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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da __ª Vara Cível da Comarca de São José do 

Cedro, Estado de Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

 

FRIGORÍFICO MALVESSI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n. 03.819.368/0001-74, com sede na Linha São Vicente, no Município de São José do 

Cedro, Estado de Santa Catarina, CEP 89.930-000, vem, com o acato merecido por esse Douto 

Juízo, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 1º e seguintes, da lei n. 11.101/2005, 

requerer 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

 

o que faz pelos motivos de fato e de direito que doravante passa a expor. 

 

 

1. BREVE RESGATE FÁTICO: HISTÓRICO EMPRESARIAL E MOTIVOS QUE DERAM 

ORIGEM À CRISE NA EMPRESA REQUERENTE. 

 

 

A Requerente iniciou suas atividades no ano de 2000, com atuação no segmento de 

abate bovino, suíno e caprino; preparação da carne e subprodutos e, ainda, transporte rodoviário 

de carga, conforme previsto em seu objeto social.  

A Requerente possui forte tradição no Município de São José do Cedro, sendo 

responsável direta na manutenção produtiva de pequenos agricultores no munícipio e região, 

além de gerar dezenas de empregos no decorrer dos anos.   
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No ramo de frigorífico, a higidez e segurança desse segmento de mercado está atrelado 

a três fatores principais: consumo doméstico de carnes; exportações e; preço pago pelo mercado 

internacional. 

No final do ano de 2015 e início de 2016, especialistas e a Abrafrigo (Associação 

Brasileira de Frigoríficos) já alertavam para uma possível crise “sem precedentes”1 ao setor de 

Frigorífico, pois pela primeira vez os três pilares da economia seriam, e foram, atingidos: 

redução drástica do consumo doméstico (média em 2.014 era de 40kg/ano por habitante reduziu 

para 32kg/ano); queda na exportação e; baixa no preço pago pelo produto brasileiro no mercado 

internacional. 

Notou-se os maiores efeitos da crise em meados do ano de 2016, quando, inclusive, as 

maiores empresas brasileiras do setor começaram a demonstrar balanços e projeções negativas, 

levando a JBS (uma das maiores empresas de alimento do mundo) a reduzir seu quadro de 

funcionários, demitindo quase 800 (oitocentas) pessoas em junho de 20162.  

Periódicos por todo país destacavam a recessão no ramo de Frigorífico, ocasião em 

que “a situação não é nada confortável, principalmente para os pequenos e médios 

frigoríficos”, pois em razão na queda nos preços ao médio produtores “fica mais difícil manter 

o ritmo de produção e conseguir lucros”3, o que se amolda exatamente ao cenário da 

Requerente. 

Em que pese os resultados negativos dos três últimos exercícios financeiros, a 

Requerente possui vasta expertise na área de atuação e todas as condições estruturais 

necessárias à sua recuperação. Além disso, os indicativos e previsões de mercado para o setor 

voltaram a apresentar sinais de recuperação e indicam boas perspectivas para cenários futuros. 

Destarte, considerando as aptidões e expertises dos administradores da Requerente, e 

acreditando que o País não custará a retomar o crescimento anteriormente registrado, o pedido 

de recuperação judicial se apresenta como a melhor alternativa à manutenção da atividade 

                                                           
1 Termo utilizado pelo presidente à época, Sr. Péricles Salazar, da Abrafrigo, em reportagem concedida ao Globo 

Rural e disponibilizada em http://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2016/07/globo-rural-abrafrigo-

faz-alerta-sobre-possivel-crise-no-setor-frigorifico.html. Acessado em 21 de junho de 2017, às 09:13. 
2 http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/jbs-demite-795-e-vai-fechar-frigorifico-trabalhadores-

protestam-c3hjl7xfuglnngy8fgby23hj6. Acessado em 21 de junho de 2017, às 11:21 
3 http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/bovinos/consumo-de-carne-bovina-cai-no-brasil-e-

fecha-frigorificos-98g7az2rdivm2j5uei3tc3e33. Acessado em 21 de junho de 2017, às 09:40. 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2016/07/globo-rural-abrafrigo-faz-alerta-sobre-possivel-crise-no-setor-frigorifico.html
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2016/07/globo-rural-abrafrigo-faz-alerta-sobre-possivel-crise-no-setor-frigorifico.html
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/jbs-demite-795-e-vai-fechar-frigorifico-trabalhadores-protestam-c3hjl7xfuglnngy8fgby23hj6
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/jbs-demite-795-e-vai-fechar-frigorifico-trabalhadores-protestam-c3hjl7xfuglnngy8fgby23hj6
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/bovinos/consumo-de-carne-bovina-cai-no-brasil-e-fecha-frigorificos-98g7az2rdivm2j5uei3tc3e33
http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/bovinos/consumo-de-carne-bovina-cai-no-brasil-e-fecha-frigorificos-98g7az2rdivm2j5uei3tc3e33
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produtiva e do negócio da Requerente, ao interesse de seus credores, à segurança do emprego 

de seus funcionários – em especial à contribuição indireta a atividade econômica derivada dos 

fornecedores, pequenos pecuaristas da região – e à sociedade como um todo.  

Nesse sentido, o deferimento do processamento da recuperação judicial permitirá que 

a Empresa se mantenha responsável pela geração de emprego e renda a diversas famílias, 

sanando as dificuldades que momentânea e pontualmente a afligem e podendo prosseguir no 

exercício da função social da empresa.  

 

 

2. DO DIREITO; FUNDAMENTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE 

DEFERIMENTO DO PRESENTE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  

 

 

A exposição fática resgatada no item precedente apresenta perfeita adequação ao 

preceito legal resguardado no art. 47, da Lei 11.101/2005, que trata da viabilidade e objetivos 

perquiridos pela recuperação judicial, verbis: 

 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 

a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Não resta dúvida de que a recuperação judicial, atualmente positivada no direito 

brasileiro, apresenta-se como legítimo e necessário instrumento à preservação das empresas, 

refletindo, inclusive, no art. 47, acima transcrito, os princípios constitucionais de estímulo à 

atividade econômica, justiça social, pleno emprego (art. 170, II e VII, da Constituição Federal 

de 1988) e função social da propriedade (art. 5º, XXIII, também da CF/88).  

Em verdade, o principal objetivo da recuperação judicial é “salvar a empresa em crise 

que demonstre ser econômica e financeiramente viável, com a finalidade precípua de mantê-la 

empregadora de mão de obra, produtora e distribuidora de bens e serviços, criadora de riquezas 
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e de prosperidade, gerando impostos e, por igual, ao mesmo tempo, respeitar os interesses dos 

credores4”.  

A viabilidade e as reais chances de efetiva recuperação da Requerente, além de 

analisadas sob o viés técnico, merecem atenção também sob um escopo social. Veja-se que, na 

configuração atual, apesar de gerarem apenas 25 (vinte e cinco) empregos diretos, é 

responsável indiretamente pela renda produtiva de centenas de pequenos pecuaristas da 

região, que fornecem carne à Requerente. Neste contexto, a Requerente demonstra ser, 

mesmo com a crise, relevante geradora de renda regional. Não se deve perder de vista, também, 

sua relevância para a geração de riquezas a empresa, hoje, têm possibilidade de aumento de 

demanda, mas, por conta da dificuldade de administração da dívida, não conseguem encontrar 

meios de aumentar o faturamento. Com a consolidação de sua dívida na presente recuperação 

judicial, terão a capacidade de perseguir os bons resultados já apresentados no passado.   

Frise-se que a paralisação das atividades da Requerente, por qualquer razão que fosse, 

acarretaria um alto custo social que pode e deve ser aplacado pela presente medida, visto que o 

contrário implicaria diretamente na demissão de seus funcionários, sem mencionar os prejuízos 

indiretos aos pecuaristas regionais que referida situação ocasionaria.  

Especificamente sobre esse aspecto, a doutrina especializada já salientou que “a 

tentativa de recuperação prende-se (...) ao valor social da empresa em funcionamento, que 

deve ser preservado não só pelo incremento na produção, como principalmente, pela 

manutenção do emprego, elemento de paz social”5. 

Nesse contexto, resta evidenciado que a sociedade empresária FRIGORÍFICO 

MALVESSI LTDA., ora Requerente, passa por uma séria crise econômico-financeira, mas 

apresenta indiscutível viabilidade de reorganização e consequente recuperação. Para tanto, 

necessitam valer-se do direito garantido pela Lei 11.101/05, fazendo jus ao deferimento do 

processamento de seu pedido de recuperação.  

 

 

                                                           
4 SALLES, Paulo F. C. Salles de Toledo; ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). Comentários à lei de recuperação 

de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 109.  
5 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falências comentada – Lei 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005, comentário artigo por artigo – 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 130.  
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3. DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTS. 48 E 51, DA 

LEI 11.101/2005). 

 

A necessidade de deferimento do processamento da presente recuperação judicial tem 

fundamento não somente pelo viés subjetivo, como, também, pelo objetivo. Todos os requisitos 

legais encontram-se devidamente preenchidos e informados na presente petição.  

Já em consonância com os preceitos e exigências legais (art. 486, da Lei 11.101/05), a 

Requerente declara exercer regularmente suas atividades há mais de cinco anos, que nunca teve 

sua quebra decretada e que jamais obtiveram os benefícios de uma recuperação judicial. Atesta, 

ainda e nos mesmos termos, que seus sócios e administradores nunca foram condenados pela 

prática de crime falimentar. Tais afirmações podem ser aferidas mediante análise dos DOC 11.1 

e DOC 11.2, ora anexados.  

Satisfeitas as condições exigidas pelo artigo 48 e pelo inciso I do artigo 51, ambos da 

LRF, demonstra-se a observância dos demais requisitos constantes dos incisos II a IX, do artigo 

51 da Lei 11.101/05, que dispõe: 

 

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: 

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor 

e das razões da crise econômico-financeira; 

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 

sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, 

confeccionadas com estrita observância da legislação societária 

aplicável e compostas obrigatoriamente de: 

a) balanço patrimonial; 

b) demonstração de resultados acumulados; 

c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

                                                           
6 Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas 

atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se 

o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – 

não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) 

anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste 

Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 

qualquer dos crimes previstos nesta Lei. §1o A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge 

sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. §2o Tratando-se de exercício de atividade 

rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da 

Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente. 
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III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, 

a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, 

discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a 

indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; 

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com 

o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 

pendentes de pagamento; 

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de 

Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 

administradores; 

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 

administradores do devedor; 

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 

fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 

respectivas instituições financeiras; 

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do 

domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; 

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em 

que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a 

estimativa dos respectivos valores demandados.  

(...) 

 

Com efeito, restam devidamente cumpridas todas as exigências acima transcritas, na 

medida em que se encontram presentes e acostadas aos autos:  

 

 demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais de  2013, 2014 

e 2015, contendo balanço e demonstração de resultado do exercício 

(DOCs. 03.1 a 03.6);  

 relação nominal completa dos credores, listados os credores 

trabalhistas, com garantia real, quirografários e microempresários 

(DOCs. 04.1 a 04.4); 

 relação completa dos empregados, com indicação de função e salário 

(DOC. 05); 

 certidão de regularidade da Requerente no Registro Público de 

Empresas acompanhada dos atos constitutivos (DOCs. 06.1 a 06.8); 
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 relação dos bens particulares dos acionistas controladores e 

administradores (DOC. 07.1 e 07.2); 

 extratos das contas bancárias existentes em nome das devedoras que a 

Recuperanda teve acesso (DOC. 08.1);  

 certidões dos Tabelionatos de Protesto da Comarca onde possuem 

domicílio (DOCs. 09); 

 relação subscrita pela devedora, das ações judiciais em que figura como 

parte (DOC. 10); 

 Certidão negativa criminal para os presentes fins (DOC. 11.1 e 11.2).  

 

 

4. DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO INCISO II DO ART. 51 DA LEI 11.101/05 – 

CREDOR RECUSANDO A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA – 

IMPOSSIBILIDADE DE FECHAMENTO CONTÁBIL – ABUSO DE DIREITO - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA PRÉVIA PARA A APURAÇÃO DE DOCUMENTOS FALTANTES COM O 

AUXILIAR DO JUÍZO.  

 

Apesar das tentativas e melhores intenções da Requerente em cumprir integralmente 

os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei 11.101/05, um credor financeiro da empresa se 

recusa a entregar documentação relativa às suas movimentações financeiras desse e do último 

exercício financeiro (ano de 2016 e 2017), o que impede de forma insanável e alheia às vontades 

da Requerente o cumprimento total da documentação exigida para o deferimento do pedido.  

A necessidade atual, urgente e improrrogável da Requerente se socorrer do processo 

de Recuperação Judicial não pode aguardar o alvedrio da boa vontade de alguns credores em 

fornecer documentos que são seus por direito. E assim o fazem.  

Nada obstante, a recusa do credor financeiro Banco Cooperativo SICREDI S.A. em 

fornecer as movimentações bancárias da Requerente configura abuso de direito, ato ilícito 

vedado pelo ordenamento jurídico, exegese do artigo 187 do Código Civil: 
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Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Conforme DOC. 12.1 e 12.2 em anexo, a Requerente já apresentou inúmeras 

solicitações de exibição de documentos por conta das movimentações financeiras em suas 

contas junta ao SICREDI, porém, não houve a entrega das documentações, tampouco 

justificativa para a negativa no fornecimento. 

Saliente-se que a ausência de referida informação impossibilita a realização do balanço 

contábil, na medida em que a ausência de movimentações financeiras poderá gerar problemas 

civis e criminais ao contador que o realizou e a empresa. Segundo informalmente sustenta o 

banco, a recusa no fornecimento dos extratos se dá porque a Requerente possui pendências com 

referida instituição financeira. 

O requerimento incidental tem por fundamento o artigo 396 do novo Código de 

Processo Civil, o qual é claro ao definir que “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento 

ou coisa que se encontre em seu poder”, traduzido nesta ocasião na necessidade de acesso da 

Requerente aos documentos bancários, aliado ao dever das instituições financeiros informarem 

tais movimentações da empresa. 

Dessa forma, elucidada a razão pela qual o cumprimento dos requisitos exigidos pelo 

art. 51 se deu de forma parcial, a Requerente se dirige a esse Douto Juízo pugnando por uma 

excepcional compreensão e ativismo no sentido de, antes de deferir o processamento da 

presente recuperação judicial, nomear o profissional, que já nomearia na hipótese de 

cumprimento total dos requisitos para que, dentro de um curto prazo, faça contato com as 

instituições financeiras e tome pé da situação documental da Requerente com vias a sustentar a 

possibilidade ou não de deferir o processamento da presente recuperação judicial, a fim de 

realizar um perícia prévia de viabilidade econômica na empresa.  

Sabe-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem um grande 

impacto na condição dos credores e, fazendo assim, tanto o direito da Requerente como o da 

coletividade de credores estará melhor protegido.  

Inclusive, no prazo a ser fixado pelo juízo, a perícia prévia determinaria uma 

expectativa para a entrega da totalidade de documentos necessários, e, mais que isso, certamente 
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corroboraria para que a documentação seja fornecida e publicada de acordo com o determinado 

por lei, como já é realizado na Vara Especializada de São Paulo7. 

 

 

5. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIA. A TRAVA BANCÁRIA NA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE EMPRESAS. ANÁLISE DAS FUNÇÕES SOCIAIS DOS INSTITUTOS PRESENTES 

NA RELAÇÃO JURÍDICA EM COMENTO.  

 

A Requerente tenta, a duras penas, sanar as dificuldades em seu fluxo de caixa por 

conta da crise financeira que enfrentam no ambiente externo e interno. É de se imaginar que 

uma empresa em crise – especialmente em se tratando de uma sociedade em recuperação 

judicial – necessita da segurança operacional de que seu caixa e suas contas não sejam 

prejudicados por dívidas já confessadas na lista de credores da recuperação judicial e 

plenamente sujeitas à esfera concursal. 

Na vigência do antigo diploma que regulamentava a crise da empresa (Decreto-Lei n. 

7.661/45), os créditos gravados por garantia real não se sujeitavam aos efeitos da 

concordata (art. 1478). Assim, quando a empresa procurava o banco, este quase sempre lhe 

aprovava empréstimo com a malfadada garantia real, pois, nesse cenário, caso a sociedade 

requeresse concordata, o banco não se sujeitaria ao concurso de credores, deixando que as 

consequências da crise fossem percebidas somente pelos demais credores. 

A Lei 11.101/05, revogando integralmente o Decreto-Lei que tratava da concordata, 

corrigiu essa inconsistência, por conta dos prejuízos operacionais causados e por confrontar o 

objetivo-fim da concordata, já que tratar a crise da empresa sem tratar as dívidas dotadas de 

garantia real não se mostrou eficaz. Até porque, nos últimos anos de vigência do antigo diploma 

legislativo, a Concordata se resumia a fornecedores de produto ou serviço (credores não 

                                                           
7 Conforme matéria veiculada no site Conjur: http://www.conjur.com.br/2016-mar-19/pericia-previa-juiz-reduz-

recuperacoes-judiciais-30 Acessada em 05/07/2017 às 17:23. 
8 Art. 147. A concordata concedida obriga a todos os credores quirografários, comerciais ou civís, admitidos ou 

não ao passivo, residentes no país ou fora dêle, ausentes ou embargantes. 

1º Se o concordatário recusar o cumprimento da concordata a credor quirografário que se não habilitou, pode êste 

acionar o devedor, pela ação que couber ao seu título, para haver a importância total da percentagem da concordata. 

2º O credor quirografário excluído, mas cujo crédito tenha sido reconhecido pelo concordatário, pode exigir dêste 

o pagamento da percentagem da concordata, depois de terem sido pagos todos os credores habilitados. 

http://www.conjur.com.br/2016-mar-19/pericia-previa-juiz-reduz-recuperacoes-judiciais-30%20Acessada%20em%2005/07/2017
http://www.conjur.com.br/2016-mar-19/pericia-previa-juiz-reduz-recuperacoes-judiciais-30%20Acessada%20em%2005/07/2017
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bancários). Dessa forma, a Lei 11.101/05 passou a prever, no novo e vigente diploma de crise, 

a garantia real como crédito sujeito à solução conjunta das dívidas de uma sociedade 

empresária (art. 41, II, da Lei 11.101/2005).   

Porém, mesmo corrigindo uma falha da antiga Lei e passando a sujeitar ao concurso 

de credores os créditos com garantia real, a nova Lei previu como extraconcursal os créditos 

cuja garantia contemple transmissão da propriedade fiduciária por alienação ou cessão.  

Logo, hodiernamente, como não poderia ser diferente sob a ótica das instituições 

financeiras, a esmagadora maioria de relações comerciais firmadas entre instituições 

financeiras e pessoas jurídicas tem como garantia a alienação ou a cessão fiduciária de 

qualquer bem, crédito, direito, recebível, futuro ou presente. E assim o é, pois, num 

eventual cenário de recuperação judicial, a qualquer tempo, o banco não se sujeitaria ao 

concurso de credores por conta da extraconcursalidade de seu crédito (dotado, agora, de 

garantia fiduciária), mais uma vez, deixando que as consequências da crise empresarial sejam 

percebidas somente pelos demais credores não financeiros.  

A brecha (não sujeição de garantia real) de que se valeram os bancos e que 

inviabilizou a concordata, é a mesma brecha (não sujeição de alienação e cessão fiduciária) de 

que se valem os bancos hoje na atual lei de recuperação de empresas, e que, igualmente, está a 

inviabilizar a Lei 11.101/2005 e a molestar a função social que procurou proteger. Na verdade, 

como se detalhará a seguir, a atual brecha é muito mais impudente, pois parte dela decorre de 

uma tergiversação de um instituto legítimo, que é a alienação fiduciária como originariamente 

vislumbrada pelo sistema legislativo.   

Nesse cenário, não é demais afirmar que a garantia fiduciária é a nova garantia real 

na crise da empresa. É o mesmo problema, com outro nome. 

A mesma sorte não recai sobre os credores não financeiros (impossibilitados de 

figurarem como tomadores da propriedade fiduciária por não serem instituições financeiras9), 

                                                           
9 STJ. REsp 1101375 RS 2008/0240416-2. Processo civil. Recurso especial. Alienação fiduciária em garantia 

celebrada entre pessoa jurídica e pessoa natural. Regime jurídico do código civil. Busca e apreensão de bem móvel 

prevista no decreto-lei n. 911/1969, com redação dada pela lei n. 10.931/2004. Ilegitimidade ativa ad causam. (...) 

3. O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal procedimento judicial 

especial aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) 

garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Em outras palavras, é vedada a utilização do rito processual da 

busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não revista 
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que abrem linha de crédito com produtos ou serviços na habitualidade da relação comercial, 

mas que não podem se valer da garantia fiduciária para se proteger, uma vez que lhes é impedido 

o acesso a essa sobregarantia desarrazoadamente conferida exclusivamente a instituições 

financeiras. Justamente por isso, integram e participam do evento concursal normalmente. 

Não parece justo com a economia como um todo que as instituições financeiras 

explorem, por anos, a atividade comercial com determinada sociedade, obtendo seus nunca 

baixos lucros e, quando uma crise de maiores proporções se aproxima, essas instituições 

financeiras simplesmente se valham de garantias fiduciárias e, como se nada tivesse acontecido, 

interrompem operações com a sociedade em recuperação, realizam suas garantias e saem ilesas. 

Quando a economia vai bem, todos ganham, é uma questão de proporção. Quando a 

economia vai mal, só os bancos ganham. Não é preciso muito esforço para identificar uma 

grave falha no sistema de combate à crise empresarial.  

 

a) A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONFORME ORIGINARIAMENTE PREVISTA NA LEI 

9.514/97, A CESSÃO FIDUCIÁRIA E SEUS DESDOBRAMENTOS POSTERIORES. 

 

É irrefutável e absolutamente cediço, sob a hermenêutica jurídica, que a transmissão 

fiduciária da propriedade de um bem é uma sobregarantia, uma supergarantia. Afinal, está-

se a usurpar do Poder Judiciário a apreciação sobre eventual vício ou ilegalidade contratual ou 

volitiva na elaboração do instrumento particular. O credor fiduciário simplesmente notifica o 

devedor por cartório e realiza sua garantia dentro de quinze dias corridos (bem imóvel, v.g. uma 

casa), ou apenas toma pra si imediatamente aquele bem que lhe serve de garantia (bem móvel, 

v.g. duplicatas).  

Sendo uma sobregarantia, que é realizada às costas do Poder Judiciário, natural 

que fosse contemplada num viés restrito e excepcional. E assim o foi, originariamente. Veja-

                                                           
a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais 

e previdenciários.  

4. No caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como 

agente financiador. Outrossim, a recorrente intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito 

próprio, o que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento da demanda de busca 

e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969.  

5. Recurso especial não provido. 

(REsp Nº 1.101.375 - RS (2008/0240416-2) Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julg. 04.06.13).  
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se que a Lei 9.514/1997, conforme sua ementa, “Dispõe sobre o Sistema Financeiro 

Imobiliário, institui a alienação fiduciário de coisa imóvel e dá outras providencias”.  

E, nesse cenário, passou a prever a sobregarantia da alienação fiduciária como uma 

colossal segurança ao agente financeiro viabilizador dos recursos que se destinarem ao 

desenvolvimento imobiliário, no caso de inadimplemento do tomador do dinheiro. Confirme-

se no texto do art. 17, da Lei 9.514/1997: 

 

Art. 17. As operações de FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO em 

geral poderão ser garantidas por: 

I - hipoteca; 

II - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos 

de alienação de imóveis; 

III - caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de 

contratos de venda ou promessa de venda de imóveis; 

IV - alienação fiduciária de coisa imóvel. 

§ 1º As garantias a que se referem os incisos II, III e IV deste artigo 

constituem direito real sobre os respectivos objetos. 

§ 2º Aplicam-se à caução dos direitos creditórios a que se refere o inciso 

III deste artigo as disposições dos arts. 789 a 795 do Código Civil. 

§ 3º As operações do SFI que envolvam locação poderão ser garantidas 

suplementarmente por anticrese. (sem grifos no original).  

 

A intenção do Legislador é louvável. Afinal, o setor de construção civil e 

desenvolvimento imobiliário representa mais de 10% do PIB nacional e abarca cerca de 

13,5% de toda força de trabalho do País10. É justo e bastante lógico que o fomentador desse 

desenvolvimento seja afiançado com a sobregarantia de uma alienação fiduciária, na hipótese 

de inadimplemento contratual daí decorrente.  

Por se tratar de uma garantia excepcionalmente positiva ao credor, os Bancos 

começaram a estender essa forma de proteção a qualquer tipo de contrato de empréstimo, 

não somente àqueles que tinham como objeto o fomento ao desenvolvimento imobiliário. 

Fazendo assim, a garantia passou a ser tratada, pelo Poder Judiciário, como ilegal, por ferir o 

destino da Lei, e, também, inconstitucional, já que a realização da garantia ocorria às costas 

                                                           
10 http://www.fiesp.com.br/noticias/pib-do-setor-de-construcao-civil-caiu-27-no-1o-trimestre-do-ano-mostra-

estudo-da-fiesp/, consultado em 23.03.17, as 15h19min.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art789
http://www.fiesp.com.br/noticias/pib-do-setor-de-construcao-civil-caiu-27-no-1o-trimestre-do-ano-mostra-estudo-da-fiesp/
http://www.fiesp.com.br/noticias/pib-do-setor-de-construcao-civil-caiu-27-no-1o-trimestre-do-ano-mostra-estudo-da-fiesp/
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do Judiciário, com mera notificação administrativa e consolidação da propriedade definitiva no 

âmbito do cartório de registro de imóveis.  

Verifique-se que o Poder Judiciário já se posicionou em consonância com o ora 

exposto, especialmente nos Tribunais de Santa Catarina e Paraná. Afira-se nos julgados a 

seguir:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR 

PREPARATÓRIA INOMINADA. PLEITO LIMINAR 

INDEFERIDO. REBELDIA DAS REQUERENTES. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO 

TELEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE A GARANTIA SER 

FIRMADA EM CONTRATOS NÃO DESTINADOS À 

AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA. É importante registrar que não se 

desconhece que, com o advento da Lei n. 10.931/2004, o ordenamento 

jurídico passou a admitir a alienação fiduciária de imóvel como forma 

de garantir "obrigações em geral". Todavia, esta Câmara comunga do 

entendimento de que a constituição de garantia fiduciária sobre bem 

imóvel deve estar de acordo com o escopo da Lei 9.514/97, que é o 

incentivo ao financiamento imobiliário (para aquisição, edificação ou 

reforma do imóvel), com vistas ao atendimento do direito constitucional 

à moradia (art. 6º, CF). CASO CONCRETO QUE DEVE SER 

ANALISADO SOB A ÉGIDE DO PODER GERAL DE CAUTELA. 

EXEGESE DO ARTIGO 798 DO CPC. PERICULUM IN MORA E 

FUMUS BONI IURIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 

LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL, E, POR 

CONSEQUÊNCIA, IMPEDIR QUE O BANCO ALIENE 

EXTRAJUDICIALMENTE O BEM ATÉ A RESOLUÇÃO DA 

ACTIO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJSC. Agravo de Instrumento n. 2013.004610-9, de Capinzal, rel. 

Des. Altamiro de Oliveira, j. 05-11-2013 – Grifado). 

 

----------------------------------------- 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA 

INCIDENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CRÉDITO 

PESSOAL) GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

IMÓVEL RURAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A 

LIMINAR PARA SUSPENDER A VENDA EXTRAJUDICIAL DO 

IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO 

BEM NAS MÃOS DO CREDOR. EXEGESE DO DISPOSTO NO 
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ART. 26 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DO CONTRADITÓRIO 

E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTE DA 

CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. "Com a edição da Lei n.º 

9.514/97, "a exacerbação da unilateralidade e da desgarantia acrescem 

motivos para que se duvide da conformidade do procedimento agora 

instituído ao disposto no art. 5º da Constituição Federal, incs. XXXV, 

XXXVII, LIII, LIV e LV. Com efeito, a entrega da iniciativa e 

condução do procedimento ao próprio credor, sem a intermediação ao 

menos moderadora de terceiro desinteressado, representa uma 

inaceitável regressão à autotutela. Escancara-se aí a opção preferencial 

pela proteção ao capital, ao custo do sacrifício do princípio da 

indeclinabilidade da jurisdição" (Adroaldo Furtado Fabrício) Sob tais 

pressupostos, é de ser deferida a tutela antecipada a fim de não ser 

aplicado o disposto no art. 26 da Lei n. 9.514/97, por ferir garantias 

constitucionais, uma vez que consolida a propriedade do imóvel em 

nome do credor, tão-somente por procedimento cartorário 

extrajudicial, sem qualquer espécie de atividade jurisdicional 

acerca do método adotado pela instituição financeira, não 

oferecendo qualquer oportunidade de defesa ou de resistência por 

parte do devedor, a não ser a de satisfazer o que exige o fiduciante, 

ou se conformar com a consolidação do ato" (Agravo de Instrumento 

n. 2006.011993-6, de Joaçaba, j. em 28.09.2007, deste Relator). (TJSC, 

Agravo de Instrumento n. 2012.052024-8, de Fraiburgo, rel. Des. Paulo 

Roberto Camargo Costa, j. 05-12-2013 - Grifado). 

 

----------------------------------------- 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM 

PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE GARANTIA 

FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CONSOLIDAÇÃO DO BANCO NA POSSE E PROPRIEDADE DO 

IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA VINCULADA A CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO PESSOAL. 

DESATENDIMENTO DA FINALIDADE DO INSTITUTO DA 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS (LEI 9.514/97). 

RELEVANTE FUNDAMENTO QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO 

DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. COMINAÇÃO DE 

MULTA PARA ESSE FIM. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA 

QUE INDEPENDE DE ATO DO BANCO CREDOR. INSCRIÇÃO 

DO DEVEDOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NÃO EVIDENCIADA, EM SEDE DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, AS ILEGALIDADES APONTADAS NA EXORDIAL 
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PARA AUTORIZAR A PROVIDÊNCIA PRETENDIDA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição da alienação 

fiduciária de bens imóveis, disciplinada pela Lei 9.514/97, tem como 

finalidade fomentar o financiamento de bens imóveis (para sua 

aquisição, reforma ou edificação), com vistas a facilitar que o maior 

número de pessoas tenha acesso ao direito à moradia, 

constitucionalmente garantido (art. 6º da Constituição Federal). 

Assim, a constituição de garantia fiduciária sobre bem imóvel deve 

estar de acordo com o escopo da Lei 9.514/97; do contrário, é 

plenamente cabível a suspensão liminar do procedimento 

extrajudicial de consolidação do banco na posse e propriedade do 

imóvel. 2. No particular, depreende-se que a finalidade da lei foi de fato 

desrespeitada, na medida em que foi constituída alienação fiduciária de 

bem imóvel para garantia de "Cédula de Crédito Bancário Crédito 

Pessoal". O crédito disponibilizado aos agravados não se destinou à 

aquisição do imóvel oferecido em garantia ou a eventuais reformas ou 

edificações no mesmo. Em corolário, mostra-se escorreita a decisão 

agravada na parte em que determinou a suspensão do procedimento de 

alienação extrajudicial. 3. Uma vez iniciado o rito de alienação 

extrajudicial disciplinado pela Lei 9.514/97 a sua suspensão não 

depende de ato do banco credor, ao qual compete somente a deflagração 

do procedimento que tramita perante o cartório imobiliário. Assim, 

determinada pelo Juízo a suspensão do procedimento, o fato deve ser 

comunicado por ofício ao oficial do registro imobiliário competente. 4. 

Relativamente à alegada abusividade da taxa de juros – cuja constatação 

teria o efeito de induzir sua ilegalidade -, anoto que não pode ser aferida 

com base em critério e cálculo de caráter subjetivo, dependendo da  

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de 

mercado. Precedentes do STJ. Página 2 de 14 5. De igual forma, em 

relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito e IOF, há que ser 

demonstrada de forma objetiva e cabal a  vantagem exagerada extraída 

por parte da instituição financeira que redundaria no desequilíbrio da 

relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança. 

(TJPR. Agravo de Instrumento n. 8797851, Rel. Des. Lauri Caetano da 

Silva, J. em 28/03/2012, 17ª Câmara Cível - Grifado). 

 

Infelizmente, o tema alienação e cessão fiduciária foi objeto de uma banalização no 

mercado financeiro e de uma tergiversação de seu elogiável fim social. Hoje, permite-se 

constituição de garantia por alienação fiduciária a qualquer tipo de contrato, seja de 

desenvolvimento imobiliário, de confissão de dívida, de capital de giro, de antecipação de 

recebíveis, de abertura de crédito em conta corrente, de crédito rotativo, seja do que for! Não 

parece ter sido esse o fim vislumbrado pelo Legislador.  
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No tocante à cessão fiduciária de recebíveis (bens móveis: praticamente, duplicatas), 

a situação é ainda pior. Ousa-se afirmar que uma linha de crédito sem garantia fiduciária, nos 

maiores players do mercado financeiro nacional (Itaú, Bradesco, Santander, Safra), está em 

franca e avançada extinção. É um produto do passado. Hoje, tudo é fiduciário. Todo crédito 

empresarial é objeto de cessão fiduciária de duplicatas, parcial ou integralmente. E o objetivo é 

muito claro: ficar fora da relação de credores de eventual recuperação judicial.   

Os defensores mais preparados da operação mercantil em comento argumentariam 

afirmando ser problema do rating11 da empresa tomadora de crédito e que, por determinação 

do BACEN, a única forma de viabilizar recursos para essa empresa seria por cessão fiduciária 

de duplicatas. Ou seja, que seria culpa da própria empresa o fato de o dinheiro só lhe ser 

emprestado mediante cessão fiduciária. Isso não é verdade! 

Outro fator que não pode passar ao largo da apreciação desse Douto Juízo, e que vai 

ao encontro do ora defendido, é a alteração legislativa na Lei de Mercado de Capitais e Títulos 

de Créditos (Lei 4.728/1965), que, originariamente, NÃO contemplava a possibilidade de o 

proprietário fiduciário de bem móvel ficar com a coisa cedida em garantia na hipótese de 

inadimplemento. Veja-se no diploma revogado: 

 

Art. 66, § 6º, da Lei 4.728/65. É nula a cláusula que autoriza o 

proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a 

dívida não fôr paga no seu vencimento. (Revogado pela Lei 10.931, de 

2004).  

 

Note-se que a Lei que revogou a disposição em comento é de 2004, mas o projeto de 

lei que conduziu à consolidação da Lei 11.101/2005 é, em verdade, de 200312. Ou seja, até a 

aprovação do projeto de lei de recuperação judicial, o diploma legislativo que trata de cessão 

fiduciária de títulos de crédito IMPEDIA que o titular da garantia ficasse com a coisa alienada 

na hipótese de inadimplência. Então, a ordem cronológica foi perfeita às instituições 

                                                           
11 Um rating é uma nota que as agências internacionais de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor 

(país, empresa, banco) de acordo com sua capacidade de pagar uma dívida. Serve para que investidores saibam o 

grau de risco dos títulos de dívida que estão adquirindo. http://oglobo.globo.com/economia/entenda-que-um-

rating-para-que-ele-serve-10238064#ixzz4cAxSk5zR, consultado em 23.03.17, as 15h39min.  
12 Projeto de Lei da Câmara n. 71, de 2003 – Lei de Falências. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/63304, consultado em 23.03.2017, as 18h25min.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art67
http://oglobo.globo.com/economia/entenda-que-um-rating-para-que-ele-serve-10238064#ixzz4cAxSk5zR
http://oglobo.globo.com/economia/entenda-que-um-rating-para-que-ele-serve-10238064#ixzz4cAxSk5zR
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/63304
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financeiras: aprovou-se, em 2003, o projeto definitivo da nova lei de falências e recuperação 

judicial; alterou-se, em 2004, a nulidade em o credor fiduciário de títulos de crédito ficar com 

a coisa garantida no caso de inadimplência; entra em vigor, em 2005, a nova lei de recuperações 

que exclui dos efeitos concursais o crédito gravado por referida modalidade de garantia.  

Tudo isso é fruto de um lobby das instituições financeiras que ninguém consegue 

provar, mas todos sabem que existe. O que se pretende evidenciar e assegurar é que a 

motivação e discernimento desse Douto Magistrado não passem ao largo de referida situação, 

ao se debruçar sobre a delicada questão que lhe é respeitosamente dirigida.  

A intenção dos bancos é muito simples, ao banalizarem a excepcional garantia 

fiduciária: ficarem fora de recuperações judiciais. E estão conseguindo! Isso não é legítimo, 

não é lícito, não é justo, não é constitucional. A apuração de lucros e perdas deve atender a 

uma proporcionalidade macroeconômica. A balança não está aferida, e seu desequilíbrio é 

notório13. Confirme-se: 

 

 

Nesse sentido, o Direito vem tentando encontrar uma forma de reequilibrar a economia 

nacional no mercado de crise. Uma das medidas – essa mais drástica – tem sido a declaração 

de inconstitucionalidade do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, conforme se demonstrará no item 

subsequente.  

 

 

                                                           
13 http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/08/mesmo-diante-de-crise-lucro-dos-bancos-nao-para-

de-crescer.html, consultado em 04.03.2017, as 12h29min.  

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/08/mesmo-diante-de-crise-lucro-dos-bancos-nao-para-de-crescer.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/08/mesmo-diante-de-crise-lucro-dos-bancos-nao-para-de-crescer.html
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b) O CRESCIMENTO DA CORRENTE QUE DEFENDE A INCONSTITUCIONALIDADE DA 

EXCLUSÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS FIDUCIARIAMENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  

 

Conforme já salientado, tem crescido a corrente que defende a inconstitucionalidade 

do dispositivo legal que exclui dos efeitos da recuperação judicial créditos cuja garantia 

contemple transmissão da propriedade fiduciária de bens. Entende-se o peso dessa medida, mas 

o raciocínio de quem teve a oportunidade de apreciar a questão é muito simples: não é justo (e, 

por consequência, constitucional) que o mais humilde credor tenha uma grandiosa fatia 

de seu recebível inserido em procedimento de pagamento concursal de dívida empresarial 

enquanto um banco, com infinitas vezes maior capacidade financeira, e único 

possibilitado a garantir fiduciariamente seu crédito com bens móveis, seja excluído desse 

mesmo evento concursal.  

A excepcionalidade dessa sobregarantia não tem sido respeitada na prática. A 

imposição dessa garantia é corriqueira e banal.   

Confirme-se recentíssimo entendimento colegiado do Egrégio TJMS, onde a 

inconstitucionalidade foi mantida de forma unânime:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 49 DA 

LEI N.º 11.101/05 PELO MAGISTRADO SINGULAR – 

VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS 

DEMONSTRADA – INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I- No que diz respeito à alegada inconstitucionalidade do §§3º e 4º 

do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, fere os princípios constitucionais a 

exceção à regra da não submissão dos créditos referentes às operações 

relacionadas aos contratos de alienação e cessão fiduciária ao 

procedimento da recuperação judicial. 

II- Existe evidente contradição entre os parágrafos 3º e 4º da Lei de 

Recuperação com a Constituição Federal, razão pela qual deve ser 

declarada a inconstitucionalidade desses artigos de lei por via de 

exceção. 

III- A não submissão dos créditos bancários à recuperação judicial 

inviabiliza totalmente a possibilidade de recuperar a saúde financeira 

da recuperanda, uma vez que a grande maioria dos credores são as 
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instituição bancárias, bem como seus créditos sãos os de maior 

valor. 

IV- A exclusão dos créditos bancários além de afrontar o art. 170 

da CRFB e os princípios da isonomia, da preservação da empresa, 

também viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ao não 

permitir a conservação dos empregos e salários, previsto no artigo 

3º, Inc. III, da Carta Magna. 

V- A cédula de crédito bancário garantida por alienação/cessão 

fiduciária que não tenha sido registrada perante o Cartório de Registro 

de Títulos e Documentos, afronta o que determina o artigo 1.361, 

parágrafo 1º, do Código Civil, requisito indispensável para a 

constituição da propriedade fiduciária, devendo ser submetida ao 

regime da recuperação. 

VI- Os créditos decorrentes dos contratos juntados pelo agravante ao 

agravo de instrumento não podem ser considerados extraconcursais, 

mas sim, quirografários, uma vez que, não restou comprovada a data do 

registro no domicílio da agravada, ônus que lhe competia (art. 373, Inc. 

I do NCPC)14. (sem grifos no original. Inteiro teor em anexo – DOC 

08).  

 

Frise-se que não se trata de uma inconstitucionalidade endêmica/originária, mas sim 

de uma inconstitucionalidade por exclusiva conduta dos bancos na banalização do instituto 

fiduciário. Com efeito, a garantia por alienação ao credor que viabiliza o desenvolvimento 

imobiliário, como vislumbrado originariamente, continua legítima. Contra tal situação não há 

insurgências neste petitório.  

Sobre os objetivos da recuperação judicial, dispostos no artigo 47, da Lei específica, o 

posicionamento doutrinário defende que eles estão descritos em ordem de importância, sendo 

o último deles o interesse dos credores, conforme leciona GLADSTON MAMEDE, leia-se: 

 

O primeiro fim visado foi a preservação da fonte produtora, isto é, da 

empresa. A preservação dos empregos dos trabalhadores, assim como a 

atenção aos interesses dos credores, compreendem-se como grandezas 

de segunda e terceira ordem, respectivamente. Aliás, não poderia haver 

preservação de postos de trabalho se a fonte produtora (a empresa) não 

fosse preservada15.  

                                                           
14 TJMS. Agravo de Instrumento - Nº 1411914-13.2016.8.12.0000 - Campo Grande. Relator Exmo. Sr. Des. 

Amaury da Silva Kuklinski. Julg. 08.03.2017.  
15 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Falência e Recuperação de Empresas. v. 4, 7ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 123.  
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O mencionado art. 47, assim determina:  

 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 

a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Incontestável a sensatez da doutrina transcrita, que acusa a incompatibilidade da 

banalização da propriedade fiduciária com o princípio da continuação da atividade empresarial 

(art. 47, da Lei 11.101/05), que, por sua vez, é um desdobramento das disposições do art. 170 

e seguintes da Constituição Federal.  

Portanto, a Requerente expõe a necessidade de um combate social às medidas 

tomadas pelas instituições financeiras, que manifestamente operam no País uma banalização 

da transmissão da propriedade fiduciária. Na esmagadora maioria das vezes, ao assinar um 

contrato de capital de giro, o exercente da atividade empresarial não tem condições de mensurar 

o desdobramento daquele contrato diante de um cenário de crise onde o remédio seja uma 

recuperação judicial.  

Por mais que se vislumbre que o empresário tenha de conhecer as consequências das 

atitudes que toma no exercício da atividade empresarial, a questão em voga passa longe de ser 

algo simples, e notadamente não é uma situação corriqueira na vida empresarial. O contrato é 

excepcional e assim deveria ser tratado. O banco, esse sim, sabe mensurar todas as 

consequências, e conduz a situação com vias a escapar de qualquer cenário econômico negativo. 

O banco, que empresta dinheiro, não é diferente do fornecedor que empresta serviço ou 

produto na espera de uma contraprestação. Com efeito, se há uma diferença, isso deveria 

surtir efeito em favor do fornecedor, por ser infinitamente inferior ao banco e ter reduzidas 

capacidades financeiras em grau comparativo, mas não em sentido oposto, como verificado no 

caso em apreço.  

Diante do exposto, requer a esse Douto Juízo a declaração de inconstitucionalidade 

do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, por afronta ao art. 170 e art. 5º, XXXV, da Constituição 
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Federal e a inclusão na classe III – Quirografário de todos os créditos oriundos de contrato 

fiduciário.  

 

6. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME PREVISÃO LEGAL. 

 

A atuação do Ministério Público no âmbito da recuperação judicial, em que pese sofra 

mitigação em alguns casos, não deixa de lado sua relevância, pois, além de ser o fiscal da lei, o 

procedimento em apreço carrega relevante cunho social. 

À época da votação do projeto de lei que deu origem à atual Lei de Recuperação 

Judicial e Falência, a atuação do Ministério Público mostrava-se praticamente irrestrita, 

consoante texto do vetado art. 4º16.  Porém, com o advento de referido veto, doutrina e 

jurisprudência passaram a firmar entendimento no sentido de que a participação ministerial 

deve ser feita pontualmente nos casos previstos na própria Lei, já que não mais se trata de direito 

público, mas de direito privado, uma vez que a parte devedora negocia diretamente com seus 

credores e que eventuais débitos tributários ficam afastados da recuperação judicial.  

Com efeito, no viés tributário, a lei determina a intimação dos representantes das 

Fazendas Públicas federal, estadual e municipal para acompanharem o processamento do feito. 

Ademais, por decorrência da excentricidade do procedimento, a lei prevê o Administrador 

Judicial como legítimo fiscalizador dos direitos e deveres de credores, devedores e demais 

envolvidos. Ao encontro dessa afirmação vai a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, afirmando que: 

 

(...) em relação aos processos de recuperação de empresa (judicial e 

extrajudicial) prevê a nova Lei de Falências uma atuação minimalista 

do Ministério Público. Estando em jogo interesses privados, não há 

razões para exigir-se do órgão uma constante intervenção. Na 

recuperação judicial, o Ministério Público só deve ser chamado a 

                                                           
16 "Art. 4o O representante do Ministério Público intervirá nos processos de recuperação judicial e de falência. 

Parágrafo único. Além das disposições previstas nesta Lei, o representante do Ministério Público intervirá em toda 

ação proposta pela massa falida ou contra esta." 

Razões do veto: "O dispositivo reproduz a atual Lei de Falências – Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, 

que obriga a intervenção do parquet não apenas no processo falimentar, mas também em todas as ações que 

envolvam a massa falida, ainda que irrelevantes, e.g. execuções fiscais, ações de cobrança, mesmo as de pequeno 

valor, reclamatórias trabalhistas etc., sobrecarregando a instituição e reduzindo sua importância institucional. 

Importante ressaltar que no autógrafo da nova Lei de Falências enviado ao Presidente da República são previstas 

hipóteses, absolutamente razoáveis, de intervenção obrigatória do Ministério Público, além daquelas de natureza 

penal. 
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intervir no processo de recuperação de empresa quando expressamente 

previsto17.  

 

Logo, conclui-se que, como previsto na Lei 11.101/2005, a atuação do Ministério 

Público ocorrerá nos momentos e eventos determinados legalmente, restando dispensada até 

que haja a concessão da recuperação (art. 187). 

 

 

7. REQUERIMENTOS. 

  

Diante do exposto, requer-se: 

 

a) liminarmente: pugnando por uma excepcional compreensão e ativismo no sentido de, 

antes de deferir o processamento da presente recuperação judicial, nomear o 

profissional, que já nomearia na hipótese de cumprimento total dos requisitos para que, 

dentro de um curto prazo, faça contato com as instituições financeiras – em especial o 

Banco SICREDI S.A. - e tome pé da situação documental da Requerente com vias a 

sustentar a possibilidade ou não de deferir o processamento da presente recuperação 

judicial, a fim de realizar um perícia prévia de viabilidade econômica na empresa. 

b) o recebimento e o consequente deferimento do processamento do presente pedido de 

recuperação judicial, nos termos do artigo 52, da Lei nº 11.101/2005, pelo fato de se 

encontrarem presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto; 

c) a declaração de inconstitucionalidade do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, por afronta 

ao art. 170 e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e a inclusão na classe III – 

Quirografário de todos os créditos oriundos de contrato fiduciário. 

d) a suspensão de todas as ações ou execuções já ajuizadas – ou que venham a ser 

ajuizadas, por débitos indicados na lista de credores constante do DOC 10 e seguintes, 

anexado – contra a Requerente, na forma do artigo 6º, da Lei 11.101/2005; 

                                                           
17 In Comentários à nova Lei de Falências e Recuperação Judicial de Empresas, Ed. Saraiva, 2ª. ed, p. 32. 
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e) a nomeação do administrador judicial, atendendo-se ao disposto nos arts. 21 e 52, I, 

do mesmo diploma legislativo; 

f) a dispensa da apresentação das certidões negativas para que a Requerente exerça suas 

atividades, nos termos do art. 52, II, da LRF; 

g) a intimação do Digníssimo Representante do Ministério Público, bem como a 

comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; 

h) a intimação da Junta Comercial do Estado do Santa Catarina informando o deferimento 

do processamento da recuperação judicial e determinando a inclusão do termo “em 

recuperação judicial” no nome empresarial da Requerente; 

i) a expedição de edital para publicação no órgão oficial do resumo do presente pedido, 

bem como da decisão que deferir o processamento da presente recuperação e a relação 

nominal de credores com o respectivo valor atualizado e a classificação de cada 

crédito, advertindo-se acerca do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação ao 

Administrador nomeado eventuais habilitações ou divergências relativas aos créditos 

apresentados. 

 

Desde logo, salienta-se que, com o deferimento do processamento do presente pedido, 

a Requerente se compromete a apresentar, mensalmente, enquanto esta perdurar, a 

documentação e demonstrativos contábeis exigidos por Lei.  

Finalmente, requer-se sejam todas as publicações realizadas em nome de AGUINALDO 

RIBEIRO JÚNIOR (OAB/PR 56.525) e FELIPE LOLLATO (OAB/SC 19.174), em conjunto, sob 

pena de nulidade18. 

A causa tem o valor de R$ 17.664.459,90 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e 

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), representando o 

valor total dos créditos apontados no DOC 04.1 a 04.2.   

                                                           
18 Segundo o Eg. STJ: “A intimação do acórdão proferido pela Corte de origem, ainda no processo de 

conhecimento, sem a observância do pedido do ora recorrente de que as futuras intimações fossem feitas em 

nome dos advogados apontados pela parte implica afronta à regra do art. 236, § 1º, do CPC, cuidando-se de 

nulidade absoluta, que pode ser decretada de ofício e que enseja a nulidade dos atos processuais 

subsequentes, nos termos da reiterada orientação deste Pretório. Precedentes” (REsp 1213920/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 05/08/2011).  
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Pedem deferimento. 

Curitiba, 05 de julho de 2017. 

 

 

 

LEANDRO BELLO 

OAB/SC 6.957 

 

FELIPE LOLLATO 

OAB/SC 19.174 

 

 

 

AGUINALDO RIBEIRO JR. 

OAB/PR 56.525 

aguinaldo@bello.adv.br 

 

 

 

 

BRUNO DA COSTA VAZ 

OAB/PR 73.907 

bruno@bello.adv.br 

 

 

 

ROL DE DOCUMENTOS 

 

DOC. 01 Procuração. 

DOC. 02 Contrato Social. 

DOC. 03.1 a 

03.6 

Documentação contábil levantada especialmente para a recuperação judicial 

(art. 51, II, alíneas “a”, “b” e “c”) da Requerente referente aos anos 2013, 2014 

e 2015, com exceção dos exercícios financeiros destacados no item 4. 

DOC. 04.1 a 

04.4 

Lista de credores das Requerentes (art. 51, III, da LRJ). 

DOC. 05 Relação integral dos empregados (art. 51, IV, da LRJ). 

DOC. 06.1 a 

06.8 

Certidão simplificada de regularidade perante a Junta Comercial do Estado do 

Paraná, Contratos Sociais e suas Alterações (art. 51, V, da LRJ). 

DOC. 07.1 e 

07.2 

Relação de bens particulares dos sócios e controladores (art. 51, VI, da LRJ).  

DOC. 08.1 Extratos das contas bancárias da Requerente, com exceção dos 

Bancos/Cooperativas que negaram fornecer (art. 51, VII, da LRJ). 
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DOC. 09.1 a 

09.2 

Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio da 

Requerente - art. 51, VIII, da LRJ. 

DOC. 10 Relação de todas as ações judiciais em que a Requerente figure como parte 

(art. 51, IX, da LRJ).  

DOC. 11.1 E 

11.2 

Certidão de antecedentes criminais dos Administradores da Requerente. 

DOC. 12 Protocolo de Requerimento de Extratos Bancários e E-mails. 

DOC. 13 Comprovante de recolhimento de custas iniciais de recuperação judicial. 
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