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Processo nº 5024222-97.2021.8.24.0023 

 

 

 

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE LTDA. (“Figueirense Ltda.”) e 

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE (“Figueirense FC” e, em conjunto, “Figueirense” ou 

“Requerentes”), já qualificadas nos autos da ação em epígrafe, vêm a V. Exa., com 

fundamento no art. 308 do Código de Processo Civil (“CPC”), e em atenção à decisão 

de evento 36, aditar o SEU pedido de concessão de tutela cautelar em caráter 

antecedente para formular seu pedido de HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto nos artigos 6º, §12º, 161 e 

seguintes e especialmente no art. 163, §7º e §8º da Lei nº 11.101/05 (“LRF”), pelas 

razões de fato e de direito adiante aduzidas. 
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ESTE REQUERIMENTO, EM RESUMO 

 

1. Trata-se de pedido de homologação de plano de recuperação 

extrajudicial formulado pelo Figueirense Ltda. e Figueirense FC, aqui indicados 

como “Requerentes” ou apenas “Figueirense” (sempre que referidos em conjunto). 

Estes dois agentes, conforme informado, exercem de forma integrada e 

complementar a atividade econômica identificada como a operação-futebol ligada à 

marca “Figueirense”, uma das mais relevantes do Estado de Santa Catarina. 

 

2. Este pedido de recuperação extrajudicial foi antecedido por pedido de 

concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, formulado com fundamento 

no art. 6º, §12 da LRF e no art. 305 e seguintes do CPC e deferido parcialmente por 

este d. Juízo, em 31.03.2021. A efetivação da tutela cautelar deferida se deu quando 

da suspensão das obrigações do Figueirense relativas ao Acordo Trabalhista, por 

decisão do magistrado responsável em 07.04.2021, conforme devidamente 

informado a este d. Juízo (evento 53). 

 

3. O Figueirense e seus assessores vêm envidando esforços e estabeleceram 

profícuas comunicações com seus credores, o que permitiu construir as bases de um 

plano de restruturação realmente viável. De igual modo, a decisão deste d. Juízo foi 

comunicada aos diversos juízos perante os quais o Figueirense responde a ações 

trabalhistas e cíveis. Graças à decisão deste d. Juízo, os principais ativos dos 

Requerentes foram protegidos, assegurando-se a preservação da operação-futebol 

e a utilidade deste processo de recuperação.  

 

4. Agora, e com base em fatos já conhecidos por este d. Juízo, os 

Requerentes pedem seja recebido este pedido de homologação do Plano de 

Recuperação Extrajudicial em litisconsórcio ativo (art. 69-G da LRF).  

 

5. O deferimento deste pedido com a extensão do stay period na forma dos 

artigos 6º e 163, §7º e §8º da LRF é medida de rigor, uma vez que os Requerentes 

(i) são partes legítimas, (ii) cumprem todos os requisitos objetivos da LRF; (iii) 
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exercem empresa que experimenta situação transitória de crise econômico-

financeira, sendo viáveis e aptos a se recuperarem; (iv) conseguiram, no curso das 

negociações, apresentar um Plano que já conta com a anuência expressa de mais de 

um terço dos créditos em cada uma das classes (mesmo se consideradas as listas de 

credores de cada um dos Requerentes); e (v) realizaram e vêm realizando 

negociação coletiva com os sindicatos que representam credores trabalhistas. 

 

COMPETÊNCIA DESTE D. JUÍZO 

 

6. O art. 3º da LRF estabelece que compete ao juízo do local do principal 

estabelecimento do devedor “homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir 

a recuperação judicial ou decretar a falência”.  

 

7. Consoante exposto na petição inicial do pedido cautelar, este MM. Juízo é 

o competente para apreciar e processar pedido de recuperação judicial e/ou 

homologar plano de recuperação extrajudicial das Requerentes. 

 

8. A questão se assenta em fatos notórios (que, portanto, dispensam dilação 

probatória, na forma do art. 374, I do CPC). Seja como for, e para que não haja 

dúvidas, basta dizer que é nesta cidade em que se encontram as sedes da Figueirense 

Ltda. e do Figueirense FC, ambas à Rua Humaitá, nº 194, mesmo local onde está 

situado o estádio Orlando Scarpelli, seu ativo imobiliário mais valioso.  

 

9. Também é neste local que funcionam os centros administrativo, 

operacional e financeiro dos Requerentes. É este o local onde trabalham diariamente 

sua diretoria, departamentos jurídico, de comunicação, marketing, financeiro e os 

atletas. Assim como é neste local onde são preponderantemente prestados os 

serviços pela Figueirense Ltda. ao Figueirense FC em cumprimento ao contrato de 

prestação de serviços de que são partes, anexado à petição inicial da cautelar. 

 

10. No mais, e ainda que se considere a orientação de que “principal 

estabelecimento” se refere essencialmente ao local onde são mantidos e 
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desenvolvidos os negócios, cabe dizer que é em Florianópolis que são tomadas as 

decisões estratégicas por presidência, conselhos e diretoria do Figueirense FC. Da 

mesma forma, os órgãos que administram a Figueirense Ltda. se reúnem em 

Florianópolis, onde tomam forma e ganham vida as suas deliberações.1  

 

11. Por outro ângulo, é certo que a operação-futebol ocorre principalmente 

nesta cidade, onde o time do Figueirense manda os seus jogos, onde reside a maior 

parte dos seus torcedores e são capturados os recursos mais expressivos na forma 

de patrocínios (boa parte de empresas locais) e bilheteria de jogos. É também nesta 

cidade que se situam os principais fornecedores, onde são prestados os serviços 

contratados e firmados contratos de trabalho com atletas e demais funcionários. 

 

12. Não há dúvidas, portanto, de que o local do “principal estabelecimento” 

é o município de Florianópolis, atraindo a competência deste MM. Juízo para o 

processamento deste pedido de recuperação, na forma do art. 3º da LRF, assim como 

foi este o Juízo o competente (sem que a isso se opusesse qualquer objeção) para 

conceder a medida cautelar postulada, na forma do art. 299 do CPC. 

 

LEGITIMIDADE DOS REQUERENTES 

 

13. Cabe pontuar, também preliminarmente, que os Requerentes são partes 

legítimas e possuem interesse para a propositura deste pedido de homologação de 

Plano de Recuperação Extrajudicial. 

 

14. A rigor, a questão é trazida nesta petição apenas para fim de coerência 

interna do discurso, uma vez que a legitimidade da Figueirense Ltda. já havia sido 

 
1 “A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma 
situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da 
empresa” (STJ, REsp nº 1.006.093/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.05.2014). No 
mesmo sentido: “A Segunda Seção do STJ, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no STF 
e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão ‘principal 
estabelecimento do devedor’ constante da mencionada norma, afirmando ser ‘o local onde a 'atividade 
se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título 
principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'.” (STJ, CC 
n°146.579/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.11.2016). 
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reconhecida por este d. Juízo e a legitimidade do Figueirense FC veio a ser 

reconhecida pelo e. TJSC quando do julgamento da apelação nº 5024222-

97.2021.8.24.0023, interposta pelos próprios Requerentes.  

 

15. Naquela oportunidade, o Exmo. Desembargador Torres Marques, da e. 4ª 

Câmara de Direito Comercial do TJSC proferiu decisão monocrática – já transitada 

em julgado, conforme certidão expedida naqueles autos (doc. 1) –, em que 

reconheceu expressamente a legitimidade do Figueirense FC para formular pedido 

cautelar antecedente e para o próprio pedido de recuperação. 

 

16. Em sua decisão, que deu provimento à apelação do Figueirense, o Exmo. 

Des. Relator ressaltou que: 

 

“(...) o fato de o primeiro apelante enquadrar-se como associação 

civil não lhe torna ilegítimo para pleitear a aplicação dos institutos 

previstos na Lei n. 11.101/2005, porquanto não excluído 

expressamente do âmbito de incidência da norma (art. 2º), 

equiparado às sociedades empresárias textualmente pela Lei Pelé e, 

notadamente, diante da sua reconhecida atividade desenvolvida em 

âmbito estadual e nacional desde 12/6/1921, passível de 

consubstanciar típico elemento de empresa (atividade econômica 

organizada). (...) RECONHEÇO A LEGITIMIDADE ATIVA dos 

apelantes e determino o retorno dos autos à origem para regular 

processamento e implementação da análise integral dos termos da 

tutela requerida em caráter antecedente.” 

 

17. Também como forma de manter a coerência e inteireza do discurso, os 

Requerentes pedem novamente vênia para acostar aos autos mais uma vez o 

Parecer Jurídico de autoria do Ministro (aposentado) do STJ, Dr. Paulo Gallotti, e do 

Professor Dr. Cássio Cavalli, preparado especialmente para instruir o pedido 

formulado nestes autos (doc. 2).  

 

18. Com efeito, o Parecer Jurídico em questão expõe com clareza e 

profundidade os fundamentos pelos quais deve ser reconhecida a legitimidade do 

Figueirense FC – como afinal veio a ser pelo e. TJSC decisão (transitada em julgado) 

que deu provimento à apelação. 
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FUNDAMENTOS DO PEDIDO 

 

19. Como já amplamente exposto, o Figueirense atualmente amarga posição 

fragilíssima do ponto de vista econômico-financeiro. A dívida total dos Requerentes, 

somada, atinge o valor aproximado de R$ 165 milhões – o que considera não apenas 

os créditos afetados por este pedido de recuperação, mas todos os créditos detidos 

contra dos Requerentes, inclusive os de natureza fiscal e as contingências ilíquidas. 

 

20. Foi neste cenário de profunda crise e buscando uma solução viável que, 

há pouco mais de um ano, os representantes das Requerentes vêm envidando 

esforços no sentido de implementar uma estrutura profissional de gestão da 

operação-futebol, reduzindo custos, buscando novas receitas e, em especial, 

renegociando o seu endividamento junto aos seus credores. Desde setembro de 

2020, o Figueirense vem contando com o prestimoso auxílio profissional da 

consultoria financeira internacional Alvarez & Marsal, para engendrar um plano de 

negócios e encontrar soluções para contornar a crise econômico-financeira. 

 

21. Após amplos estudos, simulações e tentativas de renegociação de 

dívidas, chegou-se à conclusão de que o Figueirense não possuía condições efetivas 

de dar continuidade à operação-futebol sem o auxílio de um procedimento que lhe 

conferisse uma blindagem temporária dos ativos e permitisse o início de um 

processo de negociação coletiva e organizada com seus credores.  

 

22. Diante das alterações na LRF promovidas pela Lei nº 14.112/2020, 

vigente a partir de janeiro de 2021, associadas à dificuldade em se promover 

rodadas de negociação eficientes com diversos agentes em mundo que atravessa a 

maior pandemia sanitária da sua história, as Requerentes formularam o pedido 

cautelar visando a antecipação dos efeitos do stay period, na forma atualmente 

permitida pelo art. 6º, § 12º da LRF. 

 

23. A finalidade do pedido cautelar foi atingida. O Figueirense conseguiu 

proteger seus ativos em um momento especialmente delicado, assegurando a 
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preservação da sua operação e forjando as bases necessárias para um ambiente de 

negociação coletiva com seus credores. Graças à tutela cautelar corajosamente 

concedida por este d. Juízo, foi possível assegurar também o resultado útil do 

processo de recuperação que agora se inicia.  

 

24. Assim, o Figueirense e seus assessores iniciaram intensas tratativas com 

os credores, o que gerou novas perspectivas e orientações para o tratamento da 

dívida passada. 

 

25. Feitos os primeiros contatos com os respectivos credores, verificou-se 

dois fatores essenciais para o sucesso de uma recuperação extrajudicial: canal de 

diálogo aberto e propício à renegociação das dívidas e a situação do Figueirense que, 

apesar de enfrentar um momento bastante delicado do ponto de vista financeiro, 

oferece boas perspectivas de geração de valor para o pagamento dos créditos 

sujeitos ao longo do tempo. 

 

26. Adicionalmente, identificou-se que o endividamento concursal do 

Figueirense – que alcança o hoje aproximadamente R$ 94 milhões, está concentrado 

entre os credores cujos créditos derivam da legislação do trabalho (Classe I, na 

forma do art. 41, I da LRF) e fornecedores, a maioria titulares de créditos de natureza 

quirografária (Classe III, na forma do art. 41, III da LRF). Ou seja, a reestruturação 

apenas dessas duas classes de credores seria capaz de garantir o fôlego necessário 

aos Requerentes neste momento. 

 

27. Embora as negociações estivessem concentradas na resolução dos 

problemas do endividamento de uma forma geral e houvesse a possibilidade de uma 

recuperação judicial, percebeu-se também que o número de credores que 

negociavam e vinham aceitando os termos de uma estrutura de pagamento dos seus 

créditos e de geração de valor pelo Figueirense era suficiente para se alcançar o 

quórum mínimo para iniciar uma recuperação extrajudicial.  
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28. É neste contexto que o Figueirense apresentou um planejamento de 

restruturação e criou bases muito consistentes para uma proposta de pagamento da 

dívida concursal, na forma do Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRE” – doc. 3). 

 

29. Hoje, credores que representam mais de 1/3 (um terço) da dívida 

abrangida pelo PRE – em cada classe e para cada um dos Requerentes – já anuíram 

aos termos e condições do PRE por meio da assinatura de Termos de Adesão anexos 

(doc. 4).  

 

30. Portanto, o Figueirense hoje apresenta (i) 57 (cinquenta e sete) Termos 

de Adesão referentes a créditos que integram a Classe I; e (ii) 7 (sete) Termos de 

Adesão referentes a créditos que integram a Classe III. Conforme será detalhado 

adiante, estes Termos representam a anuência de mais de 1/3 (um terço) do volume 

de créditos em cada classe. 

 

31. Apenas para fins de transparência, os Requerentes informam que, além 

da dívida objeto de restruturação por meio deste PRE, possuem dívida 

extraconcursal, especialmente junto ao Fisco (dívidas tributárias), no valor 

aproximado de R$ 63 milhões, além de créditos detidos contra credores 

microempresas e empresas de pequeno porte no montante aproximado de R$ 1,8 

milhão (e que não estão sendo restruturados nesta recuperação extrajudicial).  

 

32. Assim, por meio deste requerimento, e atendidas todas as premissas 

legais, o Figueirense pugna (i) pela concessão do prazo de 90 (noventa) dias para 

apresentar a comprovação da anuência de credores que representem mais da 

metade dos créditos abrangidos, na forma do art. 163, § 7º da LRF, e (ii) para que 

seja concedida a extensão do stay period, a fim de se manter suspensa a exigibilidade 

de todas e quaisquer obrigações do Figueirense junto a credores trabalhistas e a 

credores quirografários titulares de créditos constituídos até hoje, dia 07.05.2021, 

como forma de se preservar a operação-futebol ligada à marca “Figueirense” com a 

proteção dos seus ativos. 
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O HISTÓRICO DO FIGUEIRENSE 

 

33. Sem a pretensão de tornar a presente demandada repetitiva, visto que o 

histórico do Figueirense e as razões de sua crise foram amplamente narradas na 

petição inicial do pedido cautelar, as Requerentes passam a retomar apenas os 

pontos centrais e mais relevantes, de forma sucinta, a fim de cumprir todas as 

exigências constantes da LRF e manter a coerência interna desta petição.  

 

34. Como se disse, os Requerentes desenvolvem uma das mais relevantes 

atividades empresárias do Estado de Santa Catarina e do Brasil: a “operação-futebol” 

atrelada à marca “Figueirense”, realizada de maneira conjunta e indissociável pela 

Figueirense Ltda. (sociedade empresária constituída em 2014) e pelo Figueirense 

FC, associação civil prestes a completar 100 anos de existência.  

 

35. Tudo começou em 12.06.1921, com a fundação do Figueirense FC, agente 

econômico constituído sob a forma de associação civil, que desde a sua origem 

desenvolve a referida atividade empresária. 

 

36. No ano de 1961, o Figueirense FC ganhou alcance nacional na condição 

de principal agente econômico desenvolvedor da operação-futebol do Figueirense, 

tendo se tornado, no ano de 1973, o primeiro clube do Estado de Santa Catarina a 

disputar um torneio nacional.  

 

37. Entre os anos 90 e o início dos anos 2000, com a operação-futebol ainda 

sendo desenvolvida exclusivamente pelo Figueirense FC, foram alcançados 

resultados esportivos relevantes, como, por exemplo, o campeonato da Copa 

Mercosul de 1995, diversos campeonatos estaduais (que consolidaram o 

Figueirense como o maior campeão de todos os tempos do Estado de Santa Catarina) 

e o vice-campeonato da série B de 2001, que credenciou o Figueirense a disputar a 

série A do mais importante torneio nacional de futebol no ano seguinte 
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38. A partir de 2002, consolidada sua presença no grupo da elite do futebol 

brasileiro, o Figueirense FC promoveu uma série de novas melhorias na estrutura 

física que compõe seus ativos e na gestão da operação-futebol. Por exemplo: em 

2005, o estádio Orlando Scarpelli passou por obras de reforço da estrutura, troca de 

alambrados, colocação de cadeiras e melhorias nas cabines de imprensa, 

adequando-se aos mais elevados padrões internacionais. 

 

39. Ao longo dos anos 2000, o Figueirense consolidou-se como “time de 

primeira divisão” no Brasil, tendo, ainda, conquistado o vice-campeonato da Copa 

do Brasil em 2007, o acesso a torneios internacionais (como a Copa Sulamericana) 

e, pela primeira vez, o campeonato da tradicional Copa São Paulo de Futebol Junior, 

em 2008. 

 

40. Na virada da década de 2000 para a década de 2010, a gestão que fez 

história no Figueirense deu lugar a novas diretorias. A operação-futebol atrelada à 

marca “Figueirense” continuou até 2017 sendo gerida e desenvolvida 

exclusivamente pelo Figueirense FC e os resultados esportivos nesse período foram 

menos animadores. 

 

41. Já a partir de 2017, a operação-futebol atrelada à marca “Figueirense” 

passou a ser desenvolvida conjuntamente pelo Figueirense FC e pela Figueirense 

Ltda. – agente econômico constituído sob a forma de sociedade empresária em 

23.12.2014, que originalmente funcionou como veículo para receber prometidos 

investimentos da Elephant Participações Societárias S.A (“Elephant”)2.  

 

42. A operação-futebol desenvolvida de forma conjunta pelas Requerentes 

passou a se dar através de atividades executadas por ambos os agentes, de forma 

 
2 A gestão indireta da operação-futebol pela Elephant e os seus efeitos deletérios são conhecidos e já 
foram amplamente demonstrados nestes autos, inclusive indicados como um dos principais fatores 
que geraram a crise econômico-financeira hoje enfrentada pelos Requerentes. Seja como for, que 
fique mais uma vez registrado: o Figueirense FC e o Figueirense Ltda. estão focados em trabalhos 
preparatórios no sentido de mapear rigorosamente todos os danos perpetrados pela Elephant e irão 
ajuizar as competentes medidas de ressarcimento, buscando recuperar valores que serão de 
fundamental importância para a recomposição do seu caixa, para reinvestimentos na operação e para 
o pagamento dos seus credores. 
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complementar e integrada, formando um feixe único e indissociável de atividades 

destinadas a um objetivo comum.  

 

43. O Figueirense FC é o agente econômico que firma contratos com atletas 

e comissão técnica, recebe investimentos na forma de patrocínios, exibe a marca 

“Figueirense” e aufere receita com a venda de atletas, bilheteria de estádio, bar e 

lojas físicas e virtuais. O Figueirense FC é responsável por pagar salários e direitos 

de imagem dos atletas profissionais e comissões técnicas, ajudas de custo a atletas 

da base, fornecedores da loja oficial, taxas de registros e despesas de operação de 

jogos (além das contas de água, luz, IPTU). Sua folha gira em torno de R$ 150 mil 

mensais. 

 

44. Por sua vez, a Figueirense Ltda. possui o Figueirense FC como seu único 

cliente. A Figueirense Ltda. administra o programa Sócio Torcedor, o estádio 

Orlando Scarpelli e desenvolve atividades relacionadas à operação de jogos 

(mediante a contratação de serviços prestados por terceiros, como segurança, 

manutenção, pintura, operações de marketing etc.) e a logística necessária para a 

realização de partidas oficiais no Orlando Scarpelli, além de estudar, promover e 

operar a logística mais complexa com as viagens das delegações para a disputa de 

partidas fora de Florianópolis/SC, gerindo e contratando prestadores de serviços 

fundamentais (transporte, alimentação, hotéis etc.). 

 

45. Sua folha (funcionários próprios) é de aproximadamente R$ 60 mil 

mensais. A receita da Figueirense Ltda. é composta, basicamente, por recursos pagos 

diretamente pelo Figueirense FC, em cumprimento a contrato de prestação de 

serviços, e parcela dos recursos disponíveis do programa Sócio Torcedor, que lhe é 

repassada pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (“CELESC”), – o 

que representa 44% do total dos recursos recebidos desta fonte. 

 

46. Os Requerentes, portanto, operam conjuntamente a atividade 

empresária identificada como operação-futebol atrelado à marca “Figueirense”. Em 

conjunto, desempenham (mediante a organização dos fatores de produção) 
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atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços, gerando (direta e indiretamente) milhares de empregos e tributos. 

 

47. Esta operação é responsável por empregar mais de uma centena de 

pessoas diretamente, gerar milhares de postos de trabalhos indiretos. Esta operação 

gera, ainda, mais de R$ 120 mil a título de tributos incidentes mensalmente. 

 

AS RAZÕES DA CRISE 

 

A) A crise do “mercado da bola” no Brasil. 

 

48. As razões da crise do Figueirense necessariamente passam também pela 

crise do “mercado da bola” no país, das quais em boa parte são reflexo. Não é 

novidade que o futebol há muito deixou de se constituir apenas e exclusivamente 

como “atividade de lazer”, sendo atualmente inserido em uma verdadeira indústria 

que movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente em função da realização 

de torneios de futebol profissional assistidos no mundo todo. Mais do que um 

esporte, o futebol hoje integra algo muito maior: a indústria de entretenimento que 

movimenta recursos, gera empregos, riquezas e tributos.  

 

49. O “mercado da bola interno”, ou a “indústria do futebol brasileiro” 

também se desenvolve com números expressivos, mas seus principais agentes, em 

sua grande maioria, encontram-se em situação financeira delicada, colocando em 

risco a própria sobrevivência dessa indústria tal como a conhecemos. Segundo 

estudo encomendado pela CBF3, a indústria do futebol brasileiro gerou mais de 156 

mil empregos diretos ou indiretos e movimentou valores superiores a R$ 48,8 

bilhões (resultados diretos e indiretos) no ano de 2018, o que representou 0,72% 

do PIB nacional do ano: 

 

 

 

 
3 https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201912/20191213172843_346.pdf  

https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201912/20191213172843_346.pdf
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50. Por outro lado, e segundo estudo publicado pelo Itaú BBA sobre os 

balanços financeiros dos clubes no ano de 20194, desde 2015 o volume de 

endividamento dos clubes brasileiros estão aumentando, tendo um aumento 

significativo no ano de 2018, em que se apurou a existência de mais de R$ 8 bilhões 

em dívidas pulverizadas entre centenas de clubes de futebol brasileiros: 

 

 
4 https://static.poder360.com.br/2020/07/Analise-dos-Clubes-Brasileiros-de-Futebol-2020-
ItauBBA.pdf  

https://static.poder360.com.br/2020/07/Analise-dos-Clubes-Brasileiros-de-Futebol-2020-ItauBBA.pdf
https://static.poder360.com.br/2020/07/Analise-dos-Clubes-Brasileiros-de-Futebol-2020-ItauBBA.pdf
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51. As informações acima são suficientes e claras no sentido de demonstrar 

que, se por um lado é evidente a importância deste mercado para a própria 

economia do país, por outro, os principais agentes econômicos deste segmento – os 

clubes de futebol brasileiros, que são os responsáveis por “fundar” este mercado e 

são seus principais motores – hoje vivem situações financeiras não sustentáveis no 

médio ou longo prazos.  

 

52. Alguns dos principais clubes de futebol do país hoje somam dívidas que 

superam a marca de R$ 1 bilhão. Sem dúvida, a capacidade que essa indústria tem 

de se manter e prosperar dependerá fundamentalmente de um processo de 

profissionalização, organização e aumento do poder econômico desses agentes. Para 

que esse processo possa ser colocado em prática, estes agentes precisarão 

reestruturar seu endividamento valendo-se dos meios legais disponíveis, buscar 

investimentos e novas fontes de receita, bem como cuidar do seu principal ativo: o 

torcedor. 

 

B) Justificativa da presente demanda. A situação específica do Figueirense. 

 

53. Após anos seguidos de vivos progressos no âmbito esportivo, o 

Figueirense passou a apresentar resultados menos consistentes na virada da década 

de 2000 para a de 2010. Nada que preocupasse. Seus problemas financeiros não 

diferiam em larga medida dos problemas enfrentados pela grande maioria dos 
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clubes brasileiros. De todo modo, o pioneirismo que está no “DNA” do Figueirense 

resultou na constituição, ainda em 2014, da Figueirense Ltda., como forma de tentar 

por aqui implementar as novas práticas que se insinuavam com sucesso no futebol 

internacional. 

 

54. Foi aí que surgiu uma oportunidade que parecia única e gerou nos 

Requerentes a esperança de viver dias ainda melhores, consolidar o Figueirense 

como um dos primeiros “clubes-empresa” do futebol brasileiro e levantar recursos 

relevantes para incremento da operação-futebol, à época desenvolvida 

exclusivamente pelo Figueirense FC. 

 

55. Assim, em agosto de 2017, Figueirense FC e Elephant firmaram o “Acordo 

de Investimento e Transferência da Atividade Futebol Sob Condições Suspensivas”, que 

previa a transferência da operação-futebol para a Figueirense Ltda., e a aquisição de 

95% do capital social da Figueirense Ltda. pela própria Elephant. 

 

56. Em contrapartida, a Elephant se comprometia a realizar aportes de 

valores milionários na Figueirense Ltda. com vistas a estruturar e alavancar a 

operação-futebol desenvolvida sob a marca “Figueirense”. 

 

57. O insucesso da parceria pode ser creditado ao inadimplemento da 

Elephant. Nesse período, a operação-futebol passou por malogros sucessivos e 

deixou evidenciada a falta de compromisso da Elephant. Mesmo notificada (e tendo 

assumido novos compromissos em 2019), os inadimplementos da Elephant se 

repetiram e o Figueirense FC se viu obrigado a rescindir o contrato então em vigor 

e a adotar as medidas legais para retomar atos de gestão da Figueirense Ltda. – e, 

assim, evitar que atos praticados pela Elephant pudessem gerar danos ainda 

maiores à Figueirense Ltda., que à época desenvolvia quase que a integralidade das 

atividades que compunham a operação-futebol. 

 

58. A participação da Elephant, ainda que indiretamente, na operação-

futebol ligada à marca “Figueirense” gerou efeitos catastróficos do ponto de vista 
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financeiro. Nesse período, foram geradas dívidas que se tornaram impagáveis ao 

longo dos anos que se seguiram – por exemplo: parcela muito expressiva da dívida 

trabalhista que o Figueirense possui hoje decorre de atrasos e inadimplementos de 

salários e outros encargos que incidiram em 2018 e 2019, situação que permitiu, 

inclusive, que diversos ex-funcionários (atletas e membros de comissão técnica) 

conseguissem obter junto à Justiça do Trabalho a rescisão dos seus contratos de 

trabalho, desvinculando-se do Figueirense, que experimentou perdas técnicas e 

acumulou dívidas superlativas pela incidência de multas e outras penalidades. 

 

59. Fora a explosão do endividamento nesse período, resultado da 

participação indireta da Elephant na operação-futebol, não se pode perder de vista 

os efeitos deletérios provocados pela pandemia da COVID-19 e pelas próprias 

circunstâncias macroeconômicas pertinentes ao cenário de recessão de um país 

mergulhado na maior crise financeira da sua história. 

 

60. A crise econômica aprofundada pela pandemia significou para boa parte 

dos brasileiros a perda do emprego, o aumento dos custos e, no que diz respeito aos 

clubes de futebol, impediu a geração de receita com bilheterias de partidas e 

enxugou do mercado recursos antes disponíveis para patrocínios, aquisição de 

produtos licenciados e mensalidade de programas como o Sócio Torcedor. 

 

61. A evolução das receitas do Figueirense nos últimos 6 exercícios pode ser 

retratada da seguinte forma: 

 

Evolução da Receita (em milhões de reais)
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62. A representação gráfica abaixo demonstra a evolução do endividamento 

contábil conjunto dos Requerentes no período compreendido entre 2015 e 2020: 

 

Evolução da Dívida (em milhões de reais) 

 

 

63. Em síntese, o fim da parceria com a Elephant deixou os Requerentes com 

um enorme passivo para administrar. No entanto, enquanto o volume da dívida 

aumentou exponencialmente, a capacidade de geração de novas receitas, 

especialmente em um período de recessão econômica e pandemia sanitária, 

reduziram as opções de restruturação do Figueirense.  

 

64. Com efeito, e após diversos estudos e projeções realizadas, o Figueirense 

se viu incapaz de seguir na sua tentativa de restruturação estritamente privada (i.e., 

sem o auxílio de um processo recuperacional). 

 

C) O Endividamento do Figueirense. 

 

65. Esta conjunção de fatores levou o Figueirense a atingir um 

endividamento total de aproximadamente R$ 165 milhões, considerando as 

possíveis contingências ilíquidas que não estão registradas nos balanços.  
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66. Desse total, aproximadamente R$ 94 milhões correspondem a dívidas 

concursais reestruturadas por meio do seu PRE, devidamente indicadas na relação 

de credores anexa (doc. 6) e pode assim ser resumida (em milhões de reais): 

 

 

FIGUEIRENSE 

Figueirense Ltda. Figueirense FC 

Classe I R$ 13,8 Classe I R$ 27,8 

Classe III R$ 32,2 Classe III R$ 32,9 

 

67. Como se vê, trata-se de volume de dívida bastante expressivo. O PRE ora 

apresentado endereça os pontos principais negociados com os credores até aqui e 

prevê os meios e caminhos a serem perseguidos para a efetiva recuperação 

econômica dos Requerentes. 

 

LITISCONSÓRCIO ATIVO 

 

68. A rigor, sequer parece ser necessário, neste momento, defender a 

comunhão de interesses dos Requerentes e o litisconsórcio ativo, pois a recuperação 

extrajudicial se constitui em negociação direta com os credores, que anuem a um 

Plano de Recuperação que já prevê a inclusão de dois devedores (no caso do 

Figueirense, as obrigações assumidas são solidárias, conforme expressamente 

reconhecido no PRE). De todo modo, e lembrando-se que esta recuperação 

extrajudicial eventualmente poderá se converter em uma recuperação judicial, 

conforme estabelece o art. 163, §7º da LRF, a justificativa para o litisconsórcio ativo 

faz sentido e encontra-se desde já endereçada.  

 

69. Como já indicado, os Requerentes, em que pese tenham personalidades 

jurídicas diversas, possuem atuação indissociável. Isso porque, o Figueirense FC em 

conjunto com o Figueirense Ltda. – por intermédio de atividades que se integram e 

se complementam formando um feixe indissociável de atividades – exercem a 

operação-futebol atrelada à marca “Figueirense”. 



19 
 

 

70. Em conjunto, desempenham atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços, sendo responsáveis pela geração 

direta e indireta de milhares de empregos e mais de R$ 120 mil mensais a título de 

tributos incidentes. Promovem, através deste feixe indissociável de atividades, 

atividade econômica com o objetivo de constituir e dar vida à operação-futebol. 

 

71. A operação-futebol vinculada à marca Figueirense é desenvolvida a 

partir de atividades complementares promovidas de forma integrada por duas 

pessoas distintas. Ou seja, nas atividades realizadas pelos Requerentes – inclusive 

nas que estão a cargo exclusivamente do Figueirense FC em um arranjo de divisão 

de tarefas que só fazem sentido se integradas e prestadas conjuntamente –, há clara 

organização dos fatores de produção de forma conjunta e incindível. 

 

72. Dito de outro modo: os Requerentes, a toda evidência, são agentes que, 

apesar de juridicamente independentes, com personalidades jurídicas, estruturas 

operacionais e patrimônios próprios, são economicamente interligadas. E há muito 

já se consolidou o entendimento jurisprudencial de que o litisconsórcio no processo 

recuperacional é plenamente admissível5, quando verificada, justamente, a 

 
5 Neste sentido: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEZ EMPRESAS QUE INTEGRAM GRUPO ECONÔMICO DE 
FATO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 11.101/2005. 
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. AUSÊNCIA DE DOUTRINA SOBRE O ASSUNTO. ESCASSA 
JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. ADMISSIBILIDADE, ENTRETANTO, PELO TRIBUNAL. TENDÊNCIA DE 
SEDIMENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO. CABIMENTO.  RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO 
ATIVO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESUNÇÃO DE LIAME ENTRE AS EMPRESAS. 
IMPRESCINDÍVEL DEMONSTRAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO SUBJETIVA E NEGOCIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE COMUNHÃO DE DIREITOS E DE OBRIGAÇÕES ENTRE AS 
RECUPERANDAS. COAGRAVADAS ESTABELECIDAS EM MESMO ENDEREÇO. COAGRAVADAS 
ESTRANGEIRAS CRIADAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR. GARANTIAS CRUZADAS 
PRESTADAS ENTRE AS RECUPERANDAS. MANUTENÇÃO DO LITISCONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DO LIAME COM AS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO. ÔNUS DO RECORRENTE.  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. SEPARAÇÃO DE MASSAS. INADMISSIBILIDADE. 
FORTE ENTRELAÇAMENTO NEGOCIAL ENTRE AS AGRAVADAS. DIFICULDADE DE SE IDENTIFICAR 
AS RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS  (...). Agravadas integram grupo econômico de fato. Setor da 
construção civil do grupo empresarial. A integração das empresas agravadas num mesmo grupo 
empresarial, de forte atuação na área de infraestrutura do país, certamente foi considerada como 
fator relevante pelos credores nos contratos por eles celebrados, inclusive naqueles envolvendo a 
concessão de créditos, como é o caso do recorrente.  Empresas que têm a finalidade social em comum. 
Identidade de endereço. Negócios vinculados. Celebração de contratos com garantias cruzadas. 
Interligação subjetiva e negocial. Caracterização.  Litisconsórcio ativo. Divisão de massas. Empresas 
entrelaçadas. Massa única. Possibilidade. Contudo, o plano de recuperação judicial foi apresentado, 
mas ainda não foi objeto de deliberação. Não se tem conhecimento da opção eleita pelas agravadas.  
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configuração de grupo econômico. 

 

73. Neste aspecto, a Lei nº 14.112/20 trouxe o entendimento que já era 

pacífico na jurisprudência para o corpo da LRF, que passou a estabelecer, em seu art. 

69-G, que os devedores que atendam aos requisitos da LRF e integrem grupo 

empresarial sob “controle societário comum” poderão requerer recuperação judicial 

em litisconsórcio ativo. 

 

74. No presente caso, não poderia ser diferente, afinal os Requerentes 

pertencem ao mesmo grupo empresarial de fato e o Figueirense FC é titular de parte 

do capital social da Figueirense Ltda., exercendo sobre ela plenos poderes de gestão, 

inclusive com fundamento em sentença transitada em julgado (doc. 07). Além disso, 

estes dois agentes possuem relação de influência, suporte financeiro e operacional, 

participação e controle, elementos caracterizadores dos grupos empresariais de 

fato.6 

 

75. A rigor, ambos os Requerentes operam atividades interligadas e 

complementares por um interesse do grupo, que é distinto do interesse social de 

cada um individualmente. Além disso, comungam de inúmeros direitos e obrigações 

entre si – recorde-se que a Figueirense Ltda. tem o Figueirense FC como seu único 

cliente – sendo ainda o caso de se destacar que grande parte de suas dívidas sujeitas 

à recuperação possuem origem comum – i.e., os mesmos fatores de crise que 

 
(...) Plano apresentado, mas ainda não discutido e deliberado. A proposta das recuperandas será 
levada ao crivo da Assembleia Geral de Credores, na qual o pedido e o plano de recuperação serão 
analisados, podendo os credores deliberar livremente, devendo ser observado, assim, o que decidir 
a ampla maioria [...].” (TJSP. AI nº 2094959-07.2015.8.26.0000. Relator: Des. Carlos Alberto Garbi. 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgamento em 05.10.2015). Neste mesmo sentido, veja 
também: (i) TJSP. AI nº 2271038-93.2019.8.26.0000. Relator: Des. Maurício Pessoa. 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, j. 25.06.2020; (ii) TJSP. AI nº 2212753-10.2019.8.26.0000. 
Relator: Des. Fortes Barbosa. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 05.02.2020; (iii) TJSP. 
AI nº 2172093-71.2019.8.26.0000. Relator: Des. Maurício Pessoa. 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, j. 30.01.2020 (iv) TJSP. AI nº 2212753-10.2019.8.26.0000. Relator: Des. Fortes Barbosa. 
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.01.2020; (v) TJSP. AI nº 2141533-
49.2019.8.26.0000. Relator: Des. Fortes Barbosa. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 
30.10.2019; e (vi) TJSP. AI nº 2247163-02.2016.8.26.0000. Relator: Des. Francisco Loureiro. 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31.07.2017. 

6 S. C. Neder Cerezetti, Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 
direitos societário, processual e concursal, in Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira 
(orgs.), Processo Societário II, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 742.  
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afetaram o Figueirense FC acabaram por afetar também a Figueirense Ltda. 

 

76. Isso sem falar que parcela expressiva da dívida corresponde a dívida 

trabalhista que, em diversos casos, já foi cobrada de um ou de outro Requerente, 

indistintamente, e independentemente de quem tenha figurado como parte no 

contrato de trabalho. São diversas as decisões do TRT nesse sentido.7 

 

77. Por fim, mas não menos importante, repita-se que o objetivo desta 

recuperação é a superação da crise econômica enfrentada pelos Requerentes que 

causa óbices ao pleno exercício de uma atividade econômica única, a operação-

futebol do Figueirense, que não poderá ser preservada sem que Figueirense Ltda. e 

Figueirense FC obtenham, juntos, a proteção proporcionada pelo instituto da 

recuperação extrajudicial.  

 

78. Assim, e frisando novamente a desnecessidade de decisão autorizativa 

para o litisconsórcio no âmbito de uma recuperação extrajudicial, mas ressalvando-

se as possibilidades previstas no art. 163, §7º da LRF, este pedido é formulado em 

litisconsórcio ativo, na forma do art. 114 do CPC e do art. 69-G da LRF. 

 

O PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

79. Os Requerentes têm a certeza de que a crise de liquidez ora enfrentada é 

passageira e não afetará de forma definitiva a solidez de sua operação-futebol 

associada à marca “Figueirense”. Portanto, o PRE ora apresentado é medida 

essencial para garantir o fôlego necessário e reestruturar volume significativo da 

dívida, tendo sido escolhida a recuperação extrajudicial como forma de causar 

menos danos aos credores e ao próprio Figueirense. 

 

 

 
7 Não por outra razão, quando da celebração do Acordo Trabalhista (doc. 8), em 19.02.2020 (ATSum 
nº 0000418-13.2019.5.12.0001), no âmbito do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução 
de Disputas de 2º Grau - CEJUSC-JT/TRT-12, pelo Juiz Gestor Regional da Execução, Dr. Roberto 
Masami Nakajo, foram incluídas, como Executados, o Figueirense FC e a Figueirense Ltda. 
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80. Busca-se, assim, garantir a superação da crise econômico-financeira 

atualmente enfrentada e, consequentemente, a preservação de sua atividade, da 

fonte de empregos e renda. Mais do que isso, o processamento deste pedido tem a 

capacidade de preservar um bem imensurável: a permanência de um clube de 

futebol centenário, a esperança e a paixão secular de centenas de milhares de 

torcedores que confiam e aguardam ansiosos que o clube ultrapasse a tormenta de 

forma exitosa. 

 

81. Para equacionar o seu endividamento à sua atual capacidade de geração 

de receita e às projeções futuras, o Figueirense deu início a um profundo trabalho 

de reestruturação de sua dívida abrangida pela PRE que representa cerca de R$ 94 

milhões.  

 

82. Este valor – dos créditos abrangidos pelo PRE – encontra-se dividido da 

seguinte forma: aproximadamente (i) R$ 42 milhões que correspondem aos créditos 

de natureza trabalhista abrangidos pelo PRE; e (ii) R$ 52 milhões que correspondem 

aos créditos quirografários abrangidos pelo PRE. 

 

83. Hoje existe anuência de mais de um terço dos créditos abrangidos pelo 

PRE, apurado separadamente para cada classe de cada um dos Requerentes:  

 

FIGUEIRENSE 

Figueirense Ltda. Figueirense FC 

Valor total 
(em milhões) 

Valor de 
Credores 

Aderentes 
(em milhões) 

Percentual 
de Credores 
Aderentes  

Valor total 
(em milhões) 

Valor de 
Credores 

Aderentes 
(em milhões) 

Percentual 
de Créditos 
Aderentes  

Classe I 

R$ 13,8 R$ 5,7 41,3% R$ 27,7 R$ 9,3  33,4% 

Classe III 

R$ 32,2 R$ 13,5 42,0% R$ 32,9 R$ 21,8 66,3% 
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84. Neste cenário, apura-se quórum de adesão ao PRE superior a um terço 

em cada classe e para cada Requerente, conforme exigido pelo art. 163, § 7º da LRF, 

para que o pedido seja recebido, com a manutenção e extensão do stay period. 

 

85. Assim, os Requerentes se comprometem a apresentar os termos que 

comprovam a anuência dos demais credores aderentes – até que se atinja o quórum 

de mais da metade dos créditos abrangidos, na forma do art. 163, caput – no prazo 

de 90 (noventa) dias.  

 

86. Caso sejam necessárias eventuais alterações no PRE, os Requerentes se 

comprometem a apresentar, também no prazo de 90 (noventa) dias, a ratificação da 

anuência já formalizada pelos credores até aqui. 

 

ATENDIMENTO A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS 

 

87. Com efeito, o Figueirense hoje preenche os requisitos objetivos 

necessários para a homologação do PRE, ressalvando, apenas, a necessidade de 

concessão do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de propositura deste 

pedido, para atingir o quórum previsto no caput do art. 163, na forma prevista no 

art. 163, § 7º da LRF. Vejamos. 

 

88. O Figueirense (i) exerce regularmente suas atividades há muito mais do 

que 2 (dois) anos (doc. 9); (ii) jamais foi falido (doc. 10); (iii) jamais obteve a 

concessão de recuperação judicial ou teve outro PRE homologado (doc. 10); (iv) não 

foi condenada, tampouco os seus administradores e sócio controlador jamais foram 

condenados pela prática de quaisquer crimes falimentares (doc. 11).  

 

89. Outrossim, e como forma de evitar qualquer questionamento por quem 

quer que seja, esclarece que, apesar de (i) não haver exigência legal quanto à 

necessidade de autorização para requerimento da recuperação extrajudicial, e (ii) 

não serem sociedades anônimas e, portanto, não se sujeitarem à Lei 6.404/76 (“Lei 

das S.A.”); o Figueirense Ltda. obteve autorização na forma de seu contrato social, 
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bem como o Figueirense FC convocou reunião extraordinária de seu Conselho 

Deliberativo, na forma do art. 60 do seu Estatuto Social para deliberação e aprovação 

do presente pedido (doc. 12). 

 

90. Além de estarem inequivocamente atendidos todos os requisitos 

objetivos previstos no art. 48 da LRF, o Figueirense informa que este pedido está 

instruído com todos os documentos exigidos pelos arts. 162 e 163 da LRF, a saber: 

(i) PRE, contendo as propostas de pagamento aos credores, na forma 

prevista nos Termos de Adesão, conforme dispõe o art.  162 da LRF 

(doc. 3); 

(ii) Termos de Adesão ao PRE, acompanhados dos documentos que 

comprovam os poderes dos subscritores para novar ou transigir, 

conforme dispõe o art. 163, § 6º, III da LRF (doc. 4);  

(iii) Termos de Aceitação subscritos pelos representantes dos 

sindicatos que das categorias profissionais envolvidas, com quem o 

Figueirense vem negociando de forma coletiva, conforme dispõe o 

art. 161, §1º da LRF (doc. 5); e 

(iv) Relação de os credores abrangidos pelo PRE, que engloba a lista 

nominal de todos os credores trabalhistas e quirografários, 

separados por Requerente, contendo todas as informações 

necessárias, conforme dispõe o art. 163, §6º, III da LRF (doc. 6). 

 

91. As demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2018, 2019, 

2020, e as demonstrações financeiras levantadas especialmente para instrução 

deste pedido – parcial referente ao ano de 2021 – aí incluindo os relatórios 

gerenciais do fluxo de caixa e sua projeção de forma consolidada (art. 51, I e II da 

LRF) já constam nos autos, no evento de nº 32.  

 

92. Portanto, uma vez demonstrado, pelas razões expostas e pelos 

documentos ora apresentados, que os Requerentes são agentes econômicos em 
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situação de crise econômico-financeira momentânea, porém plenamente 

recuperáveis, e que todos os requisitos objetivos e formais foram atendidos, requer-

se a concessão do prazo de 90 (noventa) dias para comprovação da anuência dos 

credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangida 

pelo PRE, momento em que será requerida a homologação definitiva do PRE. 

 

NECESSÁRIA CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR 

 

93. Conforme é de conhecimento deste d. Juízo, em razão da lacuna legal 

sobre o tema, a jurisprudência8, amparada pela doutrina pátria9, construiu o 

entendimento de que o benefício conferido aos agentes em recuperação de 

suspensão das ações e execuções dos créditos sujeitos poderia ser estendido ao 

processo de recuperação extrajudicial, a partir da data de distribuição do pedido de 

homologação do PRE.  

 

94. Com as alterações promovida na LRF, passou a ser prevista, 

expressamente, a concessão do prazo do stay period para os processos de 

recuperação extrajudicial – limitando-se, claro, aos créditos abrangidos pelo PRE, 

desde que atingido o quórum de um terço previsto no art. 163, § 7º da LRF, conforme 

disposto no § 8º do mesmo dispositivo legal. 

 
8 Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE 180 DIAS DE 
SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO INDEFERIDA. INTERPRETAÇÃO 
DO ARTIGO 6º DA LEI N.º 11.101/2005. CASO CONCRETO. Na hipótese em comento, e em 
observância as regras atinentes à recuperação extrajudicial, deve ser mantida a decisão judicial que 
determinou prazo de suspensão de 180 dias, utilizando por analogia o art. 6º da Lei n° 11.101/2005, 
aplicável à recuperação judicial. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. AI n. 0177122-34.2016.8.21.7000. 
Relatora: Des. Isabel Dias Almeida. 5ª Câmara Cível, j. 31.08.2016) (g.n.) 
9 Neste sentido: A questão que se põe diz respeito aos credores sujeitos à recuperação extrajudicial 
se, em relação a eles, ocorreria ou não a suspensão de suas ações individuais. Com razão Manoel 
Justino Bezerra Filho e Marcos Andrey, ao ensinar que o ajuizamento do pedido de recuperação 
extrajudicial, a contrario sensu do disposto no § 4º, deve obrigatoriamente acarretar a suspensão das 
ações individuais dos credores sujeitos ao acordo extrajudicial. Da mesma forma, é vedado a esses 
credores pedir a falência do devedor com fulcro nesses créditos. (...) 
Assim, é evidente que também os credores que não subscreveram o pedido inicial de recuperação 
extrajudicial, mas que estarão obrigados por força do art. 163, §1º, terão suspensas suas ações 
individuais ajuizadas, sem necessidade de aguardar a homologação do plano, na forma do art. 165. 
Note-se que o que depende da homologação são os efeitos do plano, o que não se confunde com a 
suspensão das ações - que inclusive é um requisito essencial para que o plano possa ser analisado e 
homologado. (g.n.) (SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, 
extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 260-261) 
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95. Assim, considerando que (i) foi atingido o quórum de 1/3 (um terço) 

tanto para os credores trabalhistas, quantos para os credores quirografários de cada 

um dos Requerentes, e (ii) a decisão cautelar antecipou os efeitos do stay period para 

as duas referidas classes, o Figueirense requer a confirmação da medida cautelar 

deferida, para que se mantenha suspensa a exigibilidade dos créditos trabalhistas e 

quirografários constituídos até esta data, 07.05.2021, bem como sejam mantidas 

suspensas as ações e execuções e sobrestados quaisquer atos de bloqueio, arresto 

ou expropriatórios determinados nas ações já em curso contra os Requerentes, por 

força dos artigos 6º e 163, § 7º e § 8º da LRF. 

 

CONCLUSÃO: PEDIDOS FINAIS 

 

96. À luz de todas as razões precedentes, estando comprovado o 

atendimento de todos os requisitos legais, requer-se a V Exa. o recebimento do 

presente pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial e seja 

determinado o seu regular processamento para que:  

(i) Seja concedido o prazo de 90 (noventa) dias para que as 

Requerentes continuem as negociações junto aos seus credores e 

promovam a juntada dos demais termos de adesão que comprovem 

a anuência de titulares de mais da metade dos créditos abrangidos 

em cada classe do seu Quadro-Geral de Credores, na forma do art. 

163, § 7º da LRF; 

(ii) Seja confirmada a decisão cautelar, de modo a garantir a 

manutenção e a extensão do stay period, na forma do art. 6º e do 

art. 163, § 8º da LRF. 

 

97. Ademais, o Figueirense declara-se ciente da necessidade de remessa de 

carta a todos os credores abrangidos, conforme dispõe o art. 164, § 1º da LRF, o que 

será feito quando da apresentação do pedido de homologação definitiva do PRE 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias. 
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98. Reiteram, por fim, que todas as intimações e publicações sejam 

realizadas nos nomes de LUIZ ROBERTO AYOUB, OAB/RJ nº 66.695 

(layoub@gc.com.br) e FILIPE GUIMARÃES, OAB/RJ nº 153.005 

(fguimaraes@gc.com.br), com endereço na Av. Rio Branco, nº 138, 11º andar, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-002, sob pena de nulidade. 

 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Florianópolis, 7 de maio de 2021. 

 

 

LUIZ ROBERTO AYOUB 

 

 

PEDRO F. TEIXEIRA 

OAB/RJ 66.695 OAB/RJ 166.395 

 

  

FILIPE GUIMARÃES PABLO CERDEIRA 

OAB/RJ 153.005 OAB/SP 207.570 

 

 

ANA PAULA BARBATO 

OAB/SP 440.657 

 

 

CAMILLA CARVALHO 

OAB/RJ 205.969 

 

  

mailto:layoub@gc.com.br
mailto:fguimaraes@gc.com.br
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RELAÇÃO DE ANEXOS: 

 

 

DOC. 1 

Certidão de trânsito em julgado da decisão proferida pelo Exmo. 

Desembargador Torres Marques, da e. 4ª Câmara de Direito Comercial do 

TJSC, na Apelação nº 5024222-97.2021.8.24.0023. 

DOC. 2 
Parecer Jurídico de autoria do Ministro (aposentado) do STJ, Dr. Paulo 

Gallotti, e do Professor Dr. Cássio Cavalli. 

DOC. 3 Plano de Recuperação Extrajudicial. 

DOC. 4 
Termos de adesão ao PRE, acompanhado dos respectivos documentos 

que comprovam os poderes dos seus subscritores.  

DOC. 5 Termos de Aceitação subscritos pelos representantes dos Sindicatos.  

DOC. 6 Relação de credores abrangidos pelo PRE.  

DOC. 7 
Sentença proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente nº 

5001388-88.2019.8.24.0082/SC. 

DOC. 8 
Ata da audiência de conciliação realizada no âmbito da reclamação 

trabalhista nº 0000418-13.2019.5.12.0001. 

DOC. 9 Certidão de regularidade emitida pela Junta Comercial.  

DOC. 10 
Certidões de “nada consta” dos distribuidores emitida junto ao TJSC que 

sobre processos de falência, concordata e/ou recuperação judicial. 

DOC. 11 
Certidões de “nada consta” relativas a processos criminais emitidas junto 

ao TJSC e ao Tribunal Regional Federal da 4º Região.  

DOC. 12 
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense FC que aprovou 

o pedido de recuperação.  

DOC. 13 Fluxo de caixa consolidado relativo ao exercício de 2020. 

 

 


