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Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: 1) Fls. 616 - Com fulcro no art. 36 da Lei n.º 11.101/05, fica a assembleia-geral de credores convocada em 1ª
convocação para o dia 25 de setembro de 2017, às 10h30min e, em 2ª convocação, para o dia 16 de outubro
de 2017, no mesmo horário. Publique-se o edital no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas
localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, no qual deverá conter, ainda, a
ordem do dia e o local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial
a ser submetido à deliberação, bem como as exigências formuladas pelo Administrador Judicial. 2) Fls.
579/590 -Trata-se de pedido, apresentado pela recuperanda, de prorrogação do prazo de suspensão das
ações, previsto no art. 6º e as exceções previstas no art. 49 e §§ 3º e 4º da Lei n.º 11.101/2005, deferida na
decisão de fls. 201/206. Alega, em síntese, que o processo vem tramitando regularmente, sendo pacífico na
jurisprudência a possibilidade da prorrogação do na busca do soerguimento da empresa em recuperação
judicial. É inquestionável que a Lei n.º 11.101/05, em seu art. 6º, § 4º, impossibilita a prorrogação do prazo
da suspensão das ações na Ação de Recuperação Judicial. Contudo, tal dispositivo não pode ser
interpretado e aplicado de forma isolada e em confronto com princípios basilares que estruturam a referida
lei na busca da recuperação das empresas. Destaca-se o Princípio da Preservação da Empresa, contido no
art. 47 da Lei n.º 11.101/05, que busca a manutenção da atividade produtiva, a geração de riquezas e a
manutenção do trabalho e emprego como fator social primordial. O indeferimento da prorrogação do prazo
de suspensão das ações certamente ocasionará a quebra da empresa que se demonstra viável no processo
de recuperação, afrontando de forma clara o princípio supramencionado. Na ciência da hermenêutica jurídica
não existem dúvidas no sentido de que os princípios devem prevalecer sobre as normas. Nos ensinamentos
do Professor Miguel Reale, podemos afirmar que: ´os princípios são as normas das normas´. Neste
diapasão, a Jurisprudência dos nossos Tribunais vem flexibilizar o referido prazo para se evitar quebras
desnecessárias, principalmente quando o requerente não deu causa. Cabe destacar os seguintes julgados:
´CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. USO DAS
ÁREAS OBJETO DA REINTEGRAÇÃO PARA O ÊXITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. O caput do art.
6º, da Lei 11.101/05 dispõe que ´a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário´. Por seu turno, o § 4º desse dispositivo estabelece que
essa suspensão ´em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação´. 2. Deve-se interpretar o art. 6º desse diploma
legal de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da
empresa, insculpido no artigo 47, que preconiza: ´A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica ´. 3. No caso, o destino do patrimônio da
empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo
diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento,
comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de
suspensão constante do § 4º do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, sob pena de violar o princípio da continuidade
da empresa. 4. Precedentes: CC 90.075/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.08.08; CC 88661/SP,
Rel. Min, Fernando Gonçalves, DJ 03.06.08. 5. Conflito positivo de competência conhecido para declarar o
Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo competente para
decidir acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos da Viação Aérea São
Paulo - VASP.´ (Conflito de Competência nº 79.170/SP, publicado em 19/09/2008) No caso propriamente dito,
percebe-se que o emperramento do feito não se deu por culpa da recuperanda, mas sim pelo fato da própria
morosidade da justiça, ressaltando que a assembleia já se encontra designada conforme item acima
examinado. Nestes termos, defiro a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias a partir da presente
data. 3) Fls. 241/242 e 254/255 - Esclareça a Recuperanda qual o montante que se encontra bloqueado na
CEF, bem como a origem do mesmo, se proveniente de algum crédito de interesse da instituição bancária. 4)
Fls. 258/260 - Embora a recuperanda afirme que o imóvel referido na petição seja parte de seu estoque para
futura alienação, ressaltando que o objeto social da empresa compreende compra e venda de imóveis, este
já foi alienado fiduciariamente, não podendo ser objeto de novo negócio jurídico. Isso posto, indefiro o
pedido, ficando os requerimentos quanto aos demais gravames prejudicados.
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