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AO EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL – 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo n. 0303344-68.2015.8.24.0058/SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPASUL PLÁSTICOS METAIS E TRANSPORTES EIRELI – em 
Recuperação Judicial, já devidamente qualificada na Recuperação Judicial em 
epígrafe, vem respeitosamente à presença deste Juízo, através de seus procuradores 
signatários, em cumprimento a intimação eletrônica, ofertar CONTRARRAZÕES AO 
RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo, por conseguinte, seu conhecimento e 
processamento com posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina, com as homenagens de estilo. 
 

Nestes termos,  
Aguardam deferimento.  
 
Blumenau/SC, 12 de abril de 2022 
 
 

Mara D. Poffo Wilhelm                  Alcides Wilhelm                  Diego Guilherme Niels 
 OAB/SC 12.790-B                        OAB/SC 30.234                            OAB/SC 24.519 
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CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

 
 
Recorrida: Alpasul Plásticos Metais e Transportes EIRELI 
Recorrentes: Banco do Brasil S/A e Maurício Martins Willemann 
 
 
 
Egrégio Tribunal, 
Colenda Câmara, 
Conspícuo Relator. 
 
 
 

1. DOS FATOS 
 

Trata-se, na origem, de ação de Recuperação Judicial interposta pela 
Apelada, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Bento do 
Sul. 

 
Após todo o tramite do processo, e comprovado o cumprimento das 

obrigações da Recuperanda no prazo bienal, o r. Juízo determinou o encerramento da 
Recuperação Judicial, conforme segue: 

 
Ante o exposto: a) homologo o relatório apresentado no evento 657 e 
declaro cumpridas as obrigações da recuperanda no período bienal de 
fiscalização judicial, nos moldes do artigo 63, caput, da Lei 11.101/05; 
b) exonero a Administradora Judicial de suas funções no âmbito deste 
pedido recuperacional quando do término do julgamento dos recursos 
pendentes ou do trânsito em julgado da presente (o que acontecer por 
último). 
 
Dê-se ciência às Fazendas Públicas e ao Ministério Público.  
 
Comunique-se à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para as 
providências cabíveis. 
 
Saliento que, em caso de eventual descumprimento de obrigação 
prevista no plano de recuperação judicial, compete ao respectivo 
credor requerer a execução específica ou a falência (art. 94 da Lei 
11.101/2005), não comportando mais qualquer discussão nestes autos 
(art. 62 da Lei 11.101/2005). 
 
Eventuais custas remanescentes pela recuperanda. 
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Deixo de condenar a recuperanda em honorários advocatícios 
sucumbenciais, na medida em que incabíveis na espécie. 
 
Defiro o levantamento dos valores depositados no evento 652 pela 
Administradora Judicial, conforme requerido no evento 683. Para 
tanto, expeça-se alvará/ofício de transferência de valores em conta e 
forma indicadas no evento 683. 

 
Irresignado, os Apelantes apresentaram recurso, conforme passa-se a 

expor de forma separada, abaixo. 
 

1.1. BANCO DO BRASIL S/A 
 
O Apelante Banco do Brasil S/A, apresentou recurso, aduzindo que não 

houve o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sendo necessária a 
convolação da Recuperação Judicial em Falência, nos termos do artigo 73, IV da Lei 
11.101/05. 

 
Posteriormente, em 30 de março de 2022, apresentou petição 

requerendo a desistência do recurso de apelação interposto (evento 782). 
 

1.2. MAURÍCIO MARTINS WILLEMANN 
 
O Apelante Maurício Martins Willemann, antigo Administrador Judicial 

nomeado no processo, apresentou recurso, requerendo: 
 

a) A concessão da antecipação da tutela recursal, liminarmente e em 
caráter de urgência, para o fim de manter suspensão dos efeitos das 
decisões de ev. 476 e 572 dos autos principais, no que se refere à 
redução e determinação de devolução da remuneração percebida pelo 
Apelante, até ulterior julgamento de mérito recursal; 
 
b) Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, confirmando-
se a antecipação da tutela recursal, para o fim de que sejam 
reformadas as sentenças recorridas, mantendo-se a remuneração do 
Administrador Judicial Recorrente no patamar inicialmente arbitrado 
(4% - quatro por cento), bem como determinando-se a divisão de 
forma equitativa pelo tempo e pelo serviço prestado, no patamar 
sugerido de 90% para o Administrador substituído e 10% para o novo 
Administrador. 

 
Em suma, aponta que exerceu o encargo de Administrador Judicial 

pelo período de 67 meses, haja vista que assinou o termo de compromisso em 
11/12/2015, sendo inicialmente fixada em 4% sua remuneração.  

 
Contudo, para a surpresa de todos os envolvidos no processo, o Juízo 

a quo, quando o processo estava se encaminhando para o encerramento, substituiu o 
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Administrador, sob o fundamento de que não teria cumprido as funções do encargo. 
Além disso, reduziu o patamar dos honorários advocatícios de 4% para 2%, 
delimitando em 0,75% a remuneração do antigo Administrador Judicial. 

 
Dito isto, pleiteia a manutenção da remuneração em 4%, conforme 

fixado anteriormente, bem como requer a divisão em caráter equitativo pelo tempo e 
pelo serviço prestado, no patamar sugerido de 90% para o Administrador substituído 
e 10% para o novo Administrador. 
 

2. DO DIREITO 
 

Inicialmente, no que tange ao percentual fixado para remuneração do 
Administrador Judicial, entende-se que não assiste razão à Apelante, uma vez que a 
Lei 11.101/05, é clara ao dispor o limite para remuneração em caso de microempresas 
e empresas de pequeno porte, conforme segue: 

 
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração 
do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do 
devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados 
no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. 
 
§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao 
limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de 
empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que 
trata o art. 70-A desta Lei. 

 
No caso, a empresa Apelada trata-se de Empresa de Pequeno porte 

(EPP) e, portanto, o percentual fixado está em consonância às disposições da Lei 
11.101/05. Apenas a título ilustrativo, colaciona-se o comprovante de inscrição e de 
situação cadastral da empresa: 

 

 
 
Portanto, ainda que se tenha fixado percentual maior, no início do 

processamento da Recuperação Judicial, entende-se que o novo patamar fixado (2%), 
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não merece reforma, uma vez que está em consonância às disposições da Lei 
11.101/05. 

 
Além disso, é necessário deixar claro, que os honorários do antigo 

Administrador Judicial foram integralmente quitados pela Apelada, sendo objeto do 
Agravo de Instrumento n. 5050007-33.2021.8.24.0000, a remuneração fixada ao novo 
Administrador Judicial. 

 
Com efeito, no que tange à proporcionalidade dos honorários fixados 

entre o antigo e o novo Administrador Judicial, entende-se que razão assiste ao 
Apelante. 

 
É necessário apontar, conforme bem elucidou o Apelante, que as 

partes envolvidas na presente Recuperação Judicial foram surpreendidas com decisão, 
proferida, quando o processo já estava se encaminhando para o encerramento, 
substituindo o antigo Administrador Judicial do encargo ocupado há 67 (sessenta e 
sete) meses. 

 
Em suma, a substituição do Administrador Judicial ocorreu em razão 

do descumprimento de seus deveres, em especial por não ter apresentado nos autos 
os relatórios mensais detalhados (artigo 22, inciso II, “c” da Lei 11.101/05), bem como 
parecer detalhado sobre a situação da empresa Recuperanda e sobre o cumprimento 
do Plano de Recuperação Judicial. 

 
Não obstante, somente seis meses após a nomeação do novo 

Administrador Judicial, houve o encerramento do processo de Recuperação Judicial, 
portanto, o único dever cumprido pelo novo ocupante do encargo, foi a apresentação 
no relatório sobre a execução do Plano de Recuperação Judicial, onde atestou o seu 
cumprimento (evento 595). 

 
Neste contexto, entende-se que a proporcionalidade entre a 

remuneração fixada aos Administradores Judiciais, não condiz com o trabalho exercido 
entre ambos, devendo ser revista a divisão, sendo aplicada de forma equitativa pelo 
tempo e serviço prestado. 

 
Por derradeiro, causa estranheza à Apelada, o fato desta situação não 

ter ocorrido apenas neste processo de Recuperação Judicial, sendo que houve a 
substituição de Administradores Judiciais em pelo menos outros 3 processos que 
tramitam na 2ª Vara da Comarca de São Bento do Sul. 
 

3. DOS PEDIDOS 
 
Assim, tendo em vista as relevantes razões de fato e de direito 

anteriormente expostas a Parte Recorrida vem perante este Colendo Tribunal, requerer 
o desprovimento da Apelação quanto à fixação da remuneração do Administrador 



 

- 6 - 

Judicial em 4%, considerando que o novo percentual foi fixado em observância às 
disposições do artigo 24, §5º da Lei 11.101/05. 

 
Outrossim, no que tange à fixação da remuneração de forma equitativa, 

pelo tempo e serviço prestado pelos Administradores Judiciais, entende-se que assiste 
razão à Apelante, devendo ser reformada a r. sentença. 

 
Por derradeiro, no que tange ao pedido de desistência da Apelação 

interposta pelo Banco do Brasil S/A, nada tem-se a opor, apenas requer o não 
julgamento do recurso. 

 
Nestes termos,  
Esperam deferimento. 
 
Blumenau/SC, 12 de abril de 2022. 

 
 

Mara D. Poffo Wilhelm                  Alcides Wilhelm                  Diego Guilherme Niels 
 OAB/SC 12.790-B                        OAB/SC 30.234                            OAB/SC 24.519 


