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Avenida Borges de Medeiros, 1565 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110906 - Fone: (51)3210-6000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008103-03.2020.8.21.7000/RS

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
AGRAVADO: AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO S/A

DECISÃO

Recorrente (evento 82): BLACKWOOD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Recorrente (evento 86): AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO S/A
Recorrido: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
AGRAVADO: AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO S/A
Recorrido: BLACKWOOD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Recorrido: AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO S/A
 
 
 

Vistos.

I. BLACKWOOD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e AELBRA
EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpuseram recursos especiais, com fundamento no artigo
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela
6ª Câmara Cível deste Tribunal, assim ementado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ULBRA-AELBRA.
ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES RESCISÓRIAS ANTERIORES À DATA DO
PEDIDO, MAS FORMALIZADAS E RATIFICADAS EM ACORDOS COLETIVOS
DE TRABALHO FIRMADOS COM OS SINDICATOS AGRAVANTES POSTERIOR
AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO. PREVALÊNCIA E
PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS BASILARES DO ART.47  DA LEI Nº
11.101/2005 FAZENDO ATUAR A FUNÇÃO SOCIAL DO BENEFÍCIO
CONFERIDO.

1) TRATA-SE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ATACA A
DECISÃO SINGULAR, LANÇADA NA ORIGEM, EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS
PARCELAS DOS ACORDOS OBJETOS DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHOS
FIRMADOS COM A RECUPERANDA, OS QUAIS ENVOLVEM VERBAS
RESCISÓRIAS E PARCELAS DO FGTS QUE NÃO FORAM PAGAS QUANDO DA
DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA DE CENTENAS E CENTENAS DE TRABALHADORES.

2) O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT  É UM ATO JURÍDICO
CELEBRADO ENTRE UMA OU MAIS  ENTIDADES SINDICAIS DE CERTAS
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E UMA OU MAIS EMPRESAS DA
CORRESPONDENTE CATEGORIA ECONÔMICA, NO QUAL SE ESTABELECEM
REGRAS PRÓPRIAS NA RELAÇÃO TRABALHISTA, NO EXATOS TERMOS DO
ART.611,§1º ,DA CLT.

3) NO CASO PRESENTE, AS PARTES CELEBRARAM O ACT, NOS DIAS 27 E
31/05/2019 NO SENTIDO DE PARCELAR O PAGAMENTO DE VERBAS
RESCISÓRIAS INADIMPLIDAS E TOTALMENTE IMPAGAS PELA RECUPERANDA
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DE QUASE UM MILHAR DE TRABALHADORES DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA
NO INÍCIO E NO CURSO DO ANO DE 2019. 

4) TODAVIA, NO CASO PRESENTE, A AGRAVADA TEVE O PROCESSAMENTO DE
SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RJ -  EM 06/05/2019 - MAS DEFERIDA
JUDICIALMENTE EM 13/12/2019, POR DECISÃO FRACIONADA DO EGRÉGIO
TJRS. DE CONSEQUÊNCIA, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA RJ A
RECUPERANDA SUSPENDEU OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS DOS ACTS,
PREJUDICANDO NOVAMENTE OS EMPREGADOS DEMITIDOS E QUE NÃO
RECEBERAM SUAS RESCISÓRIAS TEMPESTIVAMENTE. O ILUSTRE JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL MANTEVE A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E O FEZ
CALCADO NO ART.49 DA LEI FEDERAL  N.11.101/2005.

5) CONTUDO, EM SE TRATANDO DE PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO - ACT , AFASTA-SE DE PLANO, ATÉ
POR INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ARTIGO 6º DA LEI Nº 11.101/2005, O QUAL
DETERMINA QUE, DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, SUSPENDE-SE  TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÃO EM FACE DO
DEVEDOR. EM VERDADE, EM EXEGESE ESTREITA, O PRESENTE CASO NÃO
ESTÁ ANCORADO EM AÇÃO OU EXECUÇÃO, MAS CUMPRIMENTO DE ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO JUDICIALMENTE,
COM CARÁTER NORMATIVO. AFORA ISSO, NÃO SE OLVIDA DE CONSIDERAR
QUE A SUSPENSIVIDADE DAS AÇÕES E EXECUÇÕES, ESTABELECIDA NO ART.6º
E RATIFICADA NO ART.52,INC.III, DA LRJF, DIZ COM A DATA DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NO CASO EM TESTILHA, POR
SEU TURNO, O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE DEU EM
06/05/2019, ENQUANTO OS ACTS TERIAM SIDO CELEBRADOS EM 27 E
31/05/2019.

6) O  ART.49 DA LRJ DIZ TEXTUALMENTE QUE ESTÃO SUJEITOS À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO
PEDIDO. O CASO PRESENTE APRESENTA UMA PECULIARIDADE, POIS APESAR
DE O PEDIDO SER DATADO DE 06/05/2019 OS ACTS FORAM CELEBRADOS EM
27 E 31/05/2019, ÉPOCA EM QUE NÃO HAVIA O DEFERIMENTO DA RJ, MAS
APENAS O PROCESSAMENTO DO PEDIDO. LOGO, OS ACTS NÃO ESTÃO
SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS FORAM CELEBRADOS APÓS A
DATA DO PEDIDO DA RJ E, LOGO, SÃO EXTRACONCURSAIS.

7) SEM EMBARGO DE CONSIDERAR OS CRÉDITOS DOS ACTS COMO
EXTRACONCURSAIS, JÁ QUE PACTUADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (ART.49), TAMBÉM INESCONDÍVEL A APLICAÇÃO DO ART.47 DA LRJ
QUE TEM DUPLO COMANDO, ALÉM DE PRESERVAR A EMPRESA, TAMBÉM
MANTER O EMPREGO DOS TRABALHADORES,O QUE IMPLICA, IPSO FACTO,
NO PAGAMENTO PONTUAL E TEMPESTIVO DAS VERBAS TRABALHISTAS
(SALÁRIOS, RESCISÕES, ETC), SOB PENA DE EVIDENTE BURLA AO SISTEMA DO
SOERGUIMENTO, SEM FALAR NA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS MAIS
COMEZINHOS DA BOA-FÉ E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

A recorrente BLACKWOOD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,
em razões recursais, destacou sua legitimidade recursal por ser credor sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, tendo seu crédito sido relacionado na lista de credores. Manifestou
inconformidade com o entendimento exarado na decisão recorrida, pois houve determinação
do pagamento de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (os créditos cujo
pagamento foi determinado pela decisão do agravo são decorrentes de demissões anteriores
ao ajuizamento da recuperação judicial), usando como pretexto o fato de que teriam sido
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objeto de acordos de parcelamento firmados depois do ajuizamento da recuperação judicial, o
que não é verdadeiro. Esclareceu que houve ofensa ao princípio da pars conditio creditorum.
Afirmou que os acordos coletivos de trabalho foram firmados antes do ajuizamento da
recuperação judicial. Sustentou, ainda, que “os referidos acordos tratam, única e
exclusivamente, do parcelamento de verbas rescisórias”, cujas rescisões também ocorreram
antes da data do ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, nos termos do art. 49 da Lei
11.101/05 e conforme o entendimento do STJ (e também do TJ/SP) são créditos sujeitos aos
efeitos da recuperação judicial. Salientou, assim, que é a data da constituição do crédito que
deve ser considerada, “a qual está ligada ao fato gerador da prestação do serviços e
independente de ato ulterior - seja ele uma sentença ou um acordo individual ou coletivo, os
quais podem vir a definir o quantum ou, como no caso, o modo de pagamento, sem alterar,
contudo, a data da sua constituição e, portanto, a sua sujeição aos efeitos da
recuperação”. Apontou contrariedade aos seguintes dispositivos: 6º, 49, 52, inciso III, 67, e
172, todos da Lei 11.101/05. Suscitou dissídio jurisprudencial. Pleiteou, ao final, pela
concessão de efeito suspensivo, bem como pela admissão da inconformidade recursal.

Por sua vez, a recorrente AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR -
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nas
razões recursais, insurgiu-se contra a determinação do pagamento das verbas rescisórias,
inclusive atrasadas, sob pena de multa. Informou ter requerido autorização para o excepcional
cumprimento dos acordos firmados com os Sindicatos ora recorridos, os quais abrangiam
créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Destacou que “desde sempre deixou
claro - em suas manifestações no primeiro e no segundo grau - que o pleito se fazia em
caráter absolutamente excepcional, e na medida em que não houvesse prejuízo financeiro que
comprometesse o cumprimento das suas obrigações correntes, tendo sempre reconhecido
expressamente tratarem-se de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial”, e,
ainda, “que não se pleiteava o reconhecimento de não sujeição ou extraconcursalidade dos
referidos créditos, mas tão somente a excepcional autorização para pagamento, na medida
de sua capacidade”. Aduziu que os acordos foram firmados antes da data do ajuizamento da
recuperação judicial e se referem a demissões precedentes ao ajuizamento da recuperação
judicial, tanto que constou na “Cláusula Quinta, §1º que a primeira parcela tinha previsão de
pagamento em 15 de março de 2019, enquanto a data do ajuizamento da recuperação
judicial ocorreu em 06/05/2019”. Sinalou, então, que todos os créditos existentes na data do
pedido de recuperação judicial estão a ela sujeitos. Indicou violação aos seguintes
dispositivos: 6º, 49, 52, inciso III, 67, e 172, todos da Lei nº 11.101/05. Invocou dissídio
jurisprudencial em favor da sua tese. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e pela
admissão do recurso.

Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos a esta Vice-
Presidência para exame de admissibilidade.

É o relatório. Decido.

II. Prima facie, considerando que ambos os recursos versam sobre a mesma
matéria e que idênticas as razões de decidir, analiso conjuntamente as irresignações.

Assim sendo, passo à admissibilidade recursal.

As inconformidades merecem seguimento.
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Discute-se no caso em tela acerca da submissão dos créditos oriundos de
acordos coletivos de trabalho aos efeitos da recuperação judicial.

Ao solucionar a controvérsia, verifica-se que o Órgão Julgador relativizou a
regra prevista na Lei 11.101/05 e determinou o cumprimento pela recuperanda de acordos
coletivos de trabalho firmados com os Sindicatos, ora recorridos, assim consignando: 

“Inicialmente, impende salientar que o objeto do presente agravo de instrumento são
as parcelas dos acordos coletivos de trabalho firmados em 27 e 31 de maio de 2019 por
ex-funcionários da recuperanda demitidos no início do ano de 2019 e que não
receberam nenhum valor a esses títulos.

 Portanto, milhares de empregados e professores foram demitidos e não receberam
sequer as verbas rescisórias, nem se fale das verbas do FGTS. Logo em seguida, em
06/05/2019, adveio o pedido de Recuperação Judicial. Depois, ainda, como dito acima,
em 27 e 31 de maio de 2019, a recuperanda firmou e consentiu com o Acordo Coletivo
de Trabalho se comprometendo a pagar as verbas devidas, parceladamente.

O pedido de Recuperação Judicial, repito, foi protocolado em 06 de maio de 2019.

Com efeito, não desconheço a liturgia do caput do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005,
que é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Art. 49 do Diploma Legal de regência tem a seguinte redação, in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos.

Desse modo, considerando que o pedido de recuperação judicial foi deferido em
06.05.2019, os créditos trabalhistas consubstanciados nos referidos acordos coletivos
estariam sujeito ao concurso de credores, pois se referem a relação jurídica fática
anterior ao pedido de RJ. Porém, não posso perder de vista que os ACT foram
assinados e subscritos em data posterior, ou seja, em 27 e 31 de maio de 2019, o que
infirma concluir na criação de nova relação obrigacional ou na consolidação de uma
relação pretérita não cumprida.

Entretanto, como já procedi por ocasião do julgamento da apelação interposta em face
da decisão singular de indeferimento do pedido de recuperação, a qual foi dado
provimento, por maioria, para o fim de determinar o processamento do pedido
recuperatório, no caso em apreço, é necessário relativizar a letra fria da lei e analisar
a repercussão social que o indeferimento do pedido de cumprimento dos acordos
coletivos de trabalho causará, dando preponderância superior à letra do art 47 da Lei
Federal n. 11.101/2005 que, a meu juízo, constitui o arcabouço e pilastra do Sistema
Recuperatório.

 (...)

Embora não se desconheça a subordinação dos créditos aos efeitos da recuperação
judicial, como já mencionado, o caráter alimentar e o interesse coletivo envolvido
devem se sobrepor ao princípio da pars conditio creditorum, abrindo-se uma exceção
para manutenção do cumprimento dos acordos coletivos.” (grifei)

Todavia, em que pese a respeitável fundamentação do acórdão impugnado, a
Corte Superior posiciona-se no sentido de que “o crédito trabalhista, relativo ao serviço
prestado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo
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procedimento e aos seus efeitos.” (CC 139.332/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, DJe 30/04/2018) (AREsp
1555415, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/08/2020)

Seguindo a mesma linha, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça
que, “para sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, segundo o disposto no art.
49, caput, da Lei 11.101/2005, é necessário apenas a constatação do vínculo jurídico entre
as partes, sendo prescindível a declaração judicial ou o trânsito em julgado.” (AgInt no
REsp 1813523/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/10/2019)

A propósito, confira-se: 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA.
CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO
RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA
POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE
CREDORES.

1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em
18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018.

2. O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista
proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de
soerguimento.

3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da
Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento
judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. (...)

4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em
momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à
sua inscrição no quadro geral de credores.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1721993/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
16/05/2019) (grifei)

Nesse contexto, considerando que os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça vão ao encontro das razões recursais, plausível se mostra, pelo menos em tese e para
fins de juízo de admissibilidade, submeter a inconformidade à Corte Superior, possibilitando-
se, assim, nova análise da matéria em questão.

Por fim, não há como deixar de registrar que “a decisão do Tribunal de origem
que admite, ou não, o recurso especial não vincula o juízo de admissibilidade desta Corte
Superior. Registre-se  que  a  apreciação  da  instância  a  quo  é provisória, recaindo o juízo
definitivo sobre este Sodalício, quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao
mérito”. (AgRg no REsp 1.325.603/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 31-03-
2016)

III. DOS PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO:
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Quando apreciado o pedido veiculado pela ora recorrente BLACKWOOD
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. na “Tutela Antecipada Antecedente”
(distribuída sob n. 5025658-33.2020.8.21.7000), restou deferido, em sede de cognição
sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão
dos efeitos da decisão proferida no AI nº 5008103- 03.2020.8.21.7000/RS até o juízo de
admissibilidade do recurso especial.

Feito o apontamento necessário, passo agora ao exame dos pedidos de efeito
suspensivo lançados no bojo dos recursos especiais interpostos por BLACKWOOD
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e por AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR -
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
reavaliando, por conseguinte, os requisitos necessários à medida postulada.

Com efeito, em relação aos pedidos de concessão de efeito suspensivo, compete
ressaltar que, nos termos do art. 9951, do CPC, “toda a decisão recorrível tem eficácia
imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da
decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção (...). Antes de mais nada, o
recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal
(...). No entanto, essa petição deverá demonstrar os fatos e as razões de direito pelas quais o
pedido deve ser acolhido, bem como a existência de risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, caso a decisão recorrida passe a produzir efeitos. Deverá
haver também a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC 995
par.ún.)”2. Neste norte, cito:

COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  AUSÊNCIA DO
REQUISITO DO FUMUS BONI JURIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.  COMPROVAÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. (...)

2. O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando
presentes, concomitantemente, o fumus boni iuris e o  periculum  in mora. Ausente
um desses requisitos, como no caso, o pedido não comporta deferimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 1157/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Lázaro Ramos, DJe 09/03/2018) (grifei)

 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO OU SOLDO.
CARÁTER ALIMENTAR IMPENHORABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA.
REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUSPENSÃO DA
PENHORA VIA BACEN JUD. (...)

IV – Como se pode notar, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há se
exigir  a presença cumulada dos dois requisitos legais,  quais  sejam,  a possibilidade
de risco de dano grave ou de difícil  ou  impossível reparação e a probabilidade de
provimento do recurso. Na hipótese dos autos, em análise prefacial, verifica-se a
presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. (...)

(AgInt no TP 998/RO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/03/2018) (grifei)
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No caso concreto, as alegações das partes recorrentes estão amparadas em
decisões do Superior Tribunal de Justiça, tornando plausível, portanto, a admissão das
inconformidades à apreciação da Corte Superior, cumprindo com o requisito da probabilidade
de provimento dos recursos.

Da mesma forma, no que pertine ao periculum in mora, tenho como igualmente
presente no caso em comento, uma vez que visa impedir possível dano irreparável, que, no
caso, se revela na possibilidade de execução da decisão impugnada (que determina o
cumprimento de acordo coletivo de trabalho – pagamento de verbas de caráter alimentar),
inclusive, com previsão de multa diária pelo descumprimento. Ademais, tendo em conta o
atual cenário de pandemia, a dificuldade financeira enfrentada pela recuperanda, que
culminou no decreto da recuperação judicial, resta agravada, especialmente com a suspensão
das aulas e a consequente diminuição de receita. Aliás, a própria recuperanda (evento 15 dos
autos do AI nº 5008103- 03.2020.8.21.7000/RS) já externou preocupação em não ter
condições de adimplir as verbas rescisórias e ao mesmo tempo adimplir os valores não
sujeitos à recuperação, como os salários correntes. Por tais razões, o cumprimento da decisão
do agravo de instrumento pode gerar nefastos efeitos ao processo de recuperação judicial. A
propósito, acerca da importância social de uma empresa e da sua continuidade, colaciono os
ensinamentos de Luis Felipe Spinelli  e outros3:

“princípio basilar da LREF é o da preservação da empresa, especialmente diante dos
interesses que em torno dela gravitam. A busca pelo atingimento deste objetivo deve
perpassar toda a interpretação dos seus dispositivos legais. A empresa é de célula
essencial da economia de mercado e cumpre relevante função social, na medida em
que, ao explorar a atividade prevista em seu objeto e ao perseguir o seu objetivo – o
lucro –, promove interações econômicas (produção ou circulação de bens ou serviços)
com outros agentes do mercado, consumindo, vendendo, gerando empregos, pagando
tributos, movimentando a economia, desenvolvendo a comunidade do País, não
porque esse seja o seu objetivo final – de fato, não o é –, mas simplesmente em razão
de um efeito colateral benéfico (que os economistas chamam de “externalidade
positiva”) do exercício da sua atividade”. (grifei).

Deve ser consignado, por oportuno, que, no caso presente, se verifica a
existência de um conflito de direitos igualmente relevantes: de um lado, o crédito de caráter
alimentar dos trabalhadores que firmaram os acordos coletivos e, de outro, as obrigações
correntes perante os demais credores e com os funcionários ativos, inclusive com o
cumprimento das próprias disposições do plano recuperacional. Assim, prudente a concessão
do efeito suspensivo a fim de que a decisão do agravo apenas seja cumprida se eventualmente
mantida pela Corte Superior.

Destarte, preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 995), imperioso o
deferimento do efeito suspensivo postulado pelas recorrentes.

IV. Diante do exposto:

- ADMITO os recursos especiais;

- DEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida no AI nº
5008103- 03.2020.8.21.7000/RS.

Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau acerca da presente decisão.
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Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
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