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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA        VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL, SANTA CATARINA 
 

 
 

 

 

Pedido de homologação de  

Plano de Recuperação Extrajudicial com pleito de liminar 

 

 

 

 

 

 
 

TUPER S/A – (“Tuper” e/ou “Requerente”), sociedade 

anônima de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ-MF sob o nº 81.315.426/0001-36, tendo seus atos constitutivos 

registrados na JUCESC sob o NIRE 42 3 0002395-7, sede na Avenida Prefeito 

Ornith Bollmann, 1.441, bairro Brasília, São Bento do Sul, Santa Catarina, CEP 

89.282-427, endereço eletrônico: marianeh@tuper.com.br, comparece 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus advogados ao 

final assinados, com escritório profissional na Rua Voluntários da Pátria, 400, 

conjunto 1.502, bairro Centro, Curitiba, Paraná1, CEP 80.020-000, endereço 

eletrônico: michelle.ganho@cjofranco.com.br, para, com fundamento no artigo 

163, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005 e demais dispositivos legais aplicáveis, 

requerer a homologação de  
 

PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL  
 

 

com pedido de liminar, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir 

expostas: 

 

 
1  Anexo 02: Instrumento de Procuração; anexo 2.1 – Termo de Substabelecimento. 
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I- Exposição dos Fatos: 
 

a) Requerente: Objeto Social: Atividade: Regularidade: 

 

1. A Tuper é sociedade empresária, regularmente 

constituída, que tem por objeto as atividades de indústria, comércio, exportação 

e importação de produtos metalúrgico. 

 

1.1. Atualmente, figura como uma das maiores empresas 

nacionais processadoras de aço, com capacidade produtiva de 826.000 (oitocentas 

e vinte e seis mil) toneladas de aço por ano, em três modernas plantas industriais 

que, em conjunto, perfazem 103.000 m2 (cento e três mil metros quadrados) de 

área industrial. No giro de seus negócios, atende diversos mercados, através de 

uma rede de 18 (dezoito) centros de distribuição, que lhe permite fornecer 

produtos siderúrgicos e outras soluções para diversos setores da economia, 

destacando-se os setores de óleo e gás, construção civil, infraestrutura e mercado 

automotivo em geral2.  

 

1.2. Está estabelecida no Município de São Bento do Sul há 

mais de 31 (trinta e um) anos, tendo iniciado suas atividades em 23 de março de 

1989, como informa a certidão da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

em anexo3. 

 

2. Desde a sua constituição, a Tuper adquiriu elevada 

reputação, seja pelo cumprimento regular de suas obrigações, seja pela qualidade 

de seus produtos industriais4. Tem atuação proeminente na economia local e 

estadual, por decorrência do fluxo de negócio que realiza diuturnamente na 

consecução das suas atividades, mas também pelos diversos postos de trabalho 

que gera nos seus estabelecimentos sede e filiais.  

 

 
2 Apresentação da Tuper – Anexo 5 
3 Certidão da Junta Comercial de SC – Anexo 2.5. Ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a consolidação 

do Estatuto Social atualizado – Anexos 2.2. Ata de Eleição da Diretoria – 2.2 e 2.3. Ata da Assembleia Geral que aprovou 

o pedido de recuperação extrajudicial – Anexo 2.4.  Inscrição CNPJ Matriz e Filiais – Anexo 04. 
4 Certidão negativa de protesto de títulos – Anexo 06. Certidões de Regularidade Tributária – Anexo 07. 
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2.1. Na consecução de suas atividades, a Tuper gera 1.685 

(mil seiscentos e oitenta e cinco) empregos diretos e formais, além de diversos 

outros empregos indiretos junto a fornecedores e prestadores de serviços em 

geral5. 
 

2.2.  Sempre operou de forma regular. Nunca teve a sua 

falência decretada por sentença judicial e jamais pleiteou concordata, preventiva 

ou suspensiva, ou recuperação judicial6. 

 

2.3. Seus diretores e administradores, igualmente, sempre 

adotaram condutas honestas, probas e de boa-fé no exercício de suas funções e 

atribuições, não tendo sofrido condenação por crimes de qualquer espécie, 

especialmente aqueles descritos na Lei nº 11.101/20057.  

 

b) Recuperação Extrajudicial Anterior: 

 

3. Importante registrar, nesse ponto, que a Requerente já 

postulou, anteriormente, homologação de plano extrajudicial, o que fez 

há mais de 2 (dois) anos atrás, precisamente na data de 19 de dezembro 

de 2017, ocasião em que o pedido foi formulado, ensejando a formação do 

processo tombados nos autos nº 0305230-34.2017.8.24.0058, da 1ª. Vara Cível 

desta Comarca de São Bento do Sul, Santa Catarina.8 

 

3.1. No aludido processo, após regular tramitação, que 

envolveu impugnação deduzida por credor sujeito ao procedimento, foi proferida 

sentença, julgando improcedente a impugnação e homologando o plano 

de recuperação extrajudicial. A sentença foi lançada na data de 23 de abril 

de 2018, com trânsito em julgado certificado nos autos na data de 26 de 

junho de 2018, resultando depois no subsequente arquivamento do feito9.  

 

 
5 Declaração de número de empregos formais diretos fornecidos pela Requerente – Anexo 08. 
6 Certidões negativas de falência – Anexo 12 
7 Certidões negativas de feitos criminais do local da sede e das filiais, em nome dos atuais Diretores – Anexos 10 e 10.1. 
8 Inicial e Plano  Processo de recuperação extrajudicial anterior – Anexo 09. 
9 Sentença – Processo de recuperação extrajudicial anterior – Anexos 9.1 e 9.2. 
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3.1.1. Trata-se, portanto, de recuperação extrajudicial 

homologada há mais de 2 (dois) anos, o que exclui o impedimento contido 

no artigo 161, parágrafo 3º, da Lei nº 11.101/200510. 

 

3.2. Ocorre, porém, que, em 31 de janeiro de 2020, não 

reunindo os recursos financeiros necessários para realizar a amortização da 

parcela do principal que vencia na referida data, cujo valor total à época 

remontava a aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a 

Requerente se viu compelida a não efetuar o pagamento da aludida 

prestação que se encontrava prevista no plano de recuperação 

extrajudicial. Pelas mesmas razões, não logrou reunir recursos financeiros para, 

no prazo de tolerância de 1 (um) dia útil, imediatamente após o inadimplemento, 

purgar a mora. 

 

3.3. Embora tenha informado aos credores previamente ao 

vencimento que não teria condições de pagar a parcela do principal da dívida e 

buscando negociar com os credores uma alteração, ou emenda, ou aditamento do 

plano, por meio de instrumento escrito, como facultava a cláusula 12.2. do plano11, 

o fato é que não houve êxito nas tratativas  de formalizar um aditivo ao 

plano anterior, de forma a evitar que um dos credores, o BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A, tomasse a iniciativa de ajuizar ação de 

execução de título extrajudicial12, implicando na resolução de pleno 

direito do aludido plano de recuperação extrajudicial, nos termos do 

contido na sua cláusula 11.1, alínea (g), verbis: 
 

 

 
10 Lei nº 11.101/2005: Art. 161. ... § 3º O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver 

pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de 

recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos. 
11 Anexo 09 – Plano de Recuperação Extrajudicial anterior - Cláusula 12.2. O presente Plano de Recuperação 

Extrajudicial somente poderá ser alterado, emendado, ou aditado, por meio de instrumento escrito, firmado 

por credores que representem mais de 3/5 (três quintos) dos créditos de cada espécie abrangidos por este 

Plano de Recuperação Extrajudicial.  
12 Anexo 23: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Santander Brasil S/A. 
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3.3.1 A iniciativa do BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

causou surpresa e abalou uma relação que já vinha de longa data com aquela 

instituição financeira, que, em plena pandemia, abandonou as negociações que 

vinham sendo conduzidas na presença de representantes seus e, sem qualquer 

aviso prévio, ingressou com a execução de título extrajudicial, afirmando o 

vencimento antecipado da dívida, em postula unilateral, que visava apenas o seu 

interesse imediatista de buscar a satisfação do seu crédito, em detrimento da 

maioria dos credores e dos múltiplos interesses coletivos que gravitam em torno 

da Tuper. Com isso, não apenas inviabilizou o plano de recuperação extrajudicial 

anterior, levando à sua resolução, como também contribuiu para o agravamento 

da crise econômica e financeira que a Tuper, à semelhança de grande parte das 

empresas nacionais, enfrentava naquele momento histórico de pandemia.                      

Em breves palavras: numa postura egoística, pôs em risco a continuidade da 

operação da empresa, da manutenção dos empregos, dos contratos com 

fornecedores, gerando dificuldades para a Tuper acessar linhas de crédito e de 

financiamento, inclusive aquelas criadas para o período de pandemia.    

 

3.4. Nessa contingência, outra alternativa não se 

apresentou senão a continuidade das negociações com a maioria dos credores, 

buscando um novo plano de recuperação extrajudicial, o que as partes conduziram 

de boa-fé, mesmo a despeito de se estar numa época de pandemia. Consequência 

do esforço da maioria dos credores, da Tuper e de seus representantes, logrou-

se alcançar um novo plano, com a aprovação de mais de 3/5 (três quintos) dos 

credores com garantia real e pelo único credor quirografário a ele sujeito.  

 

3.6. O novo plano representou a alternativa 

consensual encontrada pela Tuper e pela maioria de seus credores para 

viabilizar a superação da crise econômico-financeira da Requerente, 

garantindo a manutenção da empresa, do emprego direto e indireto de milhares 

de colaboradores, sem prejuízo do interesse dos credores, já que serão pagos nas 

condições que negociaram diretamente com a Requerente.  
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c) Situação Patrimonial e Financeira da Tuper: 

   

4.  Esclarecida a questão concernente à resolução do plano 

de recuperação extrajudicial anterior e da ausência de impedimento legal para a 

homologação de um novo plano, cumpre tecer considerações acerca da situação 

patrimonial e financeira da Requerente. 

 

4.1. Com efeito, a origem do endividamento da Tuper está 

diretamente associada à ampliação das suas unidades fabris, buscando consolidar 

a atuação da empresa e ao mesmo tempo desenvolver produtos siderúrgicos 

voltados para o setor de óleo e gás, que se mostrava promissor no país e no 

exterior. Nesse cenário, a Tuper contraiu dívidas junto a instituições financeiras 

em geral, públicas e privadas, fundos de investimento, além de fornecedores, em 

moeda nacional e em moeda estrangeira. Emitiu também debêntures, que foram 

colocadas em mercado, após obtidas as autorizações legais aplicáveis.  

 

4.2. Para o equacionamento do passivo, no ano de 2017, 

como já mencionado, a Tuper negociou plano de recuperação extrajudicial com 

seus credores, consolidando a dívida e novas condições de pagamento, que 

envolviam: (i) prazo de carência de 20 (vinte) meses para o pagamento do 

principal, iniciando-se em 01º de maio de 2017; (ii) prazo de carência de 12 (doze) 

meses, a partir de 01º de maio para o pagamento dos encargos financeiros; (iii) 

encargos financeiros compostos de atualização pela taxa DI/CETIP com 

remuneração por juros compensatórios de 4,00% (quatro por cento) ao ano para 

os créditos em moeda nacional; (iv)  remuneração de 5,20% (cinco inteiros e vinte 

centésimos por cento) ao ano para os créditos em moeda estrangeira, que 

permaneciam expressos em moeda estrangeira, com conversão pela taxa PTAX 

do dia imediatamente anterior às datas previstas para os pagamentos; e (v) prazo 

até 30 de junho de 2022 para amortização total da dívida13. 

 

4.3. As operações da Tuper, no entanto, já a partir do ano 

de 2018 foram fortemente impactadas, primeiramente, pela greve dos 

 
13 Anexo 09:  Plano de Recuperação Extrajudicial anterior – cláusulas 5.1. a 5.1.3, 6.1 a 6.2, 7.1. a 7.1.4. 
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caminhoneiros no mês de maio daquele ano, mas também pelas medidas adotadas 

pelo governo dos Estados Unidos da América, que implementou tarifas sobre 

importações de aço e alumínio do Brasil, criando cotas e limitando as exportações 

brasileiras para aquele importante mercado mundial. 

 

4.3.1. Tais medidas restritivas do governo americano 

repercutiram  diretamente sobre as exportações que a Tuper vinha realizando para 

o mercado americano e estimava ampliar.  No quadro abaixo, faz-se uma 

comparação entre o montante exportado no ano de 2018 pela TUPER e o 

montante exportado em 2019, pela unidade fabril denominada “TOG”, 

considerando quantitativos em toneladas e receitas advindas das exportações em 

milhares de reais: 
 

 
 

4.3.2.  Mas, além da receita de exportação reduzida, as 

operações da Tuper foram ainda impactadas pela variação cambial do dólar 

americano ocorrida no ano de 2019 e princípio de 2020. 

 

4.4. Subsequentemente, quando se esperava uma 

recuperação da economia no ano de 2020, sobreveio a pandemia do COVID-19 

no Brasil e em todo o mundo, gerando efeitos diretos e imediatos na situação 

econômico-financeira da Tuper, tal como se pode ver dos seus balancetes 

patrimoniais encerrados em 30 de março de 2020 e 30 de junho de 2020, de onde 

já é possível extrair os reflexos da pandemia, mediante comparativo com os 

valores do ano imediatamente anterior14. 

 

 
14 Balancetes de 30/03/2020 e 20/06/2020 – Anexos 19 e 20. 
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4.4.1. Como consequência do impacto econômico gerado 

pela pandemia, o faturamento da Tuper sofreu substancial redução, afetando o 

seu fluxo de caixa.  Para ilustrar, veja-se que ocorreu uma queda de 44% 

(quarenta e quatro por cento) nas vendas efetuadas, considerando-se o 

comparativo no período entre 01º de março de 2020 a 19 de março de 2020 

(média 500 toneladas/dia) e 20 de março de 2020 a 15 de abril de 2020 (média 

277 toneladas/dia): 

 

 
 

4.4.2.  Confrontando-se as informações relativas aos meses de 

março de 2019 e março de 2020, extraídas do balancete encerrado em 31 de 

março de 2020, percebe-se nitidamente  a queda na receita bruta como 

decorrência da pandemia: 
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4.5. Tudo isso sem olvidar o impacto de paralisações 

forçadas e de redução de horários das unidades fabris, decorrência de Decretos 

estaduais e municipais editados no período para evitar, ou reduzir, os efeitos da 

propagação do vírus da Covid-19. Pode-se citar, dentre outros:  Decreto nº 525, 

de 23/03/202015. 
 

4.6. A despeito de tudo isso, contando com a boa-fé e 

lealdade da maioria de seus credores, a Tuper conseguiu se manter em operação, 

primando pelo cumprimento de seus compromissos com salários, encargos e 

fornecedores, sobretudo os de pequeno porte, cuja inadimplência geraria 

consequências imediatas. 

 

4.6.1. Ademais, a Tuper sempre manteve todas as suas 

obrigações financeiras regularmente contabilizadas, expedindo balanços que são 

posteriormente auditados, tal como se pode ver do seu último balanço patrimonial, 

relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 201916. 

 

d) Plano de Recuperação Extrajudicial da Tuper: 

 

5.  O quadro fático exposto acima identifica as circunstâncias 

que ensejaram a elaboração, negociação e aprovação do novo plano de 

recuperação extrajudicial em apenso, o qual se busca a homologação no presente 

procedimento. Foi construído consensualmente entre os credores, a diversas 

mãos, na perspectiva de alongar o perfil da dívida financeira e ao mesmo tempo 

reduzir os encargos financeiros incidentes, ajustando-se à nova realidade de juros 

no Brasil, onde a taxa básica de juros está no menor parâmetro dos últimos 

tempos, a 2,00% (dois por cento) ao ano, em curva descendente. Confira-se, 

nesse sentido, gráfico refletindo a variação da taxa SELIC, extraído do sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil17: 

 

 
15 Anexo 21: Decreto Estadual 535, de 23/03/2020. 
16 Anexo 11: Balanço patrimonial e demonstrações financeiras de 31/12/2019, com parecer de auditoria independente. 
17 Anexo 22: Panorama Econômico: Banco Central do Brasil.  
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5.1. O plano de recuperação extrajudicial que ora se 

apresenta para homologação18 tem essa virtude de permitir novo alongamento da 

dívida e ao mesmo tempo reduzir o custo dos encargos da dívida, adequando-a à 

nova realidade econômica que o Brasil vivencia.  Nesse contexto, o novo plano 

prevê, dentre outras condições: 

 

(i) encargos financeiros compostos de atualização pela taxa DI/CETIP e 

remuneração por juros compensatórios de 2,00% (dois por cento) ao 

ano para os créditos em moeda nacional;  

(ii) encargos financeiros compostos por atualização com base na taxa Libor 

e remuneração por juros compensatórios de 2,00% (dois por cento) ao 

ano para os créditos em moeda estrangeira, que permaneciam 

expressos em moeda estrangeira, com conversão pela taxa PTAX do dia  

(iii) prazo até 30 de junho de 2027 para amortização total da dívida19. 

 

5.2.  Outrossim, valendo-se do permissivo contido no 

parágrafo 1º, do artigo 163, da Lei 11.101/200520, que não exige que o plano de 

recuperação extrajudicial abranja a totalidade de uma ou mais espécies dos 

créditos sujeitos à recuperação, podendo ficar adstrito um grupo de credores de 

mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, a Requerente, 

com a anuência dos credores aderentes,  excluiu do plano: os credores por 

créditos de valor financeiro inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), os 

 
18 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 
19 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial para homologação – cláusulas 5.1. a 5.1.2, 6.1 a 6.2, 7.1. a 7.1.3.1; 

Anexo III do Plano. 
20 Lei nº 11.101/2005: Art. 163. ... § 1º O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos 

no art. 83, incisos II, IV, V, VI e VIII do caput, desta Lei, ou grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes 

condições de pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, 

exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. 
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quais serão quitados nas condições originalmente contratadas com os respectivos 

credores – (cláusula 3.2, do Plano)21. 

 

5.3. O plano de recuperação extrajudicial, igualmente, não 

abrangerá créditos trabalhistas, créditos tributários, atendendo-se, assim, ao 

disposto no parágrafo 1º, do artigo 161, da Lei 11.101/200522. 
 

e) Atingimento do Quórum Legal de 3/5: 

 

6. Das negociações entabuladas, a Requerente logrou 

alcançar, no grupo de credores abrangidos pela recuperação extrajudicial, a 

concordância de um percentual superior a 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta 

por cento), de todos os créditos de cada espécie suscetíveis de ser alcançados 

pela recuperação extrajudicial, cumprindo regularmente a exigência constante do 

artigo 163, da Lei nº 11.101/200523.  
 

6.1. A demonstrar o atingimento do percentual de 3/5 (três 

quintos) dos credores sujeitos à recuperação extrajudicial, a Tuper apresenta 

planilha demonstrativa, cujas informações principais destaca a seguir24: 
 

 

 
21 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 
22 Lei nº 11.101/2005: Art. 161 ... § 1º Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária, 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 

3º , e 86, inciso II do caput, desta Lei. 
23 Lei nº 11.101/2005: Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação 

extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais 

de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. 
24 Anexo 24: Planilha demonstrativa do atingimento do percentual de 3/5. 
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6.2. Importante ressaltar que, em cumprimento ao disposto 

no artigo 163, parágrafo 3º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, foi excluído do 

cômputo de apuração do percentual o crédito da ARCELORMITTAL BRASIL S/A, 

cuja controlada ARMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA., detém ações representativas de mais de 10% (dez por cento) do 

capital social da Requerente25. Embora a referida credora, 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A, tenha anuído também com a recuperação 

extrajudicial, o seu crédito foi desconsiderado na apuração do quórum 

legal majoritário de 3/5 (três quintos) previsto no caput do artigo 163 

da Lei nº 11.101/200526.   

 

7. Essas as razões que justificam a interposição da presente 

medida, buscando a homologação do plano de recuperação extrajudicial 

apresentado com a inicial27, para o qual manifestaram consentimento, em termos 

de concordância específicos, credores sujeitos ao plano que representam, em 

conjunto, mais de 3/5 (três quintos) dos créditos abrangidos, buscando-se, assim, 

a extensão dos seus efeitos aos credores não aderentes, ou não signatários, na 

forma prevista no artigo 163, caput, da Lei nº 11.101/2005.  

 

II- Fundamentos Jurídicos: 
 

8. A pretensão da Requerente, de ver homologado, por 

sentença, o plano de recuperação extrajudicial que acompanha este petitório, tem 

fundamento no artigo 163 da Lei nº 11.101/2005: 

 

“Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de 

recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que 

assinado por credores que representem mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos 

de cada espécie por ele abrangidos.” 

 

8.1. A homologação judicial se afigura possível e constitui 

medida pertinente e cabível para obrigar todos os credores que estarão abrangidos 

pelo plano de recuperação extrajudicial, uma vez que se logrou alcançar o 

 
25 Anexo 03: Declaração de Acionistas da Tuper. Anexo 3.1: Cópia do Livro de Registro de Ações Nominativas. 
26 Anexo 1.2 – Planilha de apuração do quórum de 3/5 dos credores sujeitos ao plano. 
27 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 



13 

C J O
FRANCO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA
JÉSSICA SHIMANOE TRAMUJAS

 
 

Rua Voluntários da Pátria, 400 - cj.1502 - (41) 3016-6092 - Curitiba - Paraná - CEP 80.020-200 
www.cjofranco.com.br  

consentimento de credores que representam mais de 3/5 (três quintos) de todos 

os créditos de cada espécie por ele abrangidos, os quais expressaram o seu 

consentimento em termos de adesão que estão apensados ao presente feito28. 

 

8.2. A recuperação extrajudicial adotada, na espécie, é, 

portanto, aquela denominada “impositiva”, já que seus efeitos, após a 

homologação, não estarão adstritos apenas aos credores aderentes, que 

manifestaram o seu consentimento de modo expresso e inequívoco, através de 

documentos escritos. 

 

8.3. Como escreve FRANCISCO SATIRO DE SOUZA 

JUNIOR29:  
 

“A Lei 11.101/2005 reconhece dois tipos de recuperação extrajudicial. A primeira 

será tipicamente convencional, e vinculará somente seus signatários nos termos do 

quanto contratado e dos preceitos desta Lei, conforme arts. 161 e 162.A esta 

modalidade, espécie de simples acordo levado a juízo para homologação, Paiva chama 

de “meramente homologatória”.  ... 

A outra espécie, “impositiva”, difere da anterior por sujeitar aos efeitos do plano 

inclusive aqueles a ele contrários, desde que 3/5 da espécie ou grupo de credores da 

mesma natureza o aprovem (art. 163).” 

 

8.4. RAQUEL SZTAJN30 assevera se tratar a recuperação 

extrajudicial de “negócio jurídico consensual entre devedor e uma ou algumas classes 

de credores, um negócio de cooperação, de repactuação na divisão de riscos que, em 

alguma medida, se assemelha aos negócios plurilaterais”. Um passo adiante, a mesma 

autora complementa, aduzindo31: 
 

“Se o devedor conseguir a decisão de, no mínimo, 3/5 de todos os créditos de cada 

classe ou espécie, todos os credores daquela classe estarão, mesmo que discordem do 

plano, obrigados às suas regras.” 

 

8.5. A jurisprudência tem reconhecido a recuperação 

extrajudicial como meio eficiente de permitir a superação da crise econômico 

 
28 Planilha demonstrativa do atingimento do percentual de 3/5 – Anexo 1.2. Termos de adesão credores – Anexo 1.1.  

 
29 Souza Junior. Francisco Satiro e Pitombo. Antonio Sérgio A. de Moraes (coord). Comentários à Lei de Recuperação 

de Empresas e Falência. SP: Editora RT, 2005, p. 513. 
30 Sztajn. Raquel. em Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coordenadores Paulo F. C. Salles 

de Toledo, Carlos Henrique Abrão. SP: Editora RT, 2005, p. 418. 
31 Sztajn. Raquel. em Ob. cit., p. 422. 
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financeira, aplicando a teoria da preservação da empresa aos procedimentos. 

Nesse sentido, pode-se citar: 

 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO 

LOCATÍCIO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO. INCLUSÃO. CRÉDITO 

TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO INCABÍVEL. EXECUÇÃO. 

PROSSEGUIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. 

A teoria da preservação da empresa passou a ser o guia do direito empresarial 

brasileiro, impondo a prevalência da tentativa da continuidade das atividades 

comerciais, tendo em vista o interesse público em preservar empregos e gerar 

riquezas. Consoante dispõe o artigo 163, da Lei nº 11.101/05, o devedor poderá, 

também, requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga 

a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que 

representem mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie. Dessa 

forma, atendidos os requisitos legais, é possível que a homologação do plano de 

recuperação extrajudicial abranja crédito cujo credor não manifestou anuência. O crédito 

decorrente de contrato de locação não se equipara a crédito trabalhista para fins de 

exclusão do plano de recuperação extrajudicial. Demonstrado que o crédito objeto da 

execução está inscrito no pedido de homologação da recuperação extrajudicial, o 

cumprimento de sentença deve ser suspenso, em atenção ao que foi determinado pelo 

Juízo da Recuperação. (TJDF: 6ª. Turma Cível. Acórdão 1282752, 

07208887920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de 

julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CRÉDITO 

CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - EXTINÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA RECUPERANDA - MEDIDA 

QUE SE MANTÉM. 

- Nos termos do artigo 161 da lei 11.101/2005, o devedor que preencher os requisitos 

do artigo 48 desta lei (requisitos para recuperação judicial) poderá propor e 

negociar com credores plano de recuperação extrajudicial7. 

- Nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação todos 

os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, devendo haver uma 

interpretação conjunta e sistêmica dos dispositivos legais previstos na lei 11.101/2005, a 

fim de se cumprir a finalidade proposta pelo legislador, que é a recuperação da empresa.  

(TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0000.20.009213-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/0020, publicação 

da súmula em 03/08/2020) 

 

 

III- Requisitos Legais: 
 

9. Estão presentes, na espécie, os requisitos legais para a 

homologação do plano de recuperação extrajudicial, nos termos do que dispõem 

os artigos 162 e 163 e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº 11.101/2005. 
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 (a) Foro do Principal Estabelecimento: 
 

10. Para fins de determinação da competência jurisdicional, 

a Requerente esclarece que observou a regra contida no artigo 3º, da Lei nº 

11.101/200532, que confere ao Juízo do local do principal estabelecimento do 

devedor, com sede no Brasil, competência para homologar o plano de recuperação 

extrajudicial. 

 

10.1.  No caso, em São Bento do Sul, Santa Catarina, está 

situada a sede da Requerente33, local onde a sua diretoria exerce as suas funções 

legais e estatutárias, de onde emanam as principais decisões atinentes à empresa 

e onde se concentra o maior volume de seus negócios. Nessa linha, vale reproduzir 

decisões do C. Superior Tribunal de Justiça: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL AJUIZADO NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. PRINCIPAL 

ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 11.101/2005. VIOLAÇÃO 

NÃO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E INATIVIDADE DA 

EMPRESA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SEDE NO CONTRATO SOCIAL. 

QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. (...) 

2. 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, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da 

sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso”. 

(...)  (REsp 1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014) 

 

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. 

1. Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor" referido 

no artigo 3º da Lei nº 11.101/2005, firmou o entendimento de que o Juízo competente 

para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se 

centralizam as atividades mais importantes da empresa. 

2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, 

onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em 

 
32 Lei nº 11.101/2005: Art. 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação 

judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha 

sede fora do Brasil. 
33 Anexo 2.2. – Assembleia Geral e Estatuto Social da TUPER. 
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competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento 

do pedido de recuperação judicial. 

3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018) 

 

(b) Consentimento dos Credores e quórum mínimo de 3/5: 
 

11. Instruindo este petitório, a Requerente apresenta o 

plano de recuperação extrajudicial34, bem como as anuências manifestadas por 

credores que representam o percentual mínimo de 3/5 (três quintos), ou 60% 

(sessenta por cento) dos créditos alcançados pela recuperação extrajudicial, os 

quais exararam os seus consentimentos em termos de adesão, ou concordância, 

apartados, os quais são apresentados, neste ato, juntamente com esta petição35. 

 

11.1. Esclarece-se ainda que, para o cômputo do percentual 

mínimo de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), de todos os créditos 

de cada espécie suscetíveis de ser alcançados pela recuperação extrajudicial, 

foram desconsiderados os créditos não incluídos no plano de recuperação 

extrajudicial, já que terão mantidos, sem alteração, os valores e as condições 

contratadas entre as partes – (art. 163, § 2º, Lei nº 11.101/2005).  

 

11.2. Conforme já se assinalou, o plano de recuperação 

extrajudicial abrangerá um grupo certo e determinado de credores de mesma 

natureza e sujeitos a semelhantes condições de pagamento e, uma vez 

homologado, alcançará o conjunto de credores quirografários e de garantia real 

detentores de créditos que, na data base convencionada, de 30 de junho de 2020, 

remontassem a um valor financeiro superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais). Os credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial terão o valor 

de seus débitos e as condições mantidos sem qualquer alteração, atendendo-se 

ao disposto no art. 163, parágrafo 2º, da Lei nº 11.101/2005. 

 

 

 
34 Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar – Anexo 01 
35 Termos de concordância dos credores aderentes – Anexo 1.1. 
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11.3. Para o fim de demonstrar o atingimento do percentual 

mínimo de mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie que 

serão abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial, a Requerente elaborou 

planilha/demonstrativo específico36, no qual estão agrupados, separadamente, os 

credores quirografários e os credores com garantia real, abrangendo os credores 

aderentes – (signatários do plano) e os credores não aderentes (que estarão 

sujeitos igualmente ao plano), com a especificação dos valores financeiros dos 

créditos, na data deste petitório. 

 

11.4. Esclarece-se que, para os fins exclusivos de apuração 

do percentual mínimo de mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada 

espécie que serão abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial, na forma 

prevista no artigo 163, parágrafo 3º, da Lei nº 11.101/2005, a Requerente: (i) 

considerou o valor do crédito em moeda estrangeira convertido para a moeda 

nacional pelo câmbio da véspera da data de assinatura do plano; e (ii) excluiu, 

ou seja, não computou, o crédito detido pela pessoa relacionada no 

artigo 43 da Lei nº 11.101/2005, ou seja, o crédito detido pela 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A, cuja controlada ARMAR COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., detém ações representativas de 

mais de 10% (dez por cento) do capital social da Requerente37.  

 

11.5. A esse respeito, reproduz-se mais uma vez a doutrina 

de FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JUNIOR38: 
 

“Quanto aos créditos detidos pelos listados no art. 43, quais sejam: (i) sócios do 

devedor; (ii) sociedades coligadas, controladoras ou controladas; (iii) sociedades que 

tenham sócios ou acionistas com participação superior a 10% do capital social do 

devedor; (iv) sociedade em que o devedor ou algum de seus sócios detenha 

participação superior a 10%, e (v) cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral 

até 2º grau ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio 

controlador, de membros do conselho consultivo, fiscal e semelhantes, da sociedade 

devedora e a sociedade em que qualquer dessas pessoas exerça suas funções; apesar 

de poderem sujeitar-se ao plano, não serão computados para a apuração dos 60% 

 
36 Planilha demonstrativa do percentual dos créditos que os credores aderentes representam em cada uma das classes 

abrangidas: quirografários e garantia real – Anexo 1.2 
37 O crédito de titularidade da ARCELORMITTAL BRASIL S/A encontra-se arrolado no Anexo II do Plano de 

Recuperação Extrajudicial, no grupo dos Credores Quirografários. 
38 Souza Junior. Francisco Satiro e Pitombo. Antonio Sérgio A. de Moraes (coord). Comentários à Lei de Recuperação 

de Empresas e Falência. SP: Editora RT, 2005, p. 523/524. 
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necessários à imposição aos credores resistentes (art. 163§ 3º, II). Coerentemente, o 

legislador, preocupado com sua proximidade com o devedor, confere a tais pessoas, 

na recuperação extrajudicial, tratamento semelhante ao dispensado a elas na 

recuperação judicial e na falência, quando lhes permite a participação na Assembleia 

de Credores, mas sem direito a voto e sem influência na apuração dos quóruns (art. 

43).” 

 
 

(c) Conteúdo do Plano de Recuperação Extrajudicial:  

 

12.  Esclarece a Requerente que o plano de recuperação 

extrajudicial elaborado com os credores quirografários e detentores de créditos 

com garantia real contempla o alongamento da dívida financeira com saldo 

devedor, na data base convencionada – (30/06/2020), superior a R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais), abrangendo dívidas expressas em moeda nacional e 

dívidas expressas em moeda estrangeira.  Os saldos devedores foram definidos 

de comum acordo e, no plano de recuperação extrajudicial, restou estipulada a 

data base de 30 de junho de 2020, nos termos da cláusula 4.139: 

 

4.1.  Concordam os Credores Signatários que os valores constantes dos Anexos I e II 

correspondem aos saldos devedores de todas as operações financeiras e/ou comerciais 

que realizaram com a TUPER, sem quaisquer ressalvas, atualizados até a Data de 30 de 

junho de 2020 - (“Data Base”), não havendo nada mais a reclamar da TUPER, além 

daqueles valores mencionados nos referidos Anexos até a Data Base. 

 
12.1. Os valores dos créditos para a data base estipulada 

no plano de recuperação extrajudicial encontram-se expressos nos anexos ao 

plano. 

 

12.2. Para os saldos devedores relativos aos créditos 

abrangidos pela recuperação extrajudicial, expressos em moeda corrente nacional, 

o plano de recuperação extrajudicial prevê a atualização, a partir de 01º de julho 

de 2020, exclusivamente com base nos seguintes critérios: (i) Atualização: com 

base na taxa DI,  correspondente à variação das taxas médias diárias dos 

depósitos interfinanceiros – DI de um dia, over extra grupo, expressas na forma 

percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela cetip no informativo diário 

disponível em sua página na internet. (http://www.cetip.com.br), sendo que, na 

 
39 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 
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ausência ou impossibilidade de utilização da taxa DI, será aplicada a taxa SELIC;   

(ii)  Juros compensatórios: com base na taxa de juros efetiva de 2,00% (dois por 

cento) ao ano – (cláusulas 5.1 a 5.1.2, do plano)40. 

 

12.3. Para os saldos devedores relativos aos créditos 

abrangidos pela recuperação extrajudicial, expressos em moeda estrangeira, o 

plano de recuperação extrajudicial prevê: (i) com base na Taxa Libor, taxa de 

juros no mercado interbancário de Londres ("London Interbank Offered Rate"), 

determinada pelo ICE Benchmark Administration (ou pela entidade que vier a 

substitui-lo para a apuração da referida taxa, conforme o caso) para depósitos em 

USD para o prazo de 1 (um) mês, conforme divulgada pelo Serviço de Informações 

Bloomberg aproximadamente às 11:00 da manhã (horário de Londres) no 2° 

(segundo) Dia Útil de Londres de cada mês; sendo que se tal taxa não constar no 

referido serviço de informações, então será aplicada uma taxa equivalente a 0,5% 

(cinco décimos por cento) ao ano; (ii) Juros compensatórios:  com base na taxa 

de juros efetiva de 2,00% (dois por cento) ao ano – (cláusulas 6.1 a 6.2, do 

plano)41. 

 

12.4. O plano de recuperação extrajudicial previu ainda: (i) 

prazo de carência de 6 (seis) meses, contados a partir da data de 01º de julho de 

2020, para iniciar o pagamento do valor correspondente ao principal dos Saldos 

Devedores – (cláusula 7.1.1, do plano); (ii) findo o prazo de carência do principal, 

o principal dos saldos devedores passará a ser pago em prestações mensais e 

sucessivas, correspondentes aos percentuais indicados no cronograma de 

amortização do principal constante do anexo III, do plano de recuperação 

extrajudicial; sempre no último dia útil do mês correspondente, ocorrendo o 

vencimento da primeira prestação na data de 31 de janeiro de 2021 – (anexo III, 

do plano)42. 

 

 

 
40 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 
41 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 
42 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial a homologar. 
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12.5. Reitere-se que o plano de recuperação extrajudicial 

não atingirá créditos de natureza tributária, derivados da legislação trabalhista, 

assim como os demais não abrangidos conforme disposição contida no parágrafo 

1º, do artigo 161, da Lei nº 11.101/2005. O plano não contempla, igualmente, 

pagamento antecipado de dívidas, tratamento diferenciado a credores aderentes 

e não aderentes, ou mesmo tratamento desfavorável a credores que não estejam 

sujeitos ao plano. 

 

(d) Apresentação dos Documentos arrolados na Lei: 

 

13. Em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.101/2005, 

além do plano de recuperação extrajudicial e do consentimento manifestado pelos 

credores aderentes, que perfazem mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos 

de cada espécie abrangidos pelo plano, a Requerente apresenta ainda, em 

observância ao disposto nos artigos 161 e 163, parágrafo 6º: 
 

a) Comprovação, por certidão da Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina, do exercício de atividade empresarial por mais de 02 (dois) 

anos43; 

 

b) Comprovação, por certidões do Distribuidor do local da sua sede e de 

suas filiais, da inexistência de ação de falência em seu desfavor44; 

 

c) Comprovação, por intermédio de cópias extraídas do processo de 

recuperação extrajudicial anterior, tombado nos autos nº 0305230-

34.2017.8.24.0058, da 1ª. Vara Cível desta Comarca de São Bento do Sul, 

Santa Catarina, de que o plano apresentado no procedimento anterior foi 

homologado há mais de 2 (dois) anos, uma vez que a sentença foi 

proferida na data de 23 de abril de 2018, transitando em julgado na data 

de 26 de junho de 201845; 

 

 
43 Certidão da Junta Comercial de SC – Anexo 2.5.  
44  Certidões negativas de falência e recuperação judicial do local da sede e das filiais– Anexo 12 
45 Cópia de peças do processo anterior – Anexos 09 e 9.1  
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d) Comprovação, por certidão do Distribuidor do local da sua sede e de 

suas filiais, da inexistência de ação de recuperação judicial proposta há 

menos de 05 anos46; 

 

e) Comprovação de que os seus administradores e o sócio controlador, 

pessoa física, não foram condenados por crimes falimentares47; 

 

f) Demonstrações contábeis relativas ao último exercício social (2019), 

com parecer de auditor independente48, acompanhado das 

demonstrações contábeis dos exercícios anteriores de 2017 e 201849; 

 

g) Demonstrações contábeis levantadas especialmente para instruir o 

pedido, compreendendo: 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 

projeção50; 

 

h) Relação nominal dos credores, 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 pendente51. 

 

i) Exposição detalhada da sua situação patrimonial52;  

 

j) Documentação que comprova os poderes dos subscritores do plano de 

recuperação extrajudicial e dos termos de concordância, evidenciando que 

têm poderes para novar ou transigir53;  

 

 
46 Certidões negativas de falência e recuperação judicial do local da sede e das filiais– Anexo 12. 
47 Certidões negativas de feitos criminais do local da sede e das filiais, em nome dos atuais Diretores – Anexo 10 e 10.1. 
48 Balanço patrimonial e demonstrações financeiras de 31/12/2019, com parecer de auditoria independente – Anexo 11. 
49 Anexos 16 a 18 – Balanço patrimonial e demonstrações financeiras dos exercícios anteriores. 
50 Balancete e demonstrações contábeis preparadas especialmente para este feito – Anexo 13. 
51 Relação nominativa de credores – Anexo 14. 
52 Exposição detalhada da situação patrimonial da Requerente – Anexo 15. 
53 Documentação que comprova poderes para transigir e novar dos diretores da Requerente – Anexo 2.2. Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a distribuição do pedido de homologação do plano de recuperação 

extrajudicial – Anexo 2.4. 
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IV- PEDIDO DE LIMINAR: 

 

14.  Pretende a Tuper a concessão de tutela de urgência, 

especificamente para o fim de ser determinada a suspensão de execuções de título 

extrajudicial propostas por credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial 

a homologar, notadamente de credores não aderentes, vale dizer, que não 

exararam a sua concordância.  

 

14.1. Nesse âmbito, de credores não aderentes com 

processo de execução de título extrajudicial em curso, pode-se citar o BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A que ajuizou ação de execução tombada nos autos 

número 1059198-44.2020.8.26.0100, da 33ª. Vara Cível de São Paulo/SP, foro 

Central.  Importante registrar que, para a defesa da Requerente na aludida 

execução, foi deduzido embargos à execução, recebidos, porém, sem efeito 

suspensivo, como se pode ver das peças processuais inclusas54.  

 

14.1.1. Pode-se citar também a execução de título 

extrajudicial aforada pelo BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL - BRDE em desfavor da TUPER S/A e de outros co-devedores, 

tombada nos autos nº 5006160-30.2020.824.0092, da 2ª. Vara de Direito Bancário 

da Região Metropolitana de Florianópolis-SC, cuja citação, efetuada 

excepcionalmente, em razão da pandemia, pelo correio, a Requerente recebeu 

recentemente55. 

 

14.2. O BANCO SANTANDER BRASIL S/A e o BANCO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE, conforme se pode 

ver do anexo I, do plano de recuperação extrajudicial, figuram como credores 

sujeitos ao plano, na categoria de créditos com garantia real56. Assim, 

independentemente de não terem exarado a sua concordância, estarão vinculados 

ao plano, como efeito direto e imediato do atingimento do quórum legal de 3/5 

 
54 Peças Processuais Execução Banco Santander Brasil S/A e Embargos à Execução – Anexos 23 e 24. 
55 Anexo 25- Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BRDE. 
56 Anexo 01 - Plano de Recuperação Extrajudicial  a homologar– Anexo I- Relação Credores com Garantia Real. 
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(três quintos) dos créditos abrangidos pelo plano, nos termos do artigo 163, caput, 

da Lei nº 11.101/200557. 

 

14.3. O pedido de tutela de urgência, para a suspensão das 

execuções individuais de credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, 

tem fundamento no artigo 161, parágrafo 4º, combinado com o artigo 163, 

parágrafo 1º, da Lei nº 11.101/2005, reproduzidos a seguir: 

 

Art. 161. .... 

 

§ 4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará 

suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de 

decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. 

 

Art. 163. ... 

§ 1º O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos 

no art. 83, incisos II, IV, V, VI e VIII do caput, desta Lei, ou grupo de credores de mesma 

natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e, uma vez homologado, obriga 

a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos 

créditos constituídos até a data do pedido de homologação. 

 

14.3.1. A interpretação sistemática dos referidos 

dispositivos legais evidencia que: (i) o pedido de homologação do plano não 

suspende direitos, ações ou execuções, nem impede pedido de decretação de 

falência, por credores não sujeitos ao plano; e (ii) o plano, uma vez homologado, 

obriga exclusivamente credores das espécies por ele abrangidas, restrito a créditos 

constituídos até a data do pedido de homologação. 

 

14.4. A suspensão das ações individuais de credores sujeitos 

à recuperação extrajudicial justifica-se amplamente, seja por decorrência do 

princípio da preservação da empresa, consagrado na Lei nº 11.101/2005, mas 

também por corolário do princípio da par conditio creditorum, privilegiando um 

tratamento isonômico em relação a todos os credores sujeitos ao procedimento 

de reorganização extrajudicial.  

 

 
57 Lei nº 11.101/2005: Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação 

extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais 

de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. 
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14.5. A jurisprudência pátria tem admitido a suspensão das 

execuções individuais de credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, 

aplicando, por analogia, o período de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, 

previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei nº 11.101/200558. Nesse sentido, vale 

reproduzir decisão recente proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Paraná: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. STAY 

PERIOD. APLICÁVEL ao credores abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial, 

ainda que não tenham a ele aderido. prazo do stay period. aplicação analógica do art. 6º, 

§4º, da lei 11.101/05 para recuperações judiciais. 180 dias a partir da decisão que recebe 

o pedido de homologação do plano. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Há na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que as ações e execuções 

movidas por credores abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial, ainda 

que não aderentes, devem ser suspensas, nos termos do art. 161, § 4º, da lei 11.101/05. 

Os credores que não aderiram à recuperação extrajudicial, mas que estarão 

obrigados a ela em razão da previsão do art. 163, § 1º, da lei 11.101/05, também terão 

suas ações individuais ajuizadas suspensas, sem que seja necessária a homologação 

do plano para tanto, uma vez 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.”. E isto, aliás, se 

justifica na medida em que suspender as ações apenas com a homologação do plano não 

tem nenhum efeito prático, posto que, com a homologação do plano, opera-se a novação, 

que também terá efeitos sobre a ação ajuizada pelo credor. Doutrina e Precedentes. 

2. Diante da ausência de previsão legal sobre o prazo durante o qual ficarão 

suspensas estas ações e execuções no caso de recuperação extrajudicial, há que se 

aplicar, analogicamente, o disposto para as recuperações judiciais (art. 6, §4º, da lei 

11.101/05), ou seja, o prazo máximo de 180 dias, ajustando-se o termo inicial para a 

data da decisão que recebeu o pedido de homologação do plano, sendo esta a data 

equivalente, nas recuperações extrajudiciais, àquela em que há a decisão deferindo o 

processamento da recuperação judicial. Por evidente, é importante destacar também que 

este prazo de suspensão de 180 dias só poderá perdurar até que haja a homologação do 

plano.  (TJPR - 18ª C.Cível - 0007501-86.2020.8.16.0000 - Curitiba -  Rel.: 

Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea -  J. 17.06.2020) 

 

14.6. O E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em mais 

de uma oportunidade, decidiu que a recuperação extrajudicial não suspende 

execuções individuais deflagradas por credores não incluídos no plano: 

 

 
58 Lei nº 11.101/2005. Artigo 6º. .... § 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese 

nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 

recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e 

execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E 

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA 

DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO SE SUBMETE AO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. ASSEVERADA APLICAÇÃO DO TEMA 987 DO STJ. 

INSUBSISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE 

AMOLDA AOS LIMITES DA REFERIDA QUESTÃO REPETITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO NO 

QUADRO DE CREDORES QUANDO JÁ HOMOLOGADA A RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DEFLAGRADA POR CREDORES NÃO INCLUÍDOS NO PLANO.   

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4030422-

80.2019.8.24.0000, de São Bento do Sul, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito 

Civil, j. 28-07-2020). 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.   PRETENSÃO DE EXTINÇÃO 

DA AÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO AO CREDOR QUE 

NÃO INTEGROU O PLANO DE RECUPERAÇÃO (ART. 161, §4º, DA LEI N. 

11.101/05). DISCUSSÃO DE QUANTIA ILÍQUIDA QUE TAMBÉM NÃO 

ACARRETA A SUSPENSÃO (ART. 6, §1º, DA LEI N. 11.101/05). NÃO 

ACOLHIMENTO.   ... (TJSC, Apelação Cível n. 2010.057214-8, de Tijucas, rel. 

Guilherme Nunes Born, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 02-08-2012). 

 

14.7.  Há diversas decisões de outros Tribunais pátrios, 

adotando a mesma orientação:  
 

Recuperação extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão das ações e execuções 

ajuizadas contra as recuperandas pelos credores sujeitos ao plano de recuperação 

após a distribuição do pedido de homologação. Adesão de credores que representam 

mais de 3/5 dos créditos da classe quirografária. Agravante que aduz a inaplicabilidade 

das regras de suspensão às recuperações extrajudiciais. Pertinência do "stay period" e 

da sujeição dos credores não aderentes ao período de suspensão, conquanto atingido 

o quórum previsto pelo art. 163 da Lei de Recuperações e Falências. Leitura 

conjunta dos arts. 6º, 163 e do § 4º do art. 161 do mesmo diploma legal. Mecanismo 

relevante para garantir a viabilidade da empresa no período reservado às 

impugnações dos credores que serão afetados pelo plano e que, ademais, assegura o 

atendimento do princípio "par conditio creditorium". Manutenção da decisão 

agravada. Agravo de instrumento desprovido.  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2144440-

02.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada 

de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais; Data do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 24/10/2016) 

 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. CREDOR NÃO ADERENTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL 

DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
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1. A norma do artigo 161, parágrafo 4º, da Lei nº. 11.101/05, estabelece que "o 

pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará 

suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de 

decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação 

extrajudicial." 

2. Os credores não submetidos ao plano de recuperação extrajudicial poderão 

prosseguir regularmente com as ações e execuções movidas em face da recuperanda.  

(TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0000.18.048748-0/002, Relator(a): Des.(a) 

Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da 

súmula em 04/02/2020) 
 

  

Ação de execução de título extrajudicial - Determinação da suspensão do feito pelo prazo 

de cento e oitenta dias – Insurgência – Ajuizamento de pedido de homologação de 

recuperação extrajudicial – Determinação de suspensão de ações e execuções pelo 

Juízo recuperacional – Demonstração da requerida de que o crédito da agravante 

está listado entre aqueles submetidos aos efeitos da homologação requerida – 

Desnecessidade da subscrição do plano pelo credor – Interpretação do art. 161, §4º 

da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.  (TJSP;  Agravo de 

Instrumento 2176563-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020) 

 
15.  Acresce referir que, a despeito do fundamento jurídico 

que repousa diretamente na própria Lei de Recuperação e Falências, o pedido de 

liminar justifica-se também à luz dos pressupostos da tutela de urgência 

elencados no Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento, no que 

couber, conforme dispõe o artigo 189 da Lei nº 11.101/200559. 

 

15.1. Com efeito, estão perfeitamente caracterizados, 

os pressupostos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil60, 

notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. 

 

15.2. A probabilidade do direito exsurge, na espécie, do fato 

de que o plano de recuperação extrajudicial ora apresentado a 

homologação conta com a anuência de mais de 3/5 (três quintos), ou 

60% (sessenta por cento) dos créditos de cada espécie abrangidos pelo 

 
59 Lei nº 11.101/2005: Art. 189. Aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que 

couber, aos procedimentos previstos nesta Lei. 
60 CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
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plano, quórum legal que uma vez alcançado autoriza a extensão dos seus 

efeitos aos credores não anuente, conforme determina, em caráter imperativo 

e vinculante, o artigo 163, caput, da Lei nº 11.101/200561.  

 

15.2.1. O BANCO SANTANDER BRASIL S/A, assim 

como o BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – 

BRDE, conforme já se demonstrou, figuram dentre os credores com 

garantia real e, como tal, serão alcançados pela recuperação extrajudicial 

aprovada por mais de 3/5 (três quintos) dos credores sujeitos ao procedimento62. 

 

15.3. Ademais, também conforme já se assinalou, a 

interpretação dos artigo 161, parágrafo 4º, combinado com o artigo 163, 

parágrafo 1º, da Lei nº 11.101/2005, à luz dos princípios da preservação 

da empresa e da isonomia entre os credores, evidencia que somente os 

credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, porque não 

serão alcançados pela homologação, são indenes aos efeitos da 

homologação do plano, que não afeta as ações e execuções individuais 

que já tenham proposto, ou venham a propor. 

 

15.4. De outra parte, resta caracterizado o perigo da 

demora, porquanto o prosseguimento das execuções de título 

extrajudicial, deflagradas pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A e pelo 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL- BRDE, 

poderá ensejar a constrição de bens da TUPER, inclusive dinheiro, 

afetando a manutenção das atividades da empresa, prejudicando não 

apenas a Requerente, mas também os seus mais de 1.600 (mil e 

seiscentos) empregados63.  

 

15.4.1. Os atos da execução, por outro lado, poderão 

abalar o princípio da isonomia entre os credores sujeitos à recuperação 

 
61 Lei nº 11.101/2005: Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação 

extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais 

de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.  
62 Anexo 01: Plano de Recuperação Extrajudicial – Anexo I- Credores com garantia real; Anexo 23: Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada pelo Banco Santander Brasil S/A. 
63 Anexo 08 - Declaração de número de empregos formais diretos fornecidos pela Requerente. 
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extrajudicial, afetando, assim, também os demais credores anuentes, que, de 

boa-fé, negociaram condições viáveis e apoiaram a reorganização extrajudicial da 

empresa ora postulante. 

 

15.4.2. No caso específico da execução proposta pelo 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, importante registrar que não foi deferido o 

efeito suspensivo aos embargos à execução, poderá acarretar a 

constrição de valores financeiros do patrimônio da Tuper, como aliás já 

houve anteriormente, no montante de R$ 581.933,23 (quinhentos e oitenta e 

um mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos)64. 

 

15.5. Nesses termos, considerando a aparência do bom 

direito e o perigo dano e o risco ao resultado útil do processo que o 

prosseguimento de execuções individuais poderá vir a acarretar, aplicando-se os 

princípios da preservação da empresa e da isonomia entre os credores, pleiteia-se 

seja proferida decisão, deferindo-se liminarmente a suspensão de execuções 

individuais aforadas, ou que venham a ser aforadas, por credores sujeitos à 

recuperação extrajudicial. 

 

V- PEDIDO FINAL: 
 

16. Em suma, por todo o exposto, a Requerente, 

respeitosamente, requer: 
 

(a) o recebimento do presente pedido de homologação de plano de recuperação 

extrajudicial, conforme previsto no artigo 163 da Lei nº 11.101/2005, ordenando-

se a publicação de edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação nacional 

ou das localidades da sede e das filiais da Requerente, convocando todos os 

credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de 

recuperação extrajudicial, observado o disposto no artigo 164, caput e parágrafo 

3º, da Lei nº 11.101/2005, comprometendo-se ainda a Requerente a cientificar, 

por carta, todos os credores sujeitos ao plano,  conforme previsto na lei, 

informando-lhes a distribuição deste pedido, as condições do plano e o prazo que 

dispõem para, querendo, oferecer impugnação. 

 
64 Anexo 23: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Santander Brasil S/A – fls. 381 a 391 – (numeração 

dos autos da Execução). 
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(b) o deferimento de tutela urgência, para determinar, liminarmente, inaudita 

altera pars, a suspensão das execuções individuais propostas, ou que venham a 

ser propostas, especificamente em desfavor da Requerente, por credores sujeitos 

ao plano de recuperação extrajudicial, nomeadamente a execução de título 

extrajudicial aforada pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, tombada nos autos 

número 1059198-44.2020.8.26.0100, oficiando-se ao MM. Juízo da 33ª. Vara Cível 

de São Paulo/SP, foro Central, e a execução de título extrajudicial proposta pelo 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE, tombada 

nos autos nº 5006160-30.2020.824.0092, da 2ª. Vara de Direito Bancário da 

Região Metropolitana de Florianópolis-SC, oficiando-se aos Juízos para a adoção 

das medidas cabíveis; 

 

(c) o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, com a abertura de prazo 

para a Requerente se manifestar sobre eventuais impugnações, se houver, as 

quais serão julgadas por decisão deste Juízo; e  
 

(d) a homologação, por sentença judicial, do plano de recuperação extrajudicial, 

declarando-se que obriga todos os credores por ele abrangidos, eis que assinado 

por credores que representem mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de 

cada espécie por ele abrangidos. 

 

Requer-se mais, seja determinado que as intimações dos 

atos processuais ocorram na pessoa dos advogados que firmam esta petição. 

 

Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 

327.327.559,00 (trezentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais). 

 

P. Deferimento. 

 

Curitiba/São Bento do Sul, 08 de outubro de 2020. 

 

Carlos Joaquim de Oliveira Franco           Michelle Aparecida Ganho Almeida 

OAB/ PR nº 17.916    OAB/PR nº 38.602 

 



 

 

ANEXO 01  

PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL A 

HOMOLOGAR 






















































