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Este informativo setorial é elaborado pelos colaboradores que integram a área 

de Recuperação de Crédito, Falências e Recuperações Judiciais em conjunto com 

a Biblioteca de Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados. Seu conteúdo tem 

caráter informativo, não constituindo opinião legal do escritório. Para mais 

informações, entre em contato com nossos advogados ou visite nossa página na 

internet. 

 

Sócios responsáveis  
 
José Luiz Ragazzi 
jragazzi@tortoromr.com.br 
 
João Henrique Conte Ramalho 
jhramalho@tortoromr.com.br 
 
Contato  
 
www.tortoromr.com.br 

 

1. Temas em Destaque 
____________________________________ 

Um ano de SisbaJud: depósitos 
judiciais para pagamento de 
credores cresceram 21% 

■Em seu primeiro ano de operação 
integral, o Sistema de Busca de Ativos 
do Poder Judiciário (Sisbajud) registrou 
alta de 21% nos depósitos judiciais 
destinados ao pagamento de credores 
nos processos de dívidas reconhecidas 

pela Justiça. Em 2021, os valores 
recuperados por meio das penhoras 
on-line autorizadas somaram R$ 18,9 
bilhões, acima dos R$ 15,7 bilhões 
recuperados em todo o ano de 2020, 

conforme dados do Painel Estatístico 
do Sisbajud. 

 
Desenvolvido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em parceria com o 
Banco Central, o sistema entrou em 
operação no segundo semestre de 
2020 em substituição ao Bacenjud, 
em um esforço de aprimoramento 
dessa ferramenta mesmo em con-
texto restritivo e de isolamento social 
no auge da pandemia da Covid-19. O 
antigo sistema em operação desde o 
início dos anos 2000 foi substituído 
por uma plataforma mais moderna, 
tecnologicamente atualizada e com 
mais capacidade operacional para 
rastrear valores das pessoas que 
devem em diversos tipos de contas 
bancárias espalhadas por diferentes 
instituições financeiras. 

O aumento de 21% nos depósitos 
judiciais no ano passado é atribuído, 
conforme explica o juiz auxiliar da 
Presidência do CNJ Adriano da Silva, 
à maior agilidade do novo sistema no 
bloqueio de valores e a novas 
funcionalidades da penhora on-
line que ampliam a capacidade da 
plataforma em rastrear e bloquear 

mailto:jhramalho@tortoromr.com.br
http://www.tortoromr.com.br/
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=bfc0407b-b69b-4adf-9464-fab03e10a6b0&sheet=786b4a81-41bd-4b1a-bb5c-ab99fc4e7d04&lang=pt-BR&theme=SISBAJUD_Theme&opt=ctxmenu,currsel
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=bfc0407b-b69b-4adf-9464-fab03e10a6b0&sheet=786b4a81-41bd-4b1a-bb5c-ab99fc4e7d04&lang=pt-BR&theme=SISBAJUD_Theme&opt=ctxmenu,currsel
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bens. Entre as principais 
funcionalidades, o juiz cita a 
Teimosinha, comando do Sisbajud em 
operação desde meados do ano 
passado que permite repetir uma 
mesma ordem de bloqueio até que 
todo o valor necessário para quitar 
as dívidas judiciais seja efetivamente 
interceptado. 
 
“A Teimosinha gera naturalmente 
uma maior quantidade de bloqueios 
de valores porque uma mesma 
ordem de bloqueio se repete a cada 
48 horas”, comenta Adriano da Silva.  

Segundo ele, após esse primeiro ano 
de operação do Sisbajud, a meta é 
buscar maior efetividade dos 
bloqueios, ampliando o volume dos 
recursos rastreados destinado ao 
pagamento das dívidas. 

O módulo de quebra de sigilo 
bancário e o agendamento de ordem 
são duas outras funcionalidades 
importantes do Sisbajud e relevantes 
para o rastreamento de ativos. O 
módulo de quebra do sigilo tem 
permitido que a Justiça tenha acesso 
mais rápido a informações sobre a 
real situação financeira e o 
patrimônio dos devedores, enquanto 
o agendamento das ordens tem sido 
cada vez mais usado para fazer a 
marcação antecipada do dia de 
protocolo da ordem de bloqueio de 
bens. 

Dos R$ 18,9 bilhões em depósitos 
judiciais destinados aos credores, 
uma boa parte é para a quitação de 
dívidas decorrentes de processos da 
Justiça trabalhista. No entanto, 
conforme informou o juiz auxiliar do 
CNJ, processos relacionados à área 
da saúde com pedidos de 
ressarcimento pelo poder público 
estão aumentando e demandando 
bloqueio judicial mais frequente de 
valores de órgãos públicos em 
âmbito federal, estadual e municipal. 

O Painel de Estatísticas do Sisbajud 
ainda registra que, no ano passado, a 
Justiça realizou 4,9 milhões de 
ordens de bloqueios. Desse total, 2,3 
milhões resultaram em 
transferências aos credores, um 
número que pode aumentar com a 
maior efetividade da plataforma. 

CNJ em 08.04.2022. 
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Ministério da Economia anuncia 

medidas para facilitar acesso de 

empreendedores ao crédito 

■O governo federal anunciou em 
25.04.2022, o Programa Crédito Brasil 
Empreendedor, composto por um 
conjunto de medidas para facilitar o 
acesso ao crédito a empreendedores de 
diversos portes. Iniciativa da Secretaria 
de Produtividade e Competitividade 
(Sepec) do Ministério da Economia, o 
programa tem como um dos destaques a 
Medida Provisória do Crédito, que deverá 
alavancar R$ 23 bilhões em 
financiamentos. 

 
A MP do Crédito altera a legislação 

que disciplina diversos programas de 

financiamento público e acesso ao 

crédito em vigor: Fundo Garantidor 

da Habitação Popular (FGHab), 

Fundos Garantidores de Risco de 

Crédito para Micro, Pequenas e 

Médias Empresas e Programa 

Emergencial de Acesso a Crédito 

(Peac).  

Do total a ser alavancado em 

financiamentos pela MP, R$ 21 

bilhões referem-se ao Programa 

Emergencial de Acesso a Crédito – 

Fundo Garantidor para Investimentos 

(Peac-FGI); e R$ 2 bilhões ao FGHab. 

Segundo a secretária especial de 

Produtividade e Competitividade do 

Ministério da Economia, Daniella 

Marques, "são recursos que estavam 

parados nos bancos. O Tesouro não 

terá desembolso". "Com as medidas, 

o crédito foi ampliado e atinge um 

leque maior de empreendedores.  

Estamos democratizando o acesso 

das MPEs ao crédito em condições 

antes disponíveis apenas para 

empresas maiores”, completa. 

Em relação ao Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte (Pronampe), a 

Câmara dos Deputados aprovou em 

12 de abril último o substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 3.188 de 2021, 

aprovado no Senado Federal, que 

altera as regras do programa. Pela 

proposta, os recursos do Pronampe 

poderão ser reutilizados para novos 

empréstimos até dezembro de 2024. 

O substitutivo dispensa todos os 

agentes financeiros do programa da 

exigência  de certidões de 

regularidade fiscal, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais) e outras 

que restringem o acesso ao PEAC-

FGI e ao PEC. Fica mantida apenas a 

obrigatoriedade de regularidade 

previdenciária da empresa tomadora. 

Emenda ao PL nº 3.188 de 2021, 

aprovada na Câmara dos Deputados, 

também reedita o Programa de 

Estímulo ao Crédito (PEC), destinado 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.114-de-20-de-abril-de-2022-394545916
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à realização de operações de crédito 

a pessoas físicas ou jurídicas, com 

receita bruta anual de até R$ 300 

milhões. Estima-se que, com essa 

reedição, até 31 de dezembro de 2022 

sejam contratados R$ 14 bilhões 

amparados pelo programa. 

Aprovado por ampla maioria (447 

votos a 9), o projeto permitirá novas 

operações de crédito com recursos 

emergenciais para empréstimos a 

micro e pequenas empresas, mas, 

com as emendas realizadas pela 

Câmara, ele deverá retornar ao 

Senado antes de seguir para a 

sanção presidencial. 

Também no sentido de facilitação de 

acesso ao crédito, a Presidência da 

República editou o Decreto nº 11.022, 

de 31 de março de 2022, zerando o 

valor do Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) até o fim de 2023 

para o Peac, o PEC e o Pronampe – 

voltados ao atendimento do público 

de pequenos negócios. 

Bancos 

O Pronampe – medida de auxílio 

criada pelo governo federal em 2020 

e que passou à condição de programa 

permanente – atende hoje às 

microempresas e pequenas 

empresas com faturamento de até 

R$ 4,8 milhões. A expectativa é que, 

com o Crédito Brasil Empreendedor, 

o Pronampe movimente em torno de 

R$ 50 bilhões em créditos junto aos 

bancos. 

A maior parte do dinheiro a ser 

movimentado por todas essas 

medidas do Programa Crédito Brasil 

Empreendedor será dos bancos.  

Hoje, a principal dificuldade dos 

empreendedores para terem acesso 

ao crédito é a falta de garantias. O 

governo federal bancará essas 

garantias como forma de destravar a 

liquidez dos bancos para que mais 

empreendedores tenham acesso ao 

crédito. Somadas, as medidas 

anunciadas ofertam recursos que 

estavam parados. 

Fundos Garantidores 

O Fundo Garantidor de Habitação 

Popular é um fundo privado 

constituído pela Lei nº 11.977 de 2009 

e tem como finalidade garantir o 

pagamento da dívida devida pelo 

mutuário final aos agentes 

financeiros do financiamento 

habitacional no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação. Entre as 

alterações na Lei do Fundo 

Garantidor de Habitação Popular, há 

a inclusão, às suas finalidades, da 

garantia direta, ou indireta, de parte 

do risco em operações de 
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financiamento habitacional no âmbito 

do Sistema Financeiro da Habitação 

contratadas a partir de 2022. Além 

disso, as operações contratadas no 

âmbito do Programa Casa Verde e 

Amarela poderão contar com a 

cobertura do Fundo Garantidor de 

Habitação Popular. 

Já os Fundos Garantidores de Risco 

de Crédito para Micro, Pequenas e 

Médias Empresas são de natureza 

privada e têm como objetivo garantir, 

direta ou indiretamente, o risco em 

operações de crédito para 

microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de 

pequeno porte, empresas de 

pequeno e médio porte e autônomos, 

instituídos pela Lei nº 12.087 de 2009. 

A partir da edição dessa MP, o Pro-

grama Emergencial de Acesso a Cré-

dito, instituído pela Lei nº 14.042 de 

2020, também passa contemplar as 

garantias de empréstimos obtidos 

por microempreendedores individu-

ais, além dos efetuados por peque-

nas e médias empresas, associa-

ções, fundações de direito privado e 

cooperativas – excetuadas as coope-

rativas de crédito – como forma de 

auxílio às empresas em razão da 

crise econômica decorrente da pan-

demia da Covid-19. A MP ainda 

estende a vigência do programa até 

31 de dezembro de 2023. 

Ministério da Economia em 25.04.2022. 

Plataforma Comprei simplifica 
negociação de bens de devedores da 
União 
 
■O Governo Federal lançou em 
07.04.2022, a plataforma Comprei, por 
meio da qual bens de devedores da 
União, penhorados em execuções fiscais 
ou oferecidos em acordos administrati-

vos, são colocados à venda. Gerida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), a plataforma foi 
criada para aumentar a efetividade 
da cobrança fiscal mediante um 
processo rápido e simplificado, 
contribuindo para o combate à 
sonegação, uma tributação mais 
equitativa e o aumento da 
arrecadação.  

Segundo a PGFN, o Comprei – 
regulamentado pela Portaria PGFN nº 

3.050 de 2022  – tratará inicialmente 
apenas casos que envolvam bens 
imóveis. Existem hoje 8.430 bens 
imóveis no acervo, dos quais 223 com 
valor acima de R$ 30 milhões. Em 
breve, a plataforma também 
disponibilizará negócios envolvendo 
bens móveis, como veículos 
terrestres, aeronaves, obras de 
artes. 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn/me-n-3.050-de-6-de-abril-de-2022-391557372
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn/me-n-3.050-de-6-de-abril-de-2022-391557372
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O Comprei irá propor negócios para 
equalização da dívida, antes dos bens 
serem direcionados à venda, em 
respeito à integridade patrimonial do 
devedor. 
 
Caso não haja solução, os bens serão 
oferecidos na plataforma em 
anúncios feitos por corretores ou 
leiloeiros credenciados perante o 
poder público. Os vendedores podem 
expandir o alcance da oferta para 
outros meios de comunicação, como 
sites especializados ou mídias 
sociais, gerando ampla publicidade e 
transparência. 
 
Qualquer cidadão pode oferecer uma 
proposta de compra de bens, 
inclusive com parcelamento. 
 
A expectativa da PGFN é que, além de 
contribuir de forma expressiva para 
o aumento da arrecadação, avanço 
da digitalização do serviço público e 
interoperabilidade com o Poder 
Judiciário, a plataforma reduzirá o 
trabalho não estratégico das 
unidades descentralizadas, que hoje 
investem tempo e recursos no 
credenciamento de vendedores, 
atuação processual em casos de 
leilões, e transformação de 
pagamento em favor da União. 
 
Além disso, os dados obtidos pela 
plataforma Comprei auxiliarão as 
divisões de cobrança e investigação 
da PGFN a realizarem seus trabalhos 

de maneira mais direcionada e 
estratégica.  

Ministério da Economia em 07.04.2022. 

Portal vai unificar acesso a 
serviços eletrônicos da Justiça 

■O Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou, na  349ª Sessão 
Ordinária em 19.04.2022, o ato normativo 
que institui o Portal de Serviços do 
Poder Judiciário. A solução tecnológica 
concentrará vários serviços que hoje se 
encontram dispersos em portais dos 
tribunais e nos seus sistemas de 

tramitação eletrônica de processos. 
 
O Portal de Serviços permitirá à 
advocacia, promotoria e defensoria 
públicas, além de qualquer parte 
cadastrada, consultar em um único 
endereço eletrônico o andamento de 
processos ou comunicações 
processuais e peticionar em ações 
judiciais. A partir de um login único, 
integrado ao Gov.Br, será possível 
acessar informações dos diferentes 
sistemas processuais. 
 
A resolução aprovada também 
reforça a regulamentação do Diário 
de Justiça Eletrônico Nacional 
(DJEN), plataforma de publicação de 
editais e atos judiciais, e o Domicílio 
Judicial Eletrônico, ambiente virtual 
em que as comunicações 
processuais (citações e intimações, 
por exemplo) serão efetivadas. 

https://www.cnj.jus.br/lista-de-processos-da-sessao/?sessao=735
https://www.cnj.jus.br/lista-de-processos-da-sessao/?sessao=735
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Ambos serão integrados ao Portal de 
Serviços. 

O espaço virtual que hospedará todas 
as inovações é a Plataforma Digital do 
Poder Judiciário. Instituída pelo CNJ em 

2020, a solução tecnológica unifica a 
tramitação eletrônica dos processos 
judiciais no país, independentemente 
dos diferentes sistemas que os 
tribunais utilizem. Além da 
integração, a previsão é reduzir a 
quantidade de sistemas utilizados no 
país: o número deverá cair dos atuais 
55 sistemas ativos para 14. 
 
A Plataforma Digital é um dos 
produtos do Programa Justiça 4.0, 
parceria entre o CNJ e o Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud).  
 
Atualmente, o processo de 
integração dos tribunais a ela está 
em andamento em todos os 90 
tribunais, com perspectiva de 
conclusão até o fim de junho. 
 
Serviços 

 
O texto do Ato Normativo n. 0001045-
97.2022.2.00.0000 detalha os 
procedimentos de como ocorrerá o 
peticionamento pelo Portal de 
Serviços, que gerará um protocolo 
com identificação de processo, 
pessoa, data e horário em que a 
petição for feita. A movimentação 
também fará o sistema criar um 

algoritmo para criptografar os 
documentos que forem anexados à 
petição. O normativo do CNJ também 
define o que será considerada 
indisponibilidade e estabelece 
prorrogações de prazos processuais 
nos casos específicos em que sejam 
afetados pelo sistema fora do ar. 

Já o Diário de Justiça Eletrônico 
Nacional (DJEN), que está 
substituindo os meios de publicação 
oficial do Poder Judiciário, como os 
Diários de Justiça eletrônicos dos 
tribunais, também será hospedado 
no Portal de Serviços. As edições do 
DJEN têm o conteúdo de despachos, 
das decisões interlocutórias, do 
dispositivo das sentenças e da 
ementa dos acórdãos, conforme 
previsto no Código de Processo Civil 
(CPC), assim como a lista de 
distribuição de processos judiciais 
entre magistrados e magistradas. 

O DJEN também contém as 
informações que já são publicadas na 
Plataforma de Editais do CNJ, como 
atas de registro de preço, extratos de 
inexigibilidade de licitação, contratos, 
lista de empresas impedidas de 
licitar, entre outras. E ainda publica 
atos processuais conforme 
determinados em normativos de 
tribunais e conselhos, além das 
intimações endereçadas à advocacia 
nos sistemas de processo judicial 
eletrônico, desde que não exija vista 
ou intimação pessoal. 

https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/plataforma-digital-do-poder-judiciario-brasileiro-pdpj-br/
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/plataforma-digital-do-poder-judiciario-brasileiro-pdpj-br/
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/
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Domicílio Judicial Eletrônico 

 
As demais intimações, citações e 
comunicações processuais entre os 
órgãos do Judiciário e aquelas 
realizadas por destinatários que 
sejam ou não partes em uma ação 
judicial ocorrem no Domicílio Judicial 
Eletrônico. A exemplo do DJEN, o 
Domicílio também foi instituído 
originalmente em 2016, na Resolução 
CNJ nº 234, e será integrado ao 
Portal de Serviços. O normativo 
aprovado pelo Plenário do CNJ 
estabelece prazos para atualização 
de bases cadastrais e para a 
adequação dos sistemas processuais 
eletrônicos dos tribunais. 

O cadastramento das instituições que 
operam o Sistema de Justiça, dos 
órgãos estatais, das pessoas físicas 
e jurídicas será realizado por meio do 
compartilhamento dos bancos de 
dados que os órgãos governamentais 
possuam, em conformidade com a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). As citações por 
meio eletrônico, inovação que 
ganhou espaço nos últimos anos, 
acontecerá exclusivamente pelo 
Domicílio Judicial Eletrônico, 
conforme previsto pelo CPC, à 
exceção da citação por Edital, que 
será realizada por meio do DJEN. 

 

 

Interoperabilidade 
 

O Plenário do CNJ aprovou também, 
em 19.04.2022, uma resolução para 
efetivar a interoperabilidade entre os 
diferentes sistemas de tramitação 
eletrônica de processos utilizados 
pelos tribunais e pelo Ministério Pú-
blico. O Ato Normativo n. 0002077-
40.2022.2.00.0000 mudou a Resolução 

Conjunta CNJ/CNMP nº 3 de 2013 ao es-
tabelecer prazo de 180 dias para ins-
talação da versão mais atual do Mo-
delo Nacional de Interoperabilidade 
do Poder Judiciário e do Ministério 
Público. 
 
O normativo institui ainda prazos 
para os órgãos informarem ao CNJ 
sobre a atual versão do MNI adotada, 
criarem um cronograma de 
implantação da nova versão e 
informarem do funcionamento da 
nova versão do MNI ou da justificativa 
do atraso. Para conciliar a 
discrepância da infraestrutura digital 
no país, os tribunais terão prazo para 
migrar gradualmente para a nova 
versão. De acordo com a mesma 
norma, a indisponibilidade do MNI 
acarretará a prorrogação dos prazos 
processuais, conforme previsto 
na Resolução CNJ nº 185 de 2013. 

CNJ em 21.04.2022. 

 

 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1721
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1721
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1933
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2. Julgamentos Relevantes  
_________________________________________ 

Recuperação judicial - Habilitação de 
crédito - Não obrigatoriedade - 
Direito disponível - Recebimento fora 
da recuperação – Excepcionalidade - 
Reconhecimento posterior - Trânsito 
em julgado - Sentença de 
encerramento 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Segunda Seção, entendeu por 

unanimidade que o credor que não foi 

citado na relação inicial de que trata o 

artigo 51, III e IX, da Lei nº 11.101 de 2005 

não está obrigado a se habilitar, pois o 

direito de crédito é disponível, porém 

não terá como receber seu crédito fora 

da recuperação, salvo quando a decisão 

que reconhece estar o crédito submetido 

a seus efeitos for posterior ao trânsito 

em julgado da sentença de 

encerramento da recuperação judicial. 

O crédito submetido aos efeitos da 
recuperação judicial, para que seja 
pago, deve ser habilitado, o que 
pode ocorrer a partir das 
informações prestadas pelo 
devedor ou por iniciativa do credor.  

As habilitações permitem que os 
credores sejam identificados, de 
modo que se saiba quem vai 
participar do acordo que se realiza 
com a aprovação do plano de 
recuperação judicial (votação). 

O devedor deve apresentar, junto 
com sua petição inicial, a relação 
de todos os credores, com a iden-
tificação de cada um, com a espe-
cificação da obrigação, o montante 
devido e a natureza do crédito (art. 
51, III, da LREF). Com essas infor-
mações, o administrador judicial 
irá conferir os créditos e elaborar 
o edital de que trata o artigo 52, § 
1º, da LREF, que conterá 
advertência quanto aos prazos 
para habilitação e impugnação dos 
créditos. 

Assim, caso algum crédito tenha 
sido omitido, ou esteja em 
desacordo com o que o credor 
entende ser o correto, esse terá 15 
(quinze) dias para se habilitar ou 
apresentar impugnação. Com 
essas novas informações, o 
administrador judicial fará publicar 
um segundo edital (art. 7, § 2º, da 
LREF), contendo a lista de 
credores. Nesse momento 
encerra-se a fase administrativa 
da apuração dos créditos. 

No entanto, ocorrem situações em 
que na fase inicial de habilitação, o 
crédito ainda era ilíquido e não foi 
realizada a reserva de valores (art. 
6º, § 3º, da LREF). Após o trânsito 
em julgado da sentença indeniza-
tória, que estabeleceu o 
pagamento de valor certo, havia 
dúvida se o crédito deveria ou não 
se submeter aos efeitos da 
recuperação judicial. 
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É certo que a lei não obriga o 
credor a habilitar seu crédito. De 
fato, nos dispositivos legais que 
tratam do tema (artigos 8º e 10 da 
LREF), é utilizada a construção 
"poderá apresentar habilitação" e 
não deverá. Afinal, trata-se de 
direito disponível. 

De todo modo, o credor não pode 
prosseguir com a execução indivi-
dual de seu crédito durante a recu-
peração, sob pena de inviabilizar o 
sistema, prejudicando os credores 
habilitados, como já decidiu a 
Segunda Seção no julgamento do 
CC 114.952/SP. 

A questão que se põe a debate é 
definir se, não sendo obrigatória a 
habilitação, a execução pode ficar 
suspensa, retomando seu 
andamento após o encerramento 
da recuperação judicial. 

Considerando que ainda não há 
jurisprudência consolidada sobre o 
tema, a questão merece uma 
reflexão mais detida. O 
entendimento de que o credor pode 
decidir aguardar e prosseguir com 
a execução pelo valor integral do 
crédito após o encerramento da 
recuperação judicial não parece 
estar de acordo com o que dispõe 
o artigo 49 da LREF, ressalvada 
uma situação. 

É certo que todos os créditos exis-
tentes na data do pedido estão su-
jeitos aos efeitos da recuperação 
judicial. A recuperanda, contudo, 
pode optar por negociar com ape-
nas parte de seus credores. De 
fato, o artigo 49, § 2º, da LREF 
afirma que as obrigações anterio-
res à recuperação observarão as 
condições originalmente contrata-
das, salvo se de modo diverso ficar 
estabelecido no plano de recupe-
ração judicial. 

Assim, a recuperanda pode decidir 
excluir do plano de recuperação 
judicial alguma classe de credores, 
ou mesmo uma subclasse, que 
entende deva ser paga na forma da 
contratação originária. Essa opção 
poderá ser avaliada pelos demais 
credores ao votar o plano de 
recuperação judicial que não 
contempla aquela classe. 

Essa classe de credores excluída 
será paga normalmente durante o 
curso da recuperação judicial, já 
que seus créditos não foram 
modificados. Fica claro, assim, que 
não terão interesse em se 
habilitar, pois nem sequer podem 
votar um plano que não lhes atinge. 

O que não parece possível é permi-
tir que a recuperanda exclua cre-
dores singularmente, conferindo 
aos excluídos a possibilidade de 
habilitarem ou não seus créditos 
no procedimento ou prosseguirem 
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com a execução individual 
posteriormente pelo valor integral 
do crédito corrigido e acrescido 
dos encargos legais. 

Com efeito, o artigo 51 da LREF 
dispõe, visando reduzir a 
assimetria informacional entre a 
devedora e seus credores, que a 
recuperanda deve instruir a 
petição inicial com a relação 
nominal completa dos credores, 
sujeitos ou não à recuperação 
judicial (inciso III), bem como com 
a relação de todas as ações 
judiciais (e procedimentos 
arbitrais) em que figure como 
parte, com a estimativa dos 
respectivos valores demandados 
(inciso IX). 

Se a recuperanda deixar de citar 
um credor na lista que deve 
acompanhar a petição inicial, essa 
situação não se configura como 
uma exclusão voluntária, mas 
como desrespeito a uma 
determinação legal. No caso de a 
omissão não ser identificada pelo 
administrador judicial, aos 
credores excluídos, sem que esse 
fato seja conhecido dos demais, 
serão abertas prerrogativas não 
garantidas àqueles que foram 
listados na recuperação. 

Essa situação poderá esvaziar o 
procedimento, pois os credores 
omitidos podem deixar de apre-
sentar habilitação ou aguardar 

para, após a aprovação do plano, 
conforme for ou não de seu inte-
resse (verificando o deságio e os 
prazos previstos para o pagamento 
de seu crédito), apresentar habili-
tação retardatária ou aguardar 
para depois prosseguir com a 
execução individual pelo valor 
integral com o encerramento da 
recuperação judicial. 

Ademais, esse credor inicialmente 
excluído, pode ser detentor de um 
crédito de alto valor, capaz de 
influir inclusive na avaliação da 
viabilidade econômica da empresa. 
Encerrada a recuperação, o credor 
excluído prosseguirá com sua 
execução individual, o que poderá 
acarretar a falência da empresa, 
com a alteração da ordem de 
pagamento, já que durante a 
recuperação vão surgir créditos 
extraconcursais, que serão pagos 
na frente daqueles credores 
originários, que possivelmente 
ainda não terão recebido a 
totalidade das parcelas previstas 
no plano de recuperação. 

Além disso, esse cenário permite a 
ocorrência de conluios fraudulen-
tos. Não bastasse isso, caso a 
omissão seja involuntária, diante 
da possibilidade de retorno das 
execuções individuais suspensas, 
a recuperanda buscará eternizar a 
recuperação judicial, postergando 
o seu encerramento, com a inter-
posição de recursos e a criação de 



 

13 
 

incidentes protelatórios, o que 
rompe o equilíbrio do mercado, 
afetando especialmente a livre 
concorrência. 

Assim, a possibilidade de exclusão 
voluntária deve se circunscrever a 
uma classe ou subclasse de 
credores, que receberão seus 
créditos na forma originalmente 
contratada, situação devidamente 
informada aos demais. Quanto aos 
credores singularmente excluídos 
da recuperação, devem habilitar 
seus créditos na forma definida na 
Lei nº 11.101 de 2005. 

Registra-se, também, que há 
alguma divergência a respeito do 
que caracterizaria o encerramento 
da recuperação judicial para o fim 
de prosseguimento das execuções.  

Existem aqueles que entendem 
que o encerramento da 
recuperação judicial coincide com 
o término da fase judicial (art. 61 da 
LREF) e os que defendem que a 
recuperação somente se encerra 
com o pagamento integral de todas 
as obrigações previstas no plano 
de recuperação. 

Em nenhum desses marcos, 
porém, parece possível concluir 
pelo prosseguimento das 
execuções dos credores não 
habilitados. 

Com efeito, na hipótese de as 
execuções poderem prosseguir 
depois do pagamento integral das 
obrigações previstas no plano de 
recuperação judicial, teríamos 
situações em que, prevendo o 
plano o pagamento parcelado do 
crédito pelo prazo de 10 (dez) ou 20 
(vinte) anos, as execuções teriam 
que ficar suspensas durante esse 
longo período, o que não parece 
estar de acordo com o princípio da 
razoável duração do processo e 
nem sequer com a segurança 
jurídica (art. 4º do Código de 
Processo Civil de 2015). 

Caso adotado o entendimento de 
que a recuperação judicial termina 
com o encerramento da fase 
judicial, duas situações poderiam 
ocorrer. 

Em primeiro lugar, a execução 
poderia prosseguir respeitada as 
condições impostas aos demais 
credores da mesma classe 
(novação), o que em tese afastaria 
eventual desigualdade entre os 
credores. Porém, nessa situação, a 
execução iria prosseguir sem título 
executivo, pois não se estaria 
executando o plano de 
recuperação judicial que não 
contempla o credor/exequente não 
habilitado, nem tampouco o título 
originário (crédito novado). Além 
disso, o exequente poderia 
discordar da classificação imposta 
a seu crédito e passaria a existir 
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um incidente na execução sem 
previsão legal, questionando-se, 
inclusive, a competência do juízo 
da execução para decidir a 
controvérsia. 

Por outro lado, prosseguir com a 
execução pelo valor integral do 
crédito, conforme já referido, iria 
esvaziar a recuperação e propiciar 
a ocorrência de fraudes. 

Assim, o prosseguimento das 
execuções após o encerramento 
da recuperação se mostra inviável, 
quer se adote o entendimento de 
que ele coincide com o término da 
fase judicial (art. 61 da LREF) ou 
que se encerra com o pagamento 
integral de todas as obrigações 
previstas no plano de recuperação. 

Nesse contexto, apesar de o credor 
que não foi citado na relação inicial 
de que trata o artigo 51, III e IX, da 
Lei n. 11.101/2005 não ser obrigado 
a se habilitar, pois o direito de 
crédito é disponível, não terá como 
receber seu crédito fora da 
recuperação, salvo em uma 
hipótese. 

De fato, no caso em que a decisão 
que reconhece estar o crédito 
submetido aos efeitos da 
recuperação judicial for posterior 
ao trânsito em julgado da sentença 
de encerramento da recuperação 
judicial, a execução deve 
prosseguir. Isso porque, encerrada 

a fase judicial da recuperação 
judicial, com o trânsito em julgado 
da sentença, novas habilitações 
não são mais possíveis. Nessa 
situação específica, a execução 
deve prosseguir pelo valor original 
do crédito, pois não há falar em 
novação. 

REsp. nº 1.655.705. 

Empresa incorporada à grupo 
empresarial em recuperação judicial 
- Crédito constituído anteriormente - 
Controle dos atos de constrição - 
Juízo universal 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Terceira Turma, entendeu por 

unanimidade, que o crédito constituído 

anteriormente à incorporação de 

empresa a grupo empresarial em 

recuperação judicial deve se submeter 

ao juízo universal. 

No caso, tem-se que a despeito de o 

crédito ter sido constituído até a data 

do pedido da recuperação judicial, a 

incorporação da empresa pelo 

conglomerado de empresas em 

recuperação se deu posteriormente. 

Todavia, já foi decidido por esta Corte 

que, em situação análoga, pelo fato 

de o juízo universal possuir força 

atrativa para gerir os atos de 

constrição da empresa em 

recuperação, da mesma forma deve 

ocorrer tal atração quando já tiver 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1655705
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sido determinada penhora pelo juízo 

da execução singular em data 

anterior ao deferimento do pedido de 

recuperação judicial. 

Utilizando de raciocínio análogo, 

mesmo que a empresa não estivesse 

no conglomerado de empresas que 

tiveram o pedido de recuperação 

judicial deferido, deve prevalecer o 

princípio da preservação da 

empresa, razão pela qual o juízo 

universal deve ser o único a gerir os 

atos de constrição e alienação dos 

bens do grupo de empresas em 

recuperação. 

Sendo assim, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos 

constritivos sobre o patrimônio do 

grupo em recuperação judicial, ade-

quando a essencialidade do bem à 

atividade empresarial, independente 

da data em que a empresa foi 

incorporada à outra, já em plano de 

recuperação judicial. 

Nessa esteira, mesmo que a 

incorporação tenha ocorrido após a 

constituição do crédito e ao pedido de 

recuperação judicial, deve se operar 

a força atrativa do juízo universal 

como forma de manter a higidez do 

fluxo de caixa das empresas e, assim, 

gerenciar de forma exclusiva o plano 

de recuperação. 

REsp. nº 1.972.038.  

Limite para habilitação de crédito 
trabalhista engloba valor pago antes 
da decretação da falência 
 

■A Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) entendeu que o limite de 

150 salários mínimos para habilitação na 

classe dos créditos trabalhistas, 

previsto no artigo 83, I, da Lei nº 11.101 de 

2005, engloba valores pagos 

anteriormente à decretação da falência 

da devedora. 

Os ministros negaram provimento ao 
recurso no qual uma credora 
argumentou que os valores 
recebidos por ela antes da 
decretação da quebra de uma 
sociedade financeira não poderiam 
ser subtraídos do máximo legal para 
fins de habilitação na classe 
trabalhista. Ao STJ, a recorrente 
pediu que o limite de 150 salários 
mínimos fosse considerado em 
relação às quantias sob a 
competência do juízo falimentar, e 
não do juízo trabalhista, inclusive em 
relação ao período anterior à 
falência. 

Segundo o processo, a credora 
pleiteou a habilitação de crédito, 
consubstanciado em sentença da 
Justiça do Trabalho, no processo de 
falência da sociedade. Previamente a 
tal requerimento, houve a satisfação 
de parte do crédito, enquanto estava 
em curso a liquidação extrajudicial 
da devedora. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27202103685256%27.REG.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm#art83i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm#art83i
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Em razão disso, as instâncias de 
origem entenderam que somente 
deveria ser habilitado como 
preferencial (artigo 83, I, da Lei de 
Falência) o montante que, incluindo a 
quantia já recebida por ela no âmbito 
da Justiça do Trabalho, perfizesse o 
equivalente a 150 salários mínimos. O 
que excedesse tal patamar seria 
lançado na classe dos quirografários. 

Processo coletivo para receber valores 
da sociedade falida 

A relatora, ministra Nancy Andrighi, 
explicou que o procedimento 
especial de liquidação de instituições 
financeiras tem a mesma natureza 
jurídica do processo falimentar, haja 
vista que ambos têm a finalidade 
precípua de apuração do ativo e 
realização do passivo, por meio de 
execução concursal. 

De acordo com a ministra, como 
consequência do regime especial 
liquidatório, os credores, em vez de 
pleitear a realização de seus créditos 
em processos individuais, ficam 
submetidos a um procedimento 
coletivo, no curso do qual os valores 
a que fazem jus serão solvidos em 
rateio, observadas as preferências 
legais e a proteção fundamental 
da par conditio 
creditorum (igualdade entre 
credores) no âmbito de cada classe 
de credores envolvidos. 

A partir desse tratamento isonômico, 
esclareceu, forma-se uma espécie 
de fila de credores aptos ao 
recebimento, "sendo certo que, nos 
limites traçados pela lei, os que estão 
posicionados à frente receberão com 
antecedência em relação aos 
seguintes, circunstância que se 
repetirá até o esgotamento das 
forças econômicas da massa falida". 

Na avaliação da relatora, é 
necessário que o administrador 
judicial e o juiz encarregado do 
processo falimentar atuem com 
equilíbrio e razoabilidade, para que 
as preferências e os privilégios 
legais, em cada caso específico, não 
se revelem abusivos, em prejuízo dos 
demais credores. 

Preferência legal para habilitar crédito 

O caso em julgamento, a ministra 
verificou que a formação do concurso 
de credores teve início com a 
deflagração da liquidação 
extrajudicial da sociedade, e não 
somente a partir do decreto da 
quebra, como argumentou a credora. 

Para a relatora, não há como admitir 
que a credora, após ter percebido, no 
curso da liquidação extrajudicial, 
crédito trabalhista no montante 
equivalente a 150 salários mínimos, 
possa se valer da preferência legal 
prevista no artigo 83, I, da Lei de 
Falência para habilitar, nessa mesma 
classe, seu crédito excedente. 
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"Tratar a situação aqui discutida de 
modo diverso daquele levado a cabo 
pelo tribunal de origem – que impediu 
a habilitação do crédito que exceda 
os 150 salários mínimos (já 
recebidos) na classe dos trabalhistas 
– resultaria em conferir tratamento 
diferenciado à recorrente, em 
prejuízo dos demais credores, 
especialmente os da mesma classe 
(os quais, em geral, constituem os 
sujeitos mais frágeis do ponto de 
vista econômico)", disse a 
magistrada. 

Nancy Andrighi ressaltou que o 
crédito excedente devido à credora 
deverá ser habilitado como 
quirografário, não havendo nenhuma 
subtração do seu direito de receber 
os valores a que faz jus, os quais não 
deixarão de existir nem se tornarão 
inexigíveis – apenas perderão seu 
caráter preferencial. 

REsp. nº 1.981.314. 

 

 

 

 

 

 

 

É possível consulta ao Cadastro de 
Clientes do Sistema Financeiro em 
procedimentos cíveis, reafirma Ter-
ceira Turma 

■A Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) reafirmou que, em 

procedimentos cíveis, é possível a 

consulta ao Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional do Banco 

Central do Brasil (CCS-Bacen), pois a 

pesquisa é apenas mais um mecanismo 

à disposição do credor na tentativa de 

satisfazer o seu crédito. 

De acordo com o colegiado, a 

pesquisa no sistema do Bacen é 

medida que poderá subsidiar futura 

constrição, alargando a margem de 

pesquisa por bens, mas não resulta, 

por si, em bloqueio de ativos do 

devedor. 

Com esse entendimento unânime, a 

turma deu provimento ao recurso 

especial em que um credor, na fase 

de cumprimento de sentença, 

solicitou a pesquisa de bens em 

nome dos devedores no CCS-Bacen, 

com o objetivo de receber seu crédito 

judicial, de cerca de R$ 228 mil. Antes 

do pedido, foram infrutíferas todas as 

tentativas de identificação e 

constrição de bens dos devedores – 

via Bacenjud, Renajud, Infojud e 

pesquisa de imóveis. 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2147088&num_registro=202200099509&data=20220321&formato=PDF
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O Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), porém, indeferiu o 
requerimento sob o fundamento de 
que essa seria uma medida 
excepcional reservada a 
investigações financeiras no âmbito 
criminal, não sendo adequada à 
busca de patrimônio dos executados. 

Medidas executivas atípicas 

Em seu voto, a ministra Nancy 
Andrighi lembrou que o artigo 139, 
inciso IV, do CPC estabeleceu a 
possibilidade de serem determinadas 
medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, 
inclusive nas ações que tenham por 
objeto prestação pecuniária. 

A adoção dessas medidas executivas 
atípicas, apontou a magistrada, é um 
"instrumento importante a viabilizar 
a satisfação da obrigação exequenda, 
homenageando o princípio do 
resultado na execução", alcançando 
as obrigações de pagar quantia certa. 

Sobre o CCS-Bacen, a ministra 
explicou que o sistema de 
informações registra as instituições 
financeiras e demais entidades 
autorizadas pelo Banco Central com 
as quais o cliente possui algum 
relacionamento – como conta-
corrente, poupança e investimentos –
, mas não tem dados relativos a 

valores, movimentação financeira ou 
saldos de contas e aplicações. 

"O CCS-Bacen, portanto, ostenta 
natureza meramente cadastral. Não 
implica constrição, mas sim subsídio 
à eventual constrição, e funciona 
como meio para o atingimento de um 
fim, que poderá ser a penhora de 
ativos financeiros por meio do 
Bacenjud", destacou. 

CCS-Bacen pode auxiliar na penhora de 

bens 

A ministra reforçou que medidas 
como a penhora via Bacenjud podem 
ser determinadas pelo Poder 
Judiciário sem o esgotamento das 
buscas por bens do devedor, pois são 
meios à disposição da parte 
exequente para agilizar a satisfação 
de seu crédito. 

Por outro lado, afirmou, o CCS-Bacen 
é um dos meios de consulta 
disponíveis para o credor. "O acesso 
ao CCS não se confunde com a 
penhora de dinheiro via Bacenjud, 
mas, como meio de consulta, pode 
servir-lhe como subsídio", 
completou. 

Na visão da magistrada, alinhada 
com precedente do STJ (REsp 

1.464.714), não seria razoável permitir 
a medida constritiva por meio do 
Bacenjud e negar a pesquisa em 
cadastro meramente informativo, 
como o CCS-Bacen. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art139IV
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art139IV
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1759240&num_registro=201401596794&data=20190401&peticao_numero=-1&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1759240&num_registro=201401596794&data=20190401&peticao_numero=-1&formato=PDF
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"Dessa forma, não há qualquer 

impedimento à consulta ao CCS-

Bacen nos procedimentos cíveis, 

devendo ser considerado como 

apenas mais um mecanismo à 

disposição do credor na busca para 

satisfazer o seu crédito", concluiu 

Nancy Andrighi ao cassar o acórdão 

do TJSP e determinar a expedição de 

ofício ao Banco Central para que 

efetue a pesquisa requerida pelo 

credor. 

REsp. nº 1938665. 

Erro no sistema eletrônico da Justiça 
pode configurar justa causa para 
afastar intempestividade do recurso 

■A Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), por unanimidade, 

decidiu que o erro em sistema eletrônico 

de tribunal na indicação do término do 

prazo recursal é apto a configurar justa 

causa, prevista no artigo 223, parágrafo 

1º, do Código de Processo Civil de 2015 

(CPC), para afastar a intempestividade 

do recurso. 

Segundo o colegiado, a falha induzida 

por informação equivocada no 

sistema eletrônico deve ser levada 

em consideração para a aferição da 

tempestividade do recurso, em 

respeito aos princípios da boa-fé e da 

confiança. 

 

Com o julgamento dos embargos de 

divergência, a Corte Especial 

pacificou entendimentos distintos 

existentes entre a Primeira e a 

Terceira Seção do STJ. 

O acórdão embargado - proferido 

pela Quinta Turma, integrante da 

Terceira Seção – entendeu que o erro 

do Judiciário não isentaria o 

advogado de provar, por documento 

idôneo, no ato de interposição do 

recurso, o feriado local. Já o acórdão 

paradigma – proferido pela Segunda 

Turma, integrante da Primeira Seção 

– julgou que a falha do sistema 

eletrônico do tribunal pode 

configurar a justa causa prevista no 

artigo 223, parágrafo 1º, do CPC/2015. 

Previsão de justa causa pelo CPC 

De acordo com a relatora dos 

embargos, ministra Laurita Vaz, 

embora seja ônus do advogado a 

prática dos atos processuais 

segundo as formas e os prazos 

previstos em lei, o CPC abre a 

possibilidade de a parte indicar 

motivo justo para o seu 

descumprimento, a fim de afastar a 

intempestividade do recurso. 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201938665
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"Considerando o avanço das 

ferramentas tecnológicas e a larga 

utilização da internet para divulgação de 

dados processuais, eventuais falhas do 
próprio Poder Judiciário na prestação 

dessas informações não podem 

prejudicar as partes", declarou a 

ministra. 

Laurita Vaz apontou que o erro do 

sistema eletrônico do tribunal de 

origem na indicação do término do 

prazo recursal torna possível a 

configuração da justa causa para 

afastar a intempestividade. Esse 

entendimento, concluiu a magistrada, 

tem por base a confiança nos dados 

fornecidos pelo Poder Judiciário em 

seu sistema eletrônico, não sendo 

admissível punir a parte que confiou 

na informação. 

EAREsp. nº 1.759.860. 

 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2148594&num_registro=202002401277&data=20220321&formato=PDF

