
EXCELENTISSIMO(a) SENHOR(a) DOUTOR(a) JUIZ(a) DA VARA REGIONAL 

DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA 

COMARCA DA CAPITAL DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 EDUARDO MOVÉIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.125.839/0001-19, com sede a Rua: 

Manoel Evaristo dos Santos, nº 52, Bairro Vargem Grande, CEP: 88058-008, 

Florianópolis/SC, representada por seus sócios  FRANCISCO DA SILVA 

PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG 2037993736 SSP/RS, CPF 582 

651 470 15, residente e domiciliado na rua Madre Maria Vilac, nº 373, apto 108, 

bairro Canasvieiras, CEP: 88054-000, Florianópolis/SC, por seu advogado 

(procuração anexa), com o devido respeito e acatamento, com base nos artigos 

47 a 48 e 70 da Lei nº 11.101, de 2005, apresentar PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL ESPECIAL, na forma seguinte: 

 

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA REQUERENTE 

 

Começou suas atividades em 1995. O nome da empresa foi uma 

homenagem ao filho, que nasceu em 2000. Seu idealizador sempre trabalhou 

com comércio, nas áreas de compra e venda. Naquele ano acabou negociando 

máquinas usadas na marcenaria, fez alguns testes com um marceneiro 

experiente e assim surgiu o negócio. Aos poucos adquiriu outros utensílios e 

assim a empresa foi crescendo gradativamente. 

 

 Atualmente conta com oito colaboradores, que vão de marceneiros 

a arquitetos e projetistas, e uma unidade. Em 2013 abriu uma nova unidade nos 

ingleses, composta por um quadro de 15 funcionários, mas com o tempo 

percebeu-se que essa unidade não estava se auto sustentando e que dependia 

muito da unidade principal na Vargem Grande. Sendo assim, como gerente 

comercial e proprietário da empresa, resolveu fechar essa unidade e continuar 

só com a antiga e principal unidade. 

 

 Ressalte-se que o diferencial da empresa, comparando-se a 

outras do ramo, radica no tempo de mercado na região e no zelo com o 

acabamento e com a qualidade dos produtos utilizados. Outro grande diferencial 

é a pontualidade no cumprimento dos prazos de entrega. Isso, cumpre ressaltar, 

é uma das grandes reclamações do setor.  



Os móveis produzidos pela empresa são sob medida e atendem 

toda a linha residencial e alguns itens do comercial. De se salientar, ainda, que 

90% dos projetos são executados e desenhados pela empresa, que, também, 

realiza projetos desenvolvidos por profissionais de fora.  

A crise que o país esta passando afetou fortemente a atividade da 

requerente. A despeito do longo tempo no mercado, a empresa nunca havia se 

deparado com um período tão complicado. O número de vendas caiu, mas 

felizmente tem sido possível até aqui manter todo o quadro de funcionários e já 

se começa a vislumbrar uma melhora.  

Para sobreviver a esta crise, a empresa firmou algumas parcerias 

com construtores e investiu na equipe de vendas.   

 

OS PROBLEMAS QUE JUSTIFICAM O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 
 

Insta mencionar que uma das maiores preocupações da 

Requerente é a manutenção dos empregos, tanto pelo aspecto social como pelo 

aspecto econômico, tendo em vista que, toda vez que ocorre demissão de 

empregado treinado e produzindo, perdem o empregado e o empregador, 

porque o empregado perde o sustento da sua família, enquanto o empregador, 

além de perder o sustento de sua família, porque se trata de microempresário, 

perde os investimentos feitos em treinamentos e qualificação dos demitidos. 

Não obstante, passa por graves dificuldades, que não foram 

superadas com os ajustes internos que foram e continuam sendo feitos para 

reduzir os custos e reequilibrar as contas. 

A Requerente atua no seguimento de móveis sob medida, com a 

crise econômica de 2016, vem enfrentado dificuldades para adimplir seus 

compromissos, tendo recorrer a créditos no mercado financeiro aprofundando 

seu passivo no sistema financeiro. 

 

AS PROJEÇÕES FUTURAS – PRESERVAÇÃO QUE SE IMPÕE 

 

A Requerente atua no norte da Ilha de Santa Catarina no município 

de Florianópolis/SC, com aproximação da temporada de verão2019/20 seu 

faturamento tende a expandir gerando empregos e renda diretos e indiretos, 

recolhendo mais tributos e gerando desenvolvimento econômico e social.  

Tudo isso mostra que a Requerente dispõe de valiosos ativos 

tangíveis e intangíveis fundamentais para sua atividade, o que torna a empresa 

plenamente viável, sendo necessário apenas que se dê tempo e oportunidade 

para reestruturação de suas operações, de suas dívidas, e renegociação dos 



seus contratos. Essas as principais razões que motivam o ajuizamento da 

presente ação de recuperação judicial. 

Em suma, é com a finalidade de preservar uma estrutura planejada, 

criada e desenvolvida há mais de uma década, que a Requerente recorre ao 

instituto da Recuperação Judicial, na esperança de que, sob a supervisão do 

Poder Judiciário e do Ministério Público, e mediante um franco dialogo e apoio 

de seus clientes e credores, possa superar o momento aflitivo que atravessa. 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI N.º 11.101/2005 

 

Com o objetivo de conformar a legislação aos princípios que 

informam a ordem econômica instituída pela Constituição de1988, a lei de 

Falências e Recuperação de Empresas possui regras cujo teor permite a 

concretização de fundamentos constitucionais relacionados à valorização do 

trabalho e da livre iniciativa, buscando em última análise a implantação de uma 

sociedade justa e solidária, tal como desejado pelo legislador constituinte. 

E, no caso especifico do instituto da Recuperação Judicial, a Lei n.º 

11.101/05 fixa seus princípios norteadores, dos quais jamais pode se afastar o 

intérprete, sob pena de desviar a sua aplicação daqueles objetivos visados pelo 

texto constitucional. Tais princípios, segundo autorizada lição de Ricardo José 

Negrão Nogueira, são assim definidos, verbis: 

 

Ao atuar preponderantemente sobre a empresa em seu aspecto funcional, 

os novos instrumentos legais de recuperação em juízo, trabalham com os 

seguintes princípios: 

(a) supremacia da recuperação da empresa  (aspecto funcional) 

sobre o interesse do sujeito da atividade ( aspecto subjetivo) (...);  

(b) manutenção da fonte produtora (aspecto objetivo) e do emprego 

dos trabalhadores ( aspecto corporativo) (...); 

(c) incentivo à manutenção dos meios produtivos  empresa (...); 

(d) manutenção dos interesses dos credores (...); 

(e) observação dos princípios da unidade, universalidade do 

concurso e igualdade de tratamento dos credores (...); 

( in “A Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas – Lei n.º 

11.101/05 – Paulo Penalva Santos 9coord.) – Forense – 2006, p. 141-

142) 

 

No caso, essa necessidade de preservação da empresa assume 

relevância ainda maior, tendo em vista que a área de atuação da requerente são 

móveis sob medida importante para o desenvolvimento da construção civil e 

turístico da região. 



A inviabilidade do prosseguimento das atividades empresarias da 

Requerente representa, acima de tudo, a perda da tecnologia e do 

conhecimento, que a duras penas a empresa acumulou ao passar do tempo. 

 

NECESSIDADE DE IMEDIATA SUSPENSÃODAS AÇÕES E DE EXECUÇÕES 

 

Não há dúvidas sobre a importância social e econômica da 

empresa Móveis Eduardo LTDA-ME para a região. 

Desnecessário até dizer do abalo que a interrupção de suas 

atividades e o seu perecimento causariam, especialmente no meio social e 

econômico da região do Norte da Ilha de Santa Catarina. 

Como já asseverado, por conta da conjuntura econômica e da 

necessidade de investimentos, das dificuldades decorrentes da diminuição das 

vendas, para manter suas atividades, a Requerente se viu forçada a assumir 

obrigações de vulto junto a credores, e, premida pela necessidade de se manter 

em atividade, foi levada a comprometer boa parte da receita a ser obtida com 

vendas futuras. 

Além disso, a Requerente   têm dívidas decorrentes de 

financiamentos concedidos por instituições financeiras, que a Requerente no 

cenário atual, não tem como cumprir. 

Essas são as razões que justificam a imediata suspensão, por 180 

(cento e oitenta) dias, não só das ações e execuções em face da Requerente, a 

extensão do stay period para os sócios e avalistas das operações que as autoras 

figuram na condição de devedora principal, a fim de garantir a eficácia desta 

recuperação. 

  

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS 

 

A análise das demonstrações financeiras em anexo permite 

concluir que o deferimento do processamento do pedido de recuperação é 

medida adequada e suficiente para a superação da atual crise financeira da 

Requerente, possibilitando a partir deste momento que se promova todos os atos 

necessários ao sucesso do Plano a ser apresentado e, em consequência, a 

plena satisfação de seus credores. 

A Requerente declara nesta oportunidade, em cumprimento artigo 

48 da Lei n.º 11.101/05: 

i) que exerce regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) 

anos;              



ii) que não é falida; 

iii) o que jamais obtive concessão de recuperação judicial; 

iv) que não foi, assim como nenhum de seus administradores ou 

controladores, condenados por qualquer dos crimes previstos na 

Lei n.º11.101/05; 

 

Em cumprimento ao artigo n.º 51 da Lei 11.101/05, a presente petição 

é instruída com os documentos devidamente identificados na relação em anexo.  

 

NECESSIDADE E CABIMENTO DE SUSPENSÃO DA CLÁUSULA IPSO 

FACTO 

    

Contratos da Requerente tem cláusula de rescisão e de vencimento 

antecipado em caso de pedido de recuperação judicial por uma das partes. 

Esses contratos são importantes para as atividades da Requerente, 
sendo, portanto, necessária a sua manutenção durante o processamento da 
presente recuperação judicial. 

 
A jurisprudência admite a flexibilização das cláusulas de rescisão, 

de modo a determinar a manutenção dos contratos relevantes para a empresa 

em recuperação judicial:  

 

Recuperação Judicial Pedido de restabelecimento de serviços de 

telefonia e de internet, bem como plano de saúde dos funcionários e 

serviço de malote dos Correios. Serviço de telecomunicação e de 

acesso à rede mundial de computadores que devem ser 

considerados essências à retomada das atividades das 

agravantes, o que não ocorre com os demais. Provimento em parte, 

para determinar o restabelecimento dos serviços considerados 

essências. 

(TJ/SP, AI n.º 0022264-60.2013.8.26.0000, 1ª Câmara reservada de 

Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, julgado em 01.08.2013) 

(grifo nossos) 

 

O contrato deve ser considerado em razão e nos limites de sua 

função social (artigo 421 do Código Civil), devendo assim ser afastada a eficácia 

da cláusula da que prevê o ajuizamento de recuperação judicial como motivo 

para rescisão do contrato. 

 

CONCLUSÃO E PEDIDO 

 



 Diante de todo exposto, colmatados os requisitos legais, requer 

seja deferido o processamento do pedido de recuperação judicial ora 

apresentado, determinando-se, em cumprimento aos artigos 6º e 52 da Lei n.º 

11.101/05: 

 

a)  a suspensão de todas as ações e execuções movidas em face da 

Requerente para os sócios e avalistas; 

b) a suspensão da eficácia da clausula de rescisão do contrato pelo 

ajuizamento de pedido de recuperação judicial; 

c) a dispensa da apresentação de certidões negativas para que a 

Requerente exerça suas atividades; 

d) a nomeação do Administrador Judicial, bem como a intimação do 

Ministério Público  e a comunicação às fazendas Públicas Federal, 

Estadual e do Município de Florianópolis; 

e) a expedição e publicação de edital previsto no § 1º do citado artigo 52. 

 

Declarando-se cientes da obrigação de apresentar suas contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar o processo, protesta pela juntada de 

outros documentos que ainda puderem ser apresentados, bem como a posterior 

atualização da relação de credores, em especial para inclusão daqueles que 

eventualmente não tenham constado da que é apesentada nesta oportunidade. 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

indicando-se, para fins do disposto no artigo272, § 5º do Código de Processo 

Civil, o endereço constante do timbre. 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

 

Florianópolis/SC, 27 de setembro de 2019. 

 

                           MARCIO DOS SANTOS PORTO 
                                              OAB/SC n.º 34.018  

 


