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Processo nº 0000271-10.2018.5.12.0037 

 

 

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE E FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE 

LTDA, já qualificado nos autos da presente RECLAMATÓRIA TRABALHISTA em 

referência, que lhe move JOSE EDUARDO BISCHOFE DE ALMEIDA, vem a V.Exa., 

respeitosamente, informar que ajuizaram ação cautelar em caráter antecedente preparatória do 

pedido de recuperação, autuada sob o nº 5024222-97.2021.8.24.0023 (“Ação Cautelar” - “Doc. 

1”), na forma do art. 6º, § 12º da Lei nº 11.101/05, Lei de Recuperações e Falência (“LRF”), 

distribuída ao Juízo da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da 

Comarca de Florianópolis/SC (“Juízo Competente”), que deferiu o pedido liminar para 

determinar a suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer créditos trabalhistas e/ou 

quirografários detidos contra o Figueirense, bem como o sobrestamento dos atos 

expropriatórios sobre seus ativos (“Doc. 2”), conforme será demonstrado abaixo. 

 

FATO NOVO: 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

 

1. Como mencionado acima, o Figueirense vem noticiar que, em 11.03.2021, ajuizou 

perante o d. Juízo Competente a Ação Cautelar, com fundamento no artigo 6º, § 12 da LRF e 

artigos 300 e seguintes do CPC, requerendo a antecipação dos efeitos do deferimento do pedido 

de recuperação, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer 

créditos trabalhistas e/ou quirografários detidos contra o Figueirense, de modo a “(i) preservar as 

condições de desenvolvimento da operação-futebol atrelada à marca “Figueirense”; e (ii) 

assegurar o resultado útil do processo de recuperação a ser ajuizado na forma da LRF”. 
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2. Após verificado o atendimento aos requisitos legais, o d. Juízo Competente proferiu 

decisão deferindo a liminar pleiteada para antecipar os efeitos do stay period (art. 6º da LRF), nos 

seguintes termos:  

 

“ (...). Assim, em razão de todo o exposto defiro parcialmente a liminar pleiteada 

para antecipar os efeitos do stay period (art. 6º da lei 11.101/2005) aos requerentes 

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE LTDA e FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE, até 

o escoamento do prazo, situação que afetará na: 

a) suspensão da exigibilidade executiva de todos e quaisquer créditos trabalhistas e 

quirografários detidos contra o Figueirense Futebol Clube ou contra a Figueirense 

Futebol Clube Ltda.; e 

b) autorização do sobrestamento dos atos expropriatórios de todos e quaisquer ativos 

que tenham sido objeto de bloqueios ou arrestos, assim como os dados em caução 

ou depósito, nos processos em que se discutem os créditos trabalhistas e 

quirografários, futuramente submetidos ao processo de recuperação a ser ajuizado;  

c) Caberá às requerentes a comunicação da referida decisão aos juízos competentes, 

devendo providenciar o envio dos ofícios a todas as ações em que figuram como parte; 

(...).” 

 

3. Importante notar que a decisão proferida em sede cautelar não faz diferenciação do 

que seria crédito sujeito ou não à recuperação judicial, uma vez que o corte para definição desta 

classificação será, justamente, a data da distribuição do pedido principal de recuperação.  

 

4. Assim, está claríssimo que está suspensa a exigibilidade de todos e quaisquer créditos 

trabalhistas e/ou quirografários existentes hoje contra o Figueirense, inclusive os créditos 

cobrados e/ou executados nestes autos, e que devem ser sobrestados todos e quaisquer atos 

expropriatórios sobre ativos do Figueirense, especialmente a determinação de penhora de créditos 

do Figueirense junto a Rede Globo e CBF, as quais foram oficiadas por meio dos documentos 

constantes nos ID’s nº. e97f072, ac9f7bc, 816edee, 0835ccc e 19f87f6. 

 

5. A própria decisão incumbe o Figueirense e seus patronos de promover a comunicação 

perante os juízos competentes. Deste modo, na forma determinada no item ‘c’ da decisão acima 

transcrita, não podem ser praticados quaisquer atos expropriatórios contra o Figueirense, 

mantendo-se igualmente sobrestados todos os atos de constrição já realizados e ficando impedidos 

novos atos.  
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COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

 

6. Não obstante os artigos 6º, § 12 c/c art. 20-B, § 1º da LRF prevejam que o deferimento 

da tutela cautelar enseja a suspensão de todas as ações e execuções propostas com a devedora, 

cabe mencionar, para que não restem dúvidas, a competência do juízo.  

 

7. Sendo a Ação Cautelar preparatória do pedido de recuperação, que tramita na forma 

do art. 305 e seguintes do CPC, o pedido principal de recuperação deverá ser formulado em 30 

(trinta) dias contados do deferimento do pedido liminar, perante o d. Juízo Competente.  

 

8. Portanto, é evidente a atração de sua competência para deliberar sobre todos os atos 

de execução que visam ao pagamento de crédito que será sujeito à recuperação, bem como para 

dirimir qualquer questão suscitada que possa importar em medidas contra o patrimônio das 

empresas devedoras.  

 

9. A competência exclusiva do Juízo Competente se justifica por deter a fotografia 

completa a respeito da situação financeira da companhia, podendo melhor decidir sobre o destino 

e a essencialidade dos bens da empresa que será sujeita a processo recuperatório, em consonância 

com os artigos 6º e 47 da LRF.  

 

10. Caberá ao Juízo competente, no momento oportuno, homologar o Plano de 

Recuperação a ser apresentado pelo Figueirense. 

 

11. A propósito, os precedentes do STJ reconhecem a universalidade do Juízo da 

Recuperação para decidir sobre atos de execução contra as empresas Recuperandas. Veja: 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE 

VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou 

alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da 

execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação 

judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força 

atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de 

infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp nº 1.760.505/SP, Rel. Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.05.2020) (g. n.) 

 

12. Deve ser indicado, ainda, que o STJ pacificou este entendimento até mesmo para casos 

em que a execução decorre de créditos em tese não sujeitos aos efeitos do processo de recuperação, 

porque cabe ao Juízo da Recuperação definir sobre se o crédito é ou não concursal: 

 

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMANDO QUE AFRONTA DECISÃO DO 

STJ ADOTADA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 152.434/MG - 

RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 

1. Consoante a jurisprudência desta eg. Corte Superior, o ajuizamento da reclamação, 

que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo 

desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada. (ut Rcl 

2784/SP, 2ª Seção, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJ 22/05/2009) 

2. Iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos aos ativos da 

sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento 

dos propósitos da recuperação. Precedentes da Segunda Seção. 

2.1. As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que determinaram o 

prosseguimento da execução trabalhista implicaram, de fato, em ofensa à autoridade 

do julgado desta Corte, a ensejar o acolhimento da reclamação. 

3. Agravo interno desprovido.(STJ, AgInt na Rcl 35032, Ministro MARCO BUZZI, 

Segunda Seção, j. 01.12.2020) 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que "ao juízo universal compete a análise do 

caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, alegadamente 

garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as 

atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo credor" (AgInt no CC 

143.203/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 

23/05/2018, DJe 30/05/2018). 2. Na hipótese o TJDFT reconheceu a essencialidade do 

bem para a recuperanda, notadamente por ser o referido imóvel a sede da própria 

sociedade empresária em processo de recuperação. Entender de forma diversa 

demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 

7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº 1.861.934/DF, Rel. 
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Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020) 

 

13. Diante do exposto, requer-se a V. Exa. que determine a imediata suspensão deste 

processo, bem como o sobrestamento de qualquer ato de constrição patrimonial contra o 

Figueirense, dando cumprimento à decisão proferido pelo d. Juízo da Vara Regional de 

Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC, em especial o 

levantamento da penhora de créditos do Figueirense junto a Rede Globo, Federação Catarinense 

de Futebol e CBF, as quais foram oficiadas por meio dos documentos constantes nos ID’s nº. 

e97f072, ac9f7bc, 816edee, 0835ccc e 19f87f6. 

 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

 

Florianópolis, 23 de abril de 2021. 

 

ROBERTA CARDOSO FARIAS 

OAB/SC 39.073 


