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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021129-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
 
 
 

Agravantes : MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA – em recuperação recursal e outras 
 

 
 

Número do Protocolo: 1021129-32.2021.8.11.0000 
 

 
 

 
 

 
 

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MALTA ASSESSORIA

DE COBRANÇAS LTDA – em recuperação recursal e outras (Grupo Malta) contra a decisão proferida pela MMª. Juíza

de Direito da 1ª Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do

pedido de Recuperação Judicial formulado pelas agravantes (Proc. nº 1021847-03.2021.8.11.0041), indeferiu a tutela de

urgência por elas pleiteada para fosse ordenado aos órgãos competentes a pronta emissão da respectiva certidão

negativa de débito e a suspensão dos apontamentos restritivos existentes em seu nome, pois, segundo a magistrada,

em relação à 1ª providência, “não pode o contribuinte pretender que o Juízo da recuperação judicial determine que a

Receita Federal, ou mesmo o Fisco Estadual e Municipal, expeçam certidões negativas em favor da recuperanda fora

das hipóteses legais, sob a alegação de que precisa demonstrar a inexistência de pendencias cadastrais com o fisco

para poder contratar e se manter contratado com empresas privadas, sobretudo diante do princípio da autonomia

privada”, além do mais, relembrou ser “possível a realização do parcelamento de dívida tributária com condições

especiais, sendo este, inclusive, direito do contribuinte em recuperação judicial, (e que), uma vez efetivado o

parcelamento,  garantia da emissão de certidão positiva com efeito de negativa é consequência”, e, quanto ao 2º ponto,

ao considerar que o “pedido foi afastado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial, (entendeu

que) não há falar em nova análise por intermédio de pedido de tutela de urgência” (cf. Id. nº 110423985).
 

As agravantes alegam que “têm como atividade essencial (...) o ramo de call center, tendo

como seu objeto social a recuperação de créditos e assessoria de cobrança, ou seja, o seu desenvolvimento principal

para propiciar o soerguimento deriva da formulação e manutenção dos contratos com empresas públicas e privadas”, e

que “a manutenção de seus contratos, bem como a viabilização de novas contratações, depende diretamente da

apresentação das certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas”, porque, “do contrário, (...), as

empresas particulares não aceitam firmar contrato, sob a premissa de que veem risco do contrato não ser cumprido de

maneira adequada”, citando, como exemplo, a recente rescisão do contrato mantido com o Grupo Kroton e outros casos

referentes a “contratos firmados (ativos), onde todos os clientes exigem que sejam demonstrados as CND’s, sob pena

de rescisão contratual”, circunstância que, obviamente, importará em óbice intransponível à continuidade de sua

atividade de empresa, ou seja, de “auferir lucros e firmarem novos contratos, não se vislumbrando o acobertamento do

véu dos três princípios basilares do instituto da recuperação judicial, quais sejam, os princípios da preservação da
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empresa, da proteção aos trabalhadores e do interesse dos credores”.
 

Sustentam que, em relação à suspensão dos apontamentos restritivos, “para que (...) 

consigam o almejado fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido e dê continuidade a suas atividades, faz-se

necessário que às mesmas sejam favorecidas de todos os efeitos decorrentes da suspensão da exigibilidade dos

créditos pré-recuperação, e não somente da interrupção do curso das ações e execuções ajuizadas, bem como do

impedimento de recebimento de créditos pré-recuperação não objeto de medida judicial”, ressalvando que “não se

almeja no presente Agravo de Instrumento o cancelamento ou exclusão das restrições de crédito, mas única e tão

somente a suspensão dos apontamentos pelo prazo do §4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 (180 dias), para que (...) 

possam gozar de confiabilidade negocial no mercado, até a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação

Judicial, conseguindo, assim, durante esse período o resultado fim que se busca com o instituto da recuperação”. 
 

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja

determinado que “os órgãos responsáveis emitam as Certidões Negativas de Débitos Federais, Municipais e Estaduais,

Certidões negativas de Tributos Estaduais, Municipais e Federais, Certidão Negativa de Protestos, Certidão Negativa do

INSS, Certidão Negativa do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, ou, alternativamente, sejam emitidas as

certidões positivas com efeito de negativa”, e, ainda, “a retirada de apontamentos existentes em nomes das agravantes

no Cartório de Protesto, SERASA e SPC, originários de créditos anteriores ao deferimento da recuperação e sujeitos a

ela”; desde já, pedem a antecipação da pretensão recursal para seja ordenado aos órgãos competentes a imediata

emissão das CND’s (cf. Id. nº 110423982).   
 

É o breve relatório.
 

Eis o que definiu a decisão agravada:
 

 
 

“Pois bem, inicialmente, cabe esclarecer que a decisão que deferiu o processamento da

recuperação judicial, Id 63678678, já indeferiu o pedido de suspensão dos apontamentos e protestos, sob

os argumentos que abaixo transcrevo: 
 

(...)
 

Sendo assim, não merece ser acolhido o pedido de suspensão dos apontamentos junto aos

órgãos de proteção ao crédito.
 

Em relação às CND’s, pode-se verificar, também da decisão que deferiu o processamento da

recuperação judicial, que foi determinada a dispensa da apresentação de Certidão Negativa de Débito

Tributário, Certidão Negativa de Débito Trabalhista e Certidão Negativa de Distribuição de Recuperação

Judicial para viabilizar a partição das recuperandas em licitações públicas. 
 

Contudo, entende o grupo recuperando que somente a dispensa de apresentação de CND

para contratar com o Poder Público não é o suficiente, vez que não abrange as empresas privadas com as

quais mantém contrato e cuja a apresentação de CND é medida obrigatória para manutenção dos referidos

contratos. 
 

(...), destaca-se que é possível a realização do parcelamento de dívida tributária com

condições especiais, sendo este, inclusive, direito do contribuinte em recuperação judicial. Uma vez

efetivado o parcelamento, a garantia da emissão de certidão positiva com efeito de negativa é
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consequência. Também é possível obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa no âmbito judicial,

todavia tal possibilidade estaria condicionada à penhora no Juízo da execução fiscal.
 

De toda sorte, não pode o contribuinte pretender que o Juízo da recuperação judicial

determine que a Receita Federal, ou mesmo o Fisco Estadual e Municipal, expeçam certidões negativas

em favor da recuperanda, fora das hipóteses legais, sob a alegação de que precisa demonstrar a

inexistência de pendencias cadastrais com o fisco para poder contratar e manter-se contratado com

empresas privadas, sobretudo, diante do princípio da autonomia privada, já consignado na decisão

anterior.
 

Desse modo, não há como determinar a expedição de CND para manutenção de contratos

privados com cláusulas de rescisão por descumprimento.”
 

 
 

Embora concorde e reconheça a validade da premissa de que não compete ao Juízo

recuperacional intervir e/ou se imiscuir diretamente na esfera privada/negocial estabelecida entre a recuperanda e

contratantes particulares, e, obviamente, sem olvidar ou descurar a existência de requisitos e procedimentos

necessários à emissão de certidão positiva com efeito negativa de débito, tenho que, de forma casuística e pontual, em

hipóteses em que a continuidade da atividade econômica do devedor depender ou estiver vinculado a determinado fator,

como aparenta ser o caso do Grupo Malta com as CND’s, é possível que o Juízo universal adote medidas excepcionais

destinadas a preservar a operacionalidade da RJ e a viabilidade econômica da atividade da empresa, cuja continuidade

constitui interesse de ordem pública, e, em ultima instância, é o fim colimado pelo processo recuperacional (LRJF, art.

47), inclusive a de determinar a suspenção dos efeitos de inscrições desabonadoras e protestos ou, então, de forma

individualizada e casuística - vale repetir e frisar -, a emissão de certidão positiva com efeito negativa de débito, quando,

por exemplo, a recuperanda demostrar situação de urgência incompatível com o tramite administrativo do procedimento

administrativo, sendo opção perfeitamente valida sobretudo ao se considerar que, com o advento da Lei nº 14.112/20,

institui-se uma crescente participação do Fisco no processo de RJ, com a inclusão de regras mais abrangentes para o

parcelamento de débitos das recuperandas, além de prever vias alternativas da transação e do negócio jurídico

processual para o equacionamento do passivo tributário.
 

Feita essa nota introdutória, em análise inicial, considerando que as agravantes pedem

genericamente o provimento jurisdicional para que seja ordenado aos “órgãos responsáveis que emitam as Certidões

Negativas de Débitos (...)”, não precisando quais seriam os tais “órgãos”, mas só a categoria de cada certidão (Débitos

Fiscais Federais, Estaduais e Municipais; Trabalhistas; INSS; FGTS), e que a pretensão relativa à suspensão dos

efeitos dos protestos, ao que tudo indica, esbarra na preclusão da matéria, admito a antecipação da tutela recursal

apenas em relação aos débitos fiscais em que as recuperandas/agravantes comprovaram a protocolização do

requerimento administrativo de parcelamento, quais sejam, débitos fiscais perante o município de Porto Velho/RO (cf. Id.

nº 111540523) e aqueles havidos com a União (cf. Id. nº 111540523).
 

Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o

processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal

para autorizar a emissão imediata de certidão positiva com efeito negativa de débito nas duas hipóteses mencionadas

acima e, assim, determinar ao Juízo de origem que oficie a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a

Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) de Porto Velho/RO para que providenciem a emissão da respectiva CPEN,

ficando o quadro processual assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de

outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com

certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
 

Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.
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Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
 

Expeça-se o necessário.
 

Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021. 
 

Des. JOÃO FERREIRA FILHO
 

                       Relator
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