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Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: 48 3287 6525 - Email:
capital.cartaprecatoria@tjsc.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5007926-68.2019.8.24.0023/SC

AUTOR: EDUARDO MOVEIS LTDA

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

EDUARDO MOVÉIS LTDA - ME, ajuizou pedido de recuperação judicial, com
fundamento nos artigos 47 e seguintes da lei 11.101/2005, em 27/09/2019.

Após  a  realização  de  constatação  prévia,  foi  deferido  o  processamento  da
recuperação judicial, nos termos do artigo 52, caput da referida lei, no dia 16/03/2020, conforme
Evento 40, nomeando o escritório FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA – ADVOCACIA
EMPRESARIAL,  como  administrador  judicial,  representado  por  CRISTIANO  ANTUNES
RECH, inscrito na OAB/SC n.  35.889 e no CREA/SC 136857-0,  que aceitou o encargo e
prestou compromisso legal (Evento 41).

O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 143 e complementado
no evento 146, que publicado, conforme Evento 150 e 152, não teve qualquer objeção, conforme
certidão de evento 154.

Instado  a  manifestação,  o  administrador  judicial  opinou  pela  concessão  da
recuperação judicial a requerente.

É, em síntese o relatório.

DECIDO:

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 143, indicando como
proposta de pagamento o que segue:

a) Por se tratar de EPP, os passivos trabalhistas, por mais que não integrem o
plano, fazem parte da sistemática.
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Ademais  o  adimplemento  trabalhista  será  mantido  com  prioridade  de
adimplemento de 100% do devido.

Não  obstante  aos  passivos  trabalhistas,  os  passivos  fiscais/tributários,  foram
parcelados e estão sendo implementados.

b) Quanto aos protestos e eventuais ações, ficarão suspensas até a implementação
final do pactuado neste plano.

c)  Ficaram suspensas  as  dívidas  e  restrições  da  sociedade  empresária  e  seus
sócios, perante as instituições financeiras, como cartão de crédito da empresa,
cheque  especial,  financiamento  do  BNDES,  refinanciamentos,  SCPC,  Serasa  e
demais  restrições  constantes  para que  haja  viabilidade de  operação de  títulos
junto às instituições financeiras.

Aqui é de suma importância que a sociedade empresária logre êxito na concessão
e  aceitação  do  item  Retro  capital  de  giro  empresarial,  capaz  de  gerar  lucro
desejado é proveniente quase que em sua totalidade por duplicatas mercantis, a
serem descontadas em instituições financeiras.

d)  Os  valores  a  serem  pagos,  seguirão  ordem  rigorosa  em  parcelas  iguais  e
sucessivas de 36 (trinta e seis) meses atualizados mensalmente pela taxa SELIC.

e) Os pagamentos irão se iniciar em 27/01/2021, em parcelas fixas mensais de 36
(trinta e seis) meses, atualizado mensalmente pela taxa SELIC.

f)  Tal prazo se faz necessário para que haja uma reestruturação da sociedade
empresária com a possibilidade de adimplemento de todos os débitos contraídos.

O plano apresentado não apresenta maiores digressões, ante a forma clara e precisa
de sua confecção.

Entretanto, no que toca a data mencionada como sendo a inicial para o pagamento
dos credores (27/01/2021) é fato que sua exigência está condicionada a homologação do plano.
Antes disso, ainda que se verifique a inexistência de objeções apresentadas por seus credores, o
marco inicial a garantir a sua exigência não se perfectibilizou.

Assim, com o intuito de evitar maiores questionamentos e antecipando qualquer
discussão nesse sentido, há de se considerar a data da publicação desta sentença como marco
inicial ao cumprimento das obrigações estabelecidas e não objetadas pelos credores, no plano de
recuperação judicial, caso ainda não iniciados os pagamentos pela devedora. Caso contrário, se
os créditos já foram antecipados na data aprazada pelo plano, caberá a manifestação expressa da
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recuperanda nesse sentido, comprovando-se os efetivos pagamentos nos autos.

No  mais,  compete  exclusivamente  aos  credores,  deliberar  sobre  a  viabilidade
econômica  do  plano  de  recuperação  judicial  e  a  capacidade  de  cumprimento  da  devedora,
enquanto o poder judiciário analisa a legalidade do plano de recuperação apresentado. Nesse
caso a ausência de objeção ao plano de recuperação judicial autoriza a concessão da recuperação
judicial, nos termos do que estabelece o caput do art. 58 da lei 11.101/2005:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial
do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55
desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts. 45 ou 56-A desta Lei.

Ademais,  desde  o  deferimento  do  processamento  da  recuperação  judicial,  a
sociedade empresarial continua, mesmo com redução, operando normalmente. Portanto, está em
atividade, arrecada tributos, possui funcionários ativos, gerando emprego e renda. Desta forma
preenche todos os requisitos do art. 47 da Lei 11.101/2005, a qual tem como objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira da devedora, com foco na manutenção da
fonte pagadora, dos empregos e dos interesses dos credores.

Desse modo, comprovada a regular atividade da sociedade empresária, deve o feito
prosseguir nos seus ulteriores termos, com a concessão da recuperação judicial da empresa
EDUARDO MOVÉIS LTDA – ME.

 Deve-se, todavia, decidir a respeito do seguinte ponto:

2. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Primeiramente, oportuno destacar que, nos termos já mencionados, a viabilidade
econômica  do  plano  de  recuperação  judicial  é  de  análise  exclusiva  dos  credores,  dada  sua
conotação estritamente contratual, sem interferência do juízo, que atua apenas na verificação
acerca da legalidade do plano.

E sob tal fundamento, o item IV – proposta de pagamento, prazos e dívidas, letra
c) do plano de recuperação judicial (Evento 143, OUT2, pág. 9) é analisado:

c)  Ficaram suspensas  as  dívidas  e  restrições  da  sociedade  empresária  e  seus
sócios, perante as instituições financeiras, como cartão de crédito da empresa,
cheque  especial,  financiamento  do  BNDES,  refinanciamentos,  SCPC,  Serasa  e
demais  restrições  constantes  para que  haja  viabilidade de  operação de  títulos
junto às instituições financeiras.
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A  premissa,  nos  termos  que  em  restou  definida,  afronta  dispositivos  de  lei  e
entendimento sumular, que desautorizam sua aprovação pelo juízo e, por consequência, carecem
de alteração.

Isto  porque,  não  há  como  se  estender  os  efeitos  da  recuperação  judicial  aos
coobrigados, fiadores e afins, de modo a impedir que os credores possam, contra eles, perseguir
seu crédito, nos termos do §1º do art. 49 e do art. 59 da Lei nº 11.101/2005:

Art.  49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos.

§  1º  Os credores  do devedor  em recuperação judicial  conservam seus  direitos  e  privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Art.  59.  O plano de recuperação judicial  implica novação dos créditos anteriores ao pedido,
e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Além disso, a Súmula 581 do STJ aborda o tema de modo a não deixar dúvidas
quanto a aplicabilidade dos citados dispositivos de lei:

A  recuperação  judicial  do  devedor  principal  não  impede  o  prosseguimento  das  ações  e
execuções  ajuizadas  contra  terceiros  devedores  solidários  ou  coobrigados  em  geral,  por
garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016
(Info 590).

Tal  súmula  só  confirmou  entendimento  há  muito  aplicado  nos  Tribunais
Superiores, e cujo termo se destaca, é inverso ao disposto na premissa ora questionada:

Em  julgamento  proferido  pelo  rito  do  art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil,  assentou  o
Superior Tribunal de Justiça que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento  das  execuções  nem  induz  suspensão  ou  extinção  de  ações  ajuizadas  contra
terceiros  devedores  solidários  ou  coobrigado  sem  geral,  por  garantia  cambial,  real  ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou
a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei
n.11.101/2005"." (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em  26/11/2014,  DJe  2/2/2015)  [...]".   (AgRg  no  AREsp   579915  SP,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 16/02/2016, DJe 11/03/2016).

Desse modo, os credores do devedor têm a prerrogativa de conservar os direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. A concessão da recuperação
judicial não poderia levar a suspensão das demandas em relação aos coobrigados em geral.

A jurisprudência recente do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha nesse
sentido:
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AGRAVO  INTERNO  -  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  -  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  -
CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE AFETA BENS DO DEVEDOR SOLIDÁRIO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 581/STJ - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "A recuperação judicial do devedor
principal  não  impede  o  prosseguimento  das  ações  e  execuções  ajuizadas  contra  terceiros
devedores  solidários  ou  coobrigados  em  geral,  por  garantia  cambial,  real  ou  fidejussória."
Enunciado  da  Súmula  581/STJ.  Incidência,  na  hipótese.  Precedentes.  2.  Agravo  interno
desprovido. (STJ. Processo AgInt no CC 157825 / SP. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA  2018/0086213-1.  Relator:  Ministro  MARCO  BUZZI.  Órgão  Julgador:
SEGUNDA  SEÇÃO.  Data  do  Julgamento:  28/05/2019.  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
03/06/2019)

Nesse diapasão, volto a dizer que não se trata de mera questão econômica afeta ao
alvedrio exclusivo dos credores, mas de cláusula ilegal no plano de recuperação judicial,  de
modo  a  se  possibilitar,  em juízo,  a  verificação  judicial  da  avença.  Além disso,  trata-se  de
previsão normativa expressa,  peremptória,  de modo que a  convenção das partes  não teria  a
robustez suficiente para derrogá-la.

Nesse ponto, por ser tratar de ilegalidade do plano, sem adentrar na questão da
viabilidade  econômica,  permite-se  a  atuação  do  Poder  Judiciário,  ainda  que  de  ofício,  para
verificar o cumprimento da disposição normativa, de caráter cogente, de modo que entendo por
consolidado, no sentido de que não haverá suspensão das execuções contra os coobrigados dos
credores com garantia real.

 Esclareço,  ainda,  não  há  necessidade  de  apresentação  de  um  novo  plano  de
pagamento, na medida em que a invalidação em parte de uma cláusula do plano, por ilegalidade,
para aplicação do que dispõe a lei, não invalida todo o plano e, ainda, por se tratar de previsão
legal, prescinde de nova intimação dos credores. Acerca do tema suso referido, encontra-se no
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recuperação judicial. Decisão que homologou plano de recuperação. Agravo de instrumento de
credor trabalhista. Prazo de carência e de pagamento dos credores trabalhistas que contraria o
art.  54  da  Lei  11.101/2005.  Norma  cogente  que  não  pode  ser  afastada  por  deliberação  da
assembleia geral de credores. Satisfação dos créditos trabalhistas que deverá ocorrer nos termos
do  diploma  de  regência,  anuladas  as  disposições  em  contrário.  Cláusulas  condicionando  o
pagamento  dos  credores  ao  recebimento  de  parcelas  de  arrendamento  celebrado  pela
recuperanda que também merecem anulação, uma vez que tornam o cumprimento do plano de
reestruturação incerto.  Criação de subclasse de credores trabalhistas  que se  mostra abusiva.
Tratamento prejudicial aos trabalhadores com maior crédito, inadmissível nos termos da Lei de
Recuperações e Falências.  Decisão agravada parcialmente reformada. Agravo de instrumento
parcialmente  provido.  (TJSP Agravo de  Instrumento  2162636-20.2016.8.26.0000;  Relator  (a):
Cesar  Ciampolini;  Órgão  Julgador:  1ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial;  Foro  de
Suzano - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017)

Logo, embora contrário ao dispositivo de lei, há de se reconhecer a ausência de
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eficácia das expressões desse ponto contidas no plano de recuperação judicial, restringindo a
extensão dos efeitos da recuperação judicial aos termos da legislação vigente. Vale afirmar: é
ineficaz a cláusula que estipula a extensão da novação aos garantidores da recuperanda sem a
concordância daqueles.

3. CUMPRIMENTO AO ART. 57 DA LEI 11.101/2005

A  lei  determina  que  com  a  aprovação  do  plano  de  recuperação  judicial,  a
recuperanda  apresente  certidões  negativas  de  débito  tributário,  a  fim  de  viabilizar  a  sua
homologação e conceder a Recuperação judicial efetivamente, nos termos do que prevê o art. 57
da lei 11.101/2005:

Art.  57.  Após  a  juntada  aos  autos  do  plano  aprovado  pela  assembléia-geral  de  credores  ou
decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará
certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Em cumprimento ao disposto em lei,  a recuperanda apresentou no Evento 179:
certidão positiva de débitos estaduais com efeito de negativa (CERTNEG2, pág. 1/2) e certidão
negativa de débitos relativos a tributos municipais e dívida ativa do município de Florianópolis,
foi apresentada com a inicial (CERTNEG2, pág. 3). Já no evento 184, a certidão positiva com
efeitos  de  negativa  de  débitos  relativos  aos  tributos  federais  e  à  dívida  ativa  da  união  foi
apresentada.

Assim, resta demonstrada a regularidade tributária da recuperanda, pré-requisito a
homologação do plano de recuperação judicial não impugnado.

4. REMUNERAÇÃO DO SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL

A remuneração do Administrador judicial restou estabelecida de forma provisória
na decisão do Evento 93 após a concordância do administrador judicial quanto a proposta de
pagamento:

Pagamento em 10 parcelas  –  1ª  no valor  de R$ 1.462,18 com vencimento em
15/07/2020  e  as  demais  parcelas  no  valor  de  R$  1.000,00  com  vencimentos  mensais
respectivamente, totalizando, portanto, R$ 10.462,18, sendo o equivalente a 2% (dois por cento)
do valor submetido a recuperação judicial (R$ 523.109,00), nos termos do art. 24, § 1º da Lei nº
11.101/2005.

Não há qualquer informação de inadimplemento dos honorários do administrador
judicial, de modo que se presume cumprida a obrigação, até o momento.
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Verifica-se que todos os procedimentos exigidos pelo administrador judicial foram
executados com competência e zelo de modo que, não se encontra óbice a manutenção do valor
previamente estabelecido, como definitivo.

Destaco, ainda, que este magistrado não tem por hábito a fixação da remuneração
do administrador judicial no teto máximo previsto na lei em razão dos critérios legais fixados.
Todavia, no caso presente, por se tratar de microempresa, em que o limite já é reduzido por lei a
2% (dois por cento) do valor do crédito submetido à recuperação judicial, entendo por bem,
manter percentual máximo.

Assim, mantenho inalterada a decisão do Evento 93 tornando definitiva a fixação
estabelecida  em  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  montante  submetido  a  recuperação  judicial,
correspondente a R$ 523.109,00 (quinhentos e vinte e três mil e cento e nove reais).

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)  fixo  a  remuneração  definitiva  em  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  montante
submetido  à  recuperação  judicial  conforme  o  quadro  geral  de  credores  não  impugnado,
mantendo a forma de pagamento previamente estabelecida;

b) com fundamento no art. 58, caput da Lei nº 11.101/2005, homologo o plano de
recuperação judicial e CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à empresa EDUARDO
MOVÉIS LTDA - ME, já qualificada no feito, com os efeitos prescritos no art. 59, caput e § 1º
da Lei nº 11.101/2005, com a seguinte ressalva:

b.1)  os  efeitos  da recuperação judicial  atingem apenas  a  recuperanda,  nos
termos do art 49 e 59 da lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ, sendo ineficaz
qualquer disposição em contrário;

b.2)  Considere-se  a  data  da  publicação  desta  sentença  como  marco  inicial  ao
cumprimento  das  obrigações  estabelecidas  e  não  objetadas  pelos  credores,  no
plano de recuperação judicial.  Caso já  iniciados os  pagamentos  pela  devedora,
manifeste-se  a  recuperanda,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  comprovando-se  os
efetivos pagamentos nos autos.

c) Fica ciente a devedora, com a intimação desta sentença, por seus representantes,
que permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no
plano que se vencerem até dois anos depois da publicação desta sentença. Durante esse prazo, o
descumprimento de qualquer destas obrigações acarretará a convolação da recuperação judicial
em falência, nos termos do art. 61 da Lei nº 11.101/2005;
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d)  Mantenho  o  administrador  na  condução  da  empresa  requerente,  sob  a
fiscalização da administradora judicial, nos termos do caput do art. 64 da Lei nº 11.101/2005;

e) Cientifique-se o Ministério Público;

f) Cientifique-se o Sr. Administrador judicial;

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, aguarde-se em cartório o prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei
nº  11.101/2005 e os pagamentos na forma definida no plano de recuperação judicial,  sob a
fiscalização da administradora judicial.

Documento eletrônico assinado por LUIZ HENRIQUE BONATELLI, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei  11.419,  de  19  de  dezembro  de  2006.  A conferência  da  autenticidade do documento  está  disponível  no  endereço
eletrônico  https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,  mediante  o
preenchimento do código verificador 310015817334v4 e do código CRC b88e4ddf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ HENRIQUE BONATELLI
Data e Hora: 23/6/2021, às 18:22:15
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