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APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – DECRETAÇÃO DA INÉPCIA DA INICIAL POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PROCESSO
DISTINTO  REFERENTE  À  EMPRESA  DIFERENTE  –
IDENTIDADE DE SÓCIOS NÃO SIGNIFICA IDENTIDADE
DE PESSOA JURÍDICA – PROVIMENTO DO RECURSO –
RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM  PARA
PROCESSAMENTO.

Forçosa a reforma da sentença que entendeu juridicamente
impossível o pedido de recuperação judicial tão somente por
ter o sócio outra empresa em igual situação, não sendo este
o sentido na norma jurídica descrita no art. 48, II, da Lei nº
11.101/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  por  Francisco  Márcio
Duarte ME, representada por Francisco Márcio Duarte buscando a reforma da
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Uiraúna nos autos do
pedido de recuperação judicial ajuizado pela apelante.

Na  sentença  vergastada,  o  magistrado  a  quo  julgou  extinto  o
processo sem resolução de mérito, indeferindo a exordial, por entender tratar-
se de pedido juridicamente impossível, ao argumento de que  “o deferimento
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dos dois processos feriria de morte o art. 48, II, da Lei 11.101/05,  concedendo
benefício dobrado a duas empresas de um mesmo empresário em crise”.      

Nas  razões  recursais  (fl.  253/261),  o  autor/  apelante,  sustenta
que:

a) é pessoa jurídica, denominada Francisco Márcio Duarte ME,
representada por Francisco Márcio Duarte, diversa da pessoa jurídica Duarte e
Queiroz Ltda,  autora do pedido de recuperação judicial  sob o nº.  0000003-
84.2016.815.0491, inclusive com CNPJ's e atividades principais distintas;

b)  inexiste  pedido  anterior  de  recuperação  judicial  referente  a
ambas as empresas nos últimos cinco anos;

c) estamos tratando de recuperação judicial de pessoas jurídicas
distintas,  personalidades próprias e independentes,  assim como patrimônios
distintos, e não de recuperação judicial do sócio, pessoa física.

d)  ainda  que  reconhecida  a  existência  de  grupo  econômico
formando um litisconsórcio  passivo,  deveria  haver  reunião dos processos e
apresentação de plano de recuperação distinto para casa empresa, e não a
extinção por impossibilidade jurídica do pedido. 

Segue argumentando que deve ser reformada a sentença para
que seja recebida a peça inicial.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  284/285,  opinou  pelo
prosseguimento do feito sem manifestação de mérito. 

VOTO

O cerne da questão controvertida é a violação, ou não, ao art. 48,
II, da Lei 11.101/05, que trata do requisito para a empresa ou o empresário
pedir a recuperação judicial, qual seja a inexistência de igual deferimento nos
últimos cinco anos.

Entendeu o magistrado que a tramitação simultânea deste feito e
do  processo  sob  o  nº  0000003-84.2016.815.0491,  no  qual  o  Sr.  Francisco
Márcio  Duarte  figura  como  sócio-administrador  da  empresa  requerente,
ocasionaria a possibilidade, em tese, de concessão de dois benefícios “a duas
empresas de um mesmo empresário em crise” (fl. 247), o que tornaria o pedido
juridicamente  impossível  por  pretender  o  empresário,  por  meio  alternativo,
alcançar fim expressamente vedado por Lei. 

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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O indeferimento da petição inicial por impossibilidade jurídica do
pedido  encontra-se  disciplinado  no  art.  295,  I,  parágrafo  único,  III,  do
CPC/1973, abaixo transcrito:

CPC/1973. Art. 295. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta;  [...]

Parágrafo  único.  Considera-se  inepta  a  petição  inicial
quando:         

I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir;        

II  -  da  narração  dos  fatos  não  decorrer  logicamente  a
conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;         

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. 

Da  narrativa  desenvolvida  na  peça  inicial  extrai-se  que  a
peticionária  é  microempresa  com  atividade  principal  varejista  voltada  para
comércio de produtos alimentícios, laticínios e frios em geral, fl. 02.

O segundo  pedido  de  recuperação judicial  (processo sob o  nº
0000003-84.2016.815.0491)  destina-se a empresa diversa,  com sede,  razão
social, CNPJ e atividade principal distinta da empresa ora recorrente. 

É certo que o representante legal  de ambas é o Sr.  Francisco
Márcio Duarte, como afirmado nas petições iniciais das duas demandas, fl. 270
e 02. Contudo, tal fato não implica malferir o art. 48, II, da Lei de regência, pois
essa norma se destina a garantir que o devedor, isoladamente considerado,
não tenha obtido a concessão de recuperação judicial há menos de cinco anos,
como forma de evitar abuso de direito.

Não há, na minha visão, vedação legal ao pedido de recuperação
judicial  realizado por  empresas distintas representadas pela mesma pessoa
física, pois isso não desnatura a individualidade de cada empresa, razão pela
qual  acolho  a  argumentação  recursal  no  sentido  de  que  o  pedido  de
recuperação judicial  não se destina ao sócio nem ao empresário individual,
mas sim as suas duas empresas.

Logo,  o  autor  respeitou os requisitos básicos da petição inicial
determinados pelo Código de Processo Civil vigente à época da propositura,
impondo-se a reforma da sentença. 

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Com  essas  considerações, dou  provimento  ao  apelo  para
receber  a  petição  inicial,  determinando  o  prosseguimento  do  feito  na
origem.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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