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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 162.769 - SP (2018⁄0330658-8) 

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Suscitante: Santana S⁄A Drogaria Farmácias - em recuperação judicial

Advogados: Antônio Roberto Prates Maia  - BA004266

     Bruno de Almeida Maia  - BA018921

     Fernanda Ferreira Pinto  - BA049428

Suscitado: Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e  Recuperações 

    Judiciais do Foro Central de São Paulo - SP

Suscitado: Juízo da 21a Vara do Trabalho de Salvador - BA

Interes.: Hernandes Santos Barbosa

Advogados: Humberto de Almeida Torreão Neto  - BA031286

     Augusto Cézar Gomes de Almeida Maciel  - BA026691

EMENTA 

Conflito de competência - Juízo do trabalho e juízo da 

recuperação  judicial - Depósitos recursais - art. 899 da CLT com a 

redação da Lei  13.467⁄2017 - Pressuposto de admissibilidade dos 

recursos - Pedido  de recuperação -   Destinação - Competência do 

juízo da recuperação.

1. No âmbito da Justiça do Trabalho, o depósito previsto no § 1º 

do artigo 899 da CLT é pressuposto de admissibilidade dos recursos 

interpostos contra as sentenças em que  houver condenação em 

pecúnia, tendo duas fi nalidades: garantir a execução e evitar recursos 

protelatórios.

2. Concedida a recuperação judicial à empresa reclamada no 

curso da demanda, o  crédito é novado e se submete aos efeitos da 

recuperação, por expressa disposição  dos arts. 49 e 59 da Lei n. 

11.101⁄2005.

3. É da competência do juízo da recuperação a execução de 

créditos líquidos apurados  em outros órgãos judiciais, inclusive a 

destinação dos depósitos recursais feitos no  âmbito do processo do 

trabalho.
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4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo onde 

se processa a recuperação judicial. 

ACÓRDÃO 

A Segunda Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do conflito 

de competência e declarou competente o Juízo onde se processa a recuperação 

judicial, o suscitado, Juízo de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações do 

Foro Central de São Paulo-SP, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Os Srs. Ministros Ricardo  Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e 

Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília (DF), 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe: 30.6.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de confl ito de competência 

suscitado por Santana S⁄A Drogarias Farmácias - em recuperação  judicial, 

com pedido de liminar, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo⁄SP e do Juízo da 21ª 

Vara do Trabalho de Salvador⁄BA.

Afi rma ter sido deferido, em 11.1.2018, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara 

de  Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo⁄SP, seu 

pedido de recuperação judicial.

Aduz que, não obstante ter sido determinada a suspensão de todas 

as  execuções em face da suscitante, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de 

Salvador⁄BA autorizou o levantamento dos valores relativos ao depósito recursal, 

ao fundamento de que não integram o patrimônio da recuperanda, uma vez que 

“realizado bem antes do deferimento da recuperação judicial para possibilitar a 

interposição de recursos”, o que não poderia ter sido feito em razão de os valores 

pertencerem à empresa em recuperação e, portanto, competir somente ao Juízo 
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de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de 

São Paulo⁄SP decidir acerca do destino deles.

A liminar foi deferida às fls. 113⁄117 e as informações do Juízo 

da  recuperação judicial prestadas às fl s. 128⁄129, sendo que o Juízo da 21ª 

Vara do Trabalho de Salvador, apesar de reiteradamente ofi ciado para prestar 

informações, quedou-se silente.

O Ministério Público Federal opinou pela declaração da competência 

do Juízo da recuperação judicial (fl s. 138⁄141).

É o relatório.  

VOTO 

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Cinge-se a controvérsia 

em se determinar a competência para decidir acerca da destinação 

dos  depósitos recursais efetuados por empresas demandadas na Justiça do 

Trabalho anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

A jurisprudência sobre a questão foi balizada pelo julgamento do 

CC 32.836⁄MG, efetuado por esta Segunda Seção ainda na vigência do Decreto-

Lei n. 7.661⁄45, ocasião em que fi cou decidido, por maioria de votos, em aceso 

debate, pela  competência do Juízo Falimentar após o decreto de quebra da 

empresa reclamada. Eis a sua ementa: 

Confl ito de competência. Falência. Processo trabalhista. Depósito  recursal. 

Levantamento.

1. Compete ao Juízo Falimentar decidir pedido de levantamento de depósito 

recursal efetuado pela falida, empregadora, nos autos de  processo trabalhista. 

Irrelevante o fato do depósito ter sido  efetuado antes da quebra. Decisão por 

maioria.

2. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

(CC 32.836⁄MG, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Rel. p⁄  Acórdão Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito,  Segunda Seção, julgado em 28.11.2001, DJ 

31.3.2003). 

O voto que prevaleceu na ocasião, proferido pelo saudoso Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, se fundamentou no entendimento da Corte  tendente 

“a atribuir ao Juízo da Falência, já decretada a quebra e arrecadados os bens da 

falida, a competência para a execução do crédito trabalhista”.
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Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

Confl ito de competência - Justiça trabalhista e juízo  falimentar - Execução 

de crédito trabalhista - Depósito recursal - Levantamento - Possível prejuízo aos 

demais credores habilitados - Confl ito de competência conhecido para declarar a 

competência do r. Juízo universal da falência.

1. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência 

para distribuir o patrimônio da massa falida aos  credores conforme as regras 

concursais da lei falimentar, inclusive,  decidir acerca do destino dos depósitos 

recursais feitos no curso  da reclamação trabalhista, ainda que anteriores à 

decretação da falência.

2. Por essa razão, após a quebra, é inviável o prosseguimento de  atos de 

expropriação patrimonial em reclamações trabalhistas  movidas contra a falida 

perante a Justiça do Trabalho.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo  falimentar. 

(CC 101.477⁄SP, Relator Ministro Massami Uyeda,  Segunda Seção, julgado em 

9.12.2009). 

Agravo regimental. Conflito de competência.  Reclamação trabalhista. 

Depósitos recursais anteriores à quebra.

- É do juízo falimentar a competência para decidir sobre o destino dos depósitos 

recursais  feitos no curso de reclamação trabalhista movida contra a falida, ainda 

que anteriores à decretação da falência.

(AgRg no CC n. 87.194⁄SP, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda 

Seção, julgado em 26⁄9⁄2007, DJ 4⁄10⁄2007).

  Após a edição da Lei n. 11.101⁄2005, as decisões proferidas no 

âmbito da  Segunda Seção passaram a estender esse entendimento aos casos 

envolvendo empresas em recuperação judicial. Como exemplo: 

Agravo interno no confl ito de competência. Recuperação judicial x execuções 

individuais. Lei  11.101⁄05. Interpretação sistemático-teleológica dos  seus 

dispositivos. Crédito trabalhista constituído após o deferimento da recuperação. 

Liquidação e habilitação do crédito. Natureza extraconcursal. Deliberação acerca de 

valores retidos a título de depósito recursal em reclamação trabalhista. Competência 

do juízo da recuperação judicial.

Precedentes. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno a que se nega 

provimento.

(AgInt no CC 152.280⁄GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso  Sanseverino, Segunda 

Seção, julgado em 08⁄08⁄2018, DJe 14⁄08⁄2018)
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  Como cediço, o parágrafo 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis 

do  Trabalho condiciona a admissão dos recursos interpostos nas demandas 

trabalhistas a depósito prévio da quantia da condenação, até um valor máximo. In 

verbis: 

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão  efeito 

meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a 

execução provisória até a penhora.

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, 

nos dissídios individuais, só será admitido  o recurso inclusive o extraordinário, 

mediante prévio depósito da  respectiva importância. Transitada em julgado a 

decisão recorrida,  ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de 

depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.         

§ 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o  depósito 

corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de 

Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região. 

O artigo 40 da Lei n. 8.177⁄91, com a redação dada pela Lei n. 

8.542⁄92, estabelece limites gradativos aos depósitos, devendo ser complementado 

o valor a cada recurso interposto no decorrer do processo (ordinário, de revista, 

embargos  infringentes e extraordinário), inclusive na execução, enquanto não 

alcançado o valor da condenação.

Assim, à medida que a parte recorre, desafiando as confirmações 

do  provimento jurisdicional pelas instâncias superiores, deve depositar 

gradativamente o valor da condenação, dentro dos limites previstos.

No âmbito da Justiça do Trabalho, o depósito é pressuposto 

de  admissibilidade dos recursos interpostos contra as sentenças em que 

houver  condenação em pecúnia, tendo duas fi nalidades: garantir a execução e 

evitar recursos protelatórios.

A doutrina reconhece a natureza jurídica de garantia dos 

valores depositados. Leia-se: 

A sua natureza é de garantia da futura execução, e não de taxa judiciária. Logo, 

diferencia-se das custas e dos emolumentos. Tanto é assim que, a expedição 

de Mandado de Citação, Penhora  e Avaliação em fase defi nitiva ou provisória 

de execução deverá  levar em conta a dedução dos valores já depositados nos 

autos, em especial o depósito recursal. Por outro lado, com o trânsito em julgado 

da decisão que absolver o demandado da condenação,  deve-se autorizar o 
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levantamento do valor depositado e seus acréscimos (Instrução Normativa 3⁄1993 

do TST, item II, g, h)

Nesse sentido, a Instrução Normativa 3 do TST, item I, ressalta que o depósito 

recursal não tem natureza jurídica de taxa de recurso, “mas de garantia do juízo 

recursal, que pressupõe decisão  condenatória ou executória de obrigação 

de pagamento em  pecúnia, com valor líquido ou arbitrado” (Curso de 

Direito Processual do Trabalho ⁄ Garcia, Gustavo Filipe Barbosa - 3ª ed. rev. atual. e 

ampl. - Rio de janeiro: Forense, 2014, pág. 566).

  O TST já decidiu também que o depósito previsto no § 1º do artigo 

899 da CLT tem natureza jurídica de garantia da execução do julgado (AIRR 

1000429-  85.2015.5.02.0472, TST, Terceira Turma, Rel. Ministro Alberto 

Bresciani, julgado em 10.10.2018).

Ainda nesse sentido: 

A simples realização do depósito recursal não exime o devedor 

de  complementar a atualização monetária, nos moldes da Lei nº  8.177⁄91, 

uma vez que o referido depósito não tem por fi nalidade a  efetiva quitação do 

crédito trabalhista, mas, tão somente, a garantia  do juízo. O pagamento ao 

credor (reclamante) só se considerará  realizado quando o dinheiro for a ele 

disponibilizado, razão pela  qual correrá até esta data a atualização do crédito 

a cargo do  devedor.” (RR - 838-52.2010.5.03.0011, Relator Ministro: Renato  de 

Lacerda Paiva, 2ª Turma, DEJT 15.4.2014) 

A Súmula n. 128 do TST traz outros esclarecimentos sobre os 

depósitos recursais: 

Depósito Recursal

I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal,  integralmente, em 

relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da 

condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer 

de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF⁄1988. Havendo, porém, 

elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo.

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o  depósito 

recursal efetuado por uma delas aproveita as demais,  quando a empresa que 

efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide.

A partir da edição da Lei n. 13.467⁄2017 (Reforma Trabalhista), o § 4º 

do artigo 899 da CLT passou a determinar que “o depósito recursal será feito 
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em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”, 

deixando de ser feito em conta vinculada ao FGTS| em nome do trabalhador.

Assim, uma vez realizado o depósito, os valores aportados ficam 

à  disposição do Juízo Laboral, sujeitos a levantamento imediato, por mero 

despacho, logo após o trânsito em julgado, em favor da parte vencedora, segundo 

a previsão do § 1º do art. 899 da CLT.

Ocorre que, nos casos em que é concedida a recuperação judicial à empresa 

reclamada no curso da demanda, ocorre a novação dos créditos anteriores 

ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, por expressa 

disposição do art. 59 da Lei n. 11.101⁄2005.

O art. 49 da Lei 11.101⁄2005 complementa que “estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

O crédito buscado na demanda trabalhista em trâmite na data do pedido se 

submete, portanto, aos efeitos da recuperação, devendo ser pago nos termos 

do  plano aprovado, em isonomia de condições com os demais credores da 

mesma classe.

Tendo em vista sua natureza de garantia e não de pagamento 

antecipado, fi ca claro que não é possível a autorização, pelo Juízo do Trabalho, 

de levantamento dos valores depositados por empresa em recuperação judicial, 

na forma do § 1º do art. 899 da CLT.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “após 

o  deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação 

judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados 

com  reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda” (AgInt 

nos EDcl no CC 160.280⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda 

Seção, DJe 6.5.2019).

Isso porque a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração 

do respectivo crédito, devendo, após sua liquidação, ser habilitado no Quadro-

Geral de Credores, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101⁄2005, sendo 

vedada a prática de  atos que comprometam o patrimônio da empresa em 

recuperação.

É da competência do juízo universal a decisão sobre a satisfação 

de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, sob pena de prejuízo 

aos demais credores e à viabilidade do plano de recuperação.
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Anoto, de outro lado, que a Lei n. 13.467⁄2017 recentemente incluiu os 

§§ 10 e 11 no art. 899 da CLT, que preveem a isenção do depósito prévio às 

empresas em recuperação judicial e a possibilidade de sua substituição por fi ança 

bancária ou seguro garantia judicial.

A exigência do depósito recursal pelas empresas em recuperação judicial foi 

afastada, justamente, para se harmonizar à atual legislação, que prioriza 

a  preservação da fonte produtiva, direcionando seus ativos à manutenção da 

própria atividade empresarial.

A alteração legislativa superou o questionamento sobre se o 

benefício previsto na Lei n. 11.101⁄2005 abrange ou não a isenção das empresas 

em recuperação judicial do recolhimento do depósito recursal.

Consigno, quanto ao ponto, que o art. 20 da Instrução Normativa 

n.  41⁄2018⁄TST defi niu que “as disposições contidas nos §§ 4º, 9º, 10 e 11 

do artigo 899  da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467⁄2017, serão 

observadas para os  recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir 

de 11 de novembro de 2017”, de forma que a controvérsia posta no presente 

confl ito é residual.

Nesse cenário, em interpretação sistemática, concluo que deve ser declarada 

a competência do Juízo da Recuperação para decidir sobre a destinação 

dos depósitos recursais.

Em face do exposto, conheço do conflito para declarar competente 

o  Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de 

São Paulo⁄SP para decidir sobre o destino do depósito recursal e execução dos 

valores devidos ao reclamante.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.841.960 - SP (2018⁄0285577-2) 

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Relator para acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda - EPP
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Advogados: Raquel Degnes de Deus  - SP214612

     Sara Capucho Tonon e outro(s) - SP270748

Recorrido: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda - em recuperação judicial

Advogado: Marcelo França de Siqueira e Silva  - SP090400

EMENTA 

Direito  empresarial. Recuperação judicial.  Honorários  advocatícios 

sucumbenciais. Sentença posterior ao pedido recuperacional. Natureza 

extraconcursal. Não sujeição ao plano de recuperação e a seus efeitos.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado 

com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de 

seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101⁄2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 

1255986⁄PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, 

na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifi ca 

o nascedouro do  direito à percepção dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou 

os  honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido 

de  recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, 

nascerá  com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 

49, caput da Lei  11.101⁄05, sujeitam-se ao plano de soerguimento 

os créditos existentes  na data do pedido de recuperação judicial, 

ainda que não vencidos, e não  os posteriores. Por outro lado, se a 

sentença que arbitrou os honorários  advocatícios for anterior ao 

pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como 

concursal, devendo ser habilitado e pago  nos termos do plano de 

recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fi xou os honorários advocatícios 

foi  prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por 

conseguinte,  em  se tratando de crédito constituído posteriormente 

ao pleito recuperacional,  tal verba não deverá se submeter aos seus 

efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo 

universal.

5. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, após o voto da Sra. Ministra Relatora 

negando  provimento ao recurso especial e o voto divergente do Sr. Ministro 

Luis Felipe Salomão, por  maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi (Relatora), Raul Araújo, Paulo 

de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Sustentou oralmente a Dra. Raquel Degnes de Deus, advogada em 

causa própria, recorrente. 

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator p⁄ Acórdão

DJe: 13.4.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda, fundamentado nas alíneas “a” e “c” 

do permissivo constitucional

Ação: execução de título extrajudicial (duplicatas), movida pela recorrente 

em face de Rontan Eletro Metalúrgica Ltda - em recuperação judicial.

Decisão:  determinou a suspensão do processo executivo em razão 

do deferimento da recuperação judicial da recorrida.

Acórdão:  deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela 

recorrente, “para reconhecer a competência do Juízo da recuperação para exame 

do pedido de levantamento da penhora, ausente a expropriação e, neste ponto, 

conceder a tutela recursal  para determinar a restituição à recuperanda do 

valor penhorado pelo credor concursal JMV, nos autos de execução individual 

proposta, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado” 

(e-STJ fl . 4247).
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Recurso especial: alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 

49 e 59 da Lei 11.101⁄05 e 827, § 2º, do CPC⁄15. Argumenta que os honorários 

advocatícios sucumbenciais decorrentes de condenação havida após o pedido de 

recuperação judicial da devedora não se submetem aos efeitos do processo de 

soerguimento, constituindo direito do credor prosseguir com a ação executiva.

Juízo de admissibilidade:  o Tribunal de origem negou seguimento à 

irresignação,  tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi 

convertido em recurso especial.

Afetação:  na sessão realizada no dia 3⁄12⁄2019, a Terceira Turma decidiu, 

à unanimidade, afetar o presente julgamento à apreciação da Segunda Seção.

É o relatório.

VOTO-VENCEDOR 

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1.  Cuida-se de recurso especial 

fundado no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, interposto 

contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

assim ementado:

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Suspensão com base 

no artigo 6º da Lei nº 11.101⁄2005 - Cabimento - Pressuposto para ajuizamento de 

execução que exige o fundamento em título de obrigação líquida, certa e exigível 

(art. 783 do CPC) - Sujeição do crédito  nesses termos ao plano de recuperação 

judicial, ante a constituição do crédito que se deu, nesses termos, anteriormente 

a tal pedido (art. 49, Lei  nº 11.101⁄05), inobstante o trânsito em julgado dos 

embargos à execução  ter ocorrido apenas posteriormente, os quais foram 

julgados improcedentes - Honorários da sucumbência - Princípio da causalidade 

e da isonomia - Honorários que indissociavelmente estão vinculados à demanda 

que lhes  deu origem e que, para fins de recuperação judicial, sujeitam-se à 

mesma condição a que se subordinam os créditos de origem trabalhista no plano 

de recuperação - Decisão mantida - Recurso não provido. 

Nas razões do recurso especial, além de dissídio jurisprudencial, a 

parte recorrente sustenta violação aos arts. 49 e 59 da Lei 11.101⁄2005 e § 2º do 

art. 827, CPC.

Aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes 

de  condenação havida após o pedido de recuperação judicial da devedora, 
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oriundo de improcedência de embargos à execução, não se submetem aos efeitos 

do processo de recuperacional.

Sustenta que constitui direito do credor prosseguir com a ação executiva, 

por  se tratar de crédito extraconcursal, devendo ser remetido ao juízo da 

recuperação apenas a prática de atos constritivos.

Contrarrazões às fl s. 4310-4326.

O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fl s. 4355-

4357), ascendendo a esta Corte Superior pelo provimento do agravo (fl s. 4360-

4370).

Em decisão de fl . 4398, a eminente Ministra Nancy Andrighi converteu 

o agravo em recurso especial e, posteriormente, afetou a análise do recurso para 

Segunda Seção desta Corte Superior (fl . 4405).

Em seu voto, a eminente Relatora, defendeu que “os honorários 

advocatícios  cobrados na presente execução não consubstanciam crédito 

existente na data da  protocolização do pedido de recuperação judicial (visto 

que nasceram da sentença prolatada posteriormente a ele), o que os excluiria, na 

hipótese de examiná-los unicamente sob este enfoque, de seus efeitos”.

Por ostentarem caráter alimentar, semelhante aos créditos trabalhistas, 

e  natureza concursal, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial. 

Conclusão em  sentido diverso, no sentido de “classificar os honorários 

advocatícios como importância de  caráter extraconcursal no processo de 

soerguimento resultaria em indevida chancela de uma  desigual e indesejável 

situação fática: por um lado, admitir-se-ia a submissão de créditos trabalhistas 

aos efeitos da recuperação judicial - ainda que esses fossem reconhecidos 

em  juízo posteriormente ao seu processamento -, mas, por outro lado, não se 

admitiria a  sujeição a esses mesmos efeitos de valores que ostentam idêntica 

natureza jurídica”.

É o relatório, em acréscimo à exposição já apresentada.

2.  A controvérsia dos autos está em defi nir se os créditos decorrentes 

de  honorários sucumbenciais, oriundos da improcedência de embargos 

à execução opostos  pela recorrida, anteriormente ao pedido de recuperação 

judicial, mas cuja condenação e  trânsito em julgado da sentença se deram 

posteriormente ao pleito recuperacional, devem se submeter ou não ao plano de 

soerguimento.
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Pela riqueza de detalhes e assertividade, vale colacionar um breve histórico 

da  controvérsia contido no voto da eminente Ministra Nancy Andrighi,  in 

verbis:

Colhe-se de pesquisa realizada junto ao sistema informatizado de jurisprudência 

desta Corte que, a partir do ano de 2013, os seguintes  posicionamentos foram 

externados acerca da matéria:

Na oportunidade do julgamento do REsp 1.377.764⁄MS (DJe 29⁄8⁄2013), 

a  Terceira Turma decidiu que, por ostentar natureza alimentar, os 

honorários advocatícios sucumbenciais - ainda que constituídos posteriormente 

ao  pedido de recuperação judicial do devedor - devem ser tratados da 

mesma  forma que os créditos trabalhistas, isto é, sujeitando-se aos efeitos 

do processo de soerguimento.

A Quarta Turma, porém, ao apreciar a questão, manifestou entendimento no 

sentido da não sujeição de tais créditos aos efeitos do processo de soerguimento, 

incumbindo ao juízo da recuperação, apenas, exercer o  controle dos atos 

expropriatórios na execução particular, a fim de impedir a  excussão de bem 

essencial à atividade da recuperanda (REsp 1.298.670⁄MS, DJe 26⁄6⁄2015).

No âmbito da Terceira Turma, a conclusão no sentido da sujeição ao 

plano  recuperacional da verba em questão foi mantida quando da apreciação 

do recurso especial 1.443.750⁄RS (DJe 6⁄12⁄2016).

Aproximadamente um ano depois, a Segunda Seção, ao examinar o Aglnt no 

CC 151.639⁄SP (DJe 6⁄11⁄2017), decidiu no mesmo sentido da posição  adotada 

pela Quarta Turma. Constou do acórdão que, não obstante o  aludido crédito 

não poder integrar o plano (pois constituído posteriormente  ao pedido de 

recuperação judicial), deve ser obstada a expropriação de  bens essenciais à 

atividade empresarial.

Seguiu-se, todavia, no âmbito da Terceira Turma, o julgamento do 

REsp 1.649.774⁄SP (DJe 15⁄2⁄2019), em que se decidiu, novamente, que, “em razão 

da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que  ostenta o 

caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os  créditos trabalhistas, 

a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fi xados em lei em face 

de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação 

judicial”.

Quando da apreciação do Aglnt no AREsp 1.381.009⁄MS (DJe 24⁄5⁄2019), outra 

vez mais a Terceira Turma confirmou a sujeição do crédito decorrente  de 

honorários aos efeitos do processo recuperacional, reafi rmando que “deve ser 

dispensado tratamento isonômico a verbas que ostentam a  mesma afi nidade 

ontológica, sendo possível o pedido de habilitação de  crédito dos honorários 

advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial”.
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Contudo, verifi ca-se que, em 26⁄8⁄2019, a mesma Terceira Turma decidiu  em 

sentido diverso ao que vinha decidindo, reconhecendo, de um lado, 

a  impossibilidade de tais créditos integrarem o plano e, de outro, vedando 

a expropriação de bens essenciais à atividade da empresa (Aglnt nos EDcl no REsp 

1.649.186⁄RS, DJe 30⁄8⁄2019). 

Como se verifica do histórico colacionado, a Terceira Turma 

possui  entendimento vacilante sobre o tema, inicialmente equiparando os 

honorários sucumbenciais  surgidos posteriormente à sentença, em desfavor 

da empresa recuperanda, a créditos trabalhistas e submetendo-o aos efeitos da 

recuperação judicial.

De outro parte, a Quarta Turma, bem como a Segunda Seção desta 

Corte Superior possuem entendimento predominante no sentido de reconhecer 

que os honorários  sucumbenciais surgidos posteriormente ao pleito de 

recuperação judicial da empresa devedora não se sujeitam aos efeitos do processo 

de soerguimento – são créditos  extraconcursais–, incumbindo ao juízo da 

recuperação exercer o controle dos atos expropriatórios na execução particular, 

entendimento, aliás, que foi adotado pela Terceira  Turma em seu julgamento 

mais recente sobre a questão (Aglnt nos EDcl no REsp  1.649.186⁄RS, DJe 

30⁄8⁄2019), o qual entendo que deva prevalecer.

3.  Como sabido, nas linhas do magistério de Chiovenda, o direito 

aos honorários nasce com a decisão do juiz, condenando a parte sucumbente 

a pagá-los. Tal direito dependeria da sucumbência, a fortiori porque o trabalho 

desempenhado pelo  advogado, no decorrer do processo, não originaria um 

direito, mas sim uma situação jurídica apta a formar, futuramente, um direito. 

Dessa forma,  a sentença não reconheceria ao  causídico direito preexistente, e sim 

direito que surge com a decisão judicial. (CHIOVENDA, Giuseppe. La condanna 

nelle spese giudiziali.  2ª ed. Roma: Foro, 1935, p. 177;  e  Principii di diritto 

processuale civile. Napoli: Jovene, 1980, p. 74).

De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986⁄PR 

em decisão unânime, concluiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, 

na competência  originária dos tribunais) é o ato processual que qualifi ca o 

nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Confi ra-se:

Embargos de divergência em agravo em recurso especial.  Processo 

civil. Honorários advocatícios de sucumbência.  Direito intertemporal: art. 20 

do CPC⁄1973 vs. Art. 85 do  CPC⁄2015. Natureza jurídica híbrida, processual e 
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material.  Marco temporal para a incidência do CPC⁄2015. Prolação da  sentença. 

Preservação do direito adquirido processual.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar 

os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não  surpresa, as 

normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas 

pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência  originária dos 

tribunais), como ato processual que qualifi ca o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários advocatícios,  deve ser considerada o marco temporal para a aplicação 

das regras fi xadas pelo CPC⁄2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos  honorários 

sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC⁄1973, serão aplicadas essas 

regras até o trânsito em julgado.  Por outro lado, nos casos de sentença proferida a 

partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários 

sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância 

com o  CPC⁄1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem 

ter  reformado a sentença já sob a égide do CPC⁄2015, incidem, quanto 

aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986⁄PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte  Especial, julgado 

em 20⁄03⁄2019, DJe 06⁄05⁄2019) 

Nesse sentido, é remansoso o entendimento desta Corte Superior que 

os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como nascedouro a decisão 

judicial que os constitui (sentença ou ato judicial equivalente), distribuindo os 

ônus sucumbenciais. Vejamos:

Homologação de sentença estrangeira contestada.  Sentença arbitral. 

Limites subjetivos. Efetivo exercício do  contraditório. Verificação. Texto 

formal da sentença.  Formalidades. Atendimento. Apostilamento. Convenção 

de  Haia de 1969. Decreto 8.660 de 29⁄01⁄2016. Documento público.  Conceito 

amplo. Assinatura, selo e ou carimbo.  Autenticidade. Comprovação. Juízo de 

delibação.  Competência. STJ. Exame de mérito. Impossibilidade. Valor da  causa. 

Condenação imposta no estrangeiro. Honorários.  Direito intertemporal. Marco 

defi nidor. Prolação da sentença.

(...)

9. O marco temporal para a aplicação das regras fi xadas pelo CPC⁄2015 em relação 

aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes.
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10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto 

sem resolução de mérito em relação à requerida Illusion Acessórios de Modas Ltda.

(SEC 14.385⁄EX, Rel. Ministra  Nancy Andrighi,  Corte Especial,  julgado em 

15⁄08⁄2018, DJe 21⁄08⁄2018)

Processual civil. Embargos de declaração em medida  cautelar. Competência 

originária do STJ. Art. 1.022 do  CPC⁄2015. Embargos dos requeridos. Vícios 

não  demonstrados. Mero inconformismo. Embargos da  requerente. Omissão 

quanto aos ônus sucumbenciais.  Feito  iniciado ao tempo do CPC⁄73, mas 

decidido após a entrada em  vigor do CPC⁄2015. Marco temporal para a 

aplicação do CPC⁄2015. Prolação da sentença.

(...)

5. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC⁄2015 a  respeito da 

fi xação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data  da prolação da sentença 

ou, no caso dos feitos de competência  originária dos tribunais, do ato jurisdicional 

equivalente à sentença.

(...)

9. Embargos de declaração de Newedge USA LLC acolhidos, sem 

efeitos  infringentes, somente para o fim de esclarecer que neste 

momento processual é incabível a fi xação de honorários advocatícios.

(EDcl na MC 17.411⁄DF, Rel. Ministro  Benedito Gonçalves,  Corte  Especial, 

julgado em 20⁄11⁄2017, DJe 27⁄11⁄2017)

Recurso interposto na vigência do CPC⁄2015. Enunciado  Administrativo nº 3. 

Processual civil. Fixação de honorários advocatícios. Direito intertemporal: art. 20 

do CPC⁄1973 vs. Art. 85 do CPC⁄2015. Defi nição da lei aplicável.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no  sentido de que, 

indiferente a data do ajuizamento da ação e a data  do julgamento dos recursos 

correspondentes, a lei aplicável para a  fixação inicial da verba honorária é 

aquela vigente na data da  sentença⁄acórdão que a impõe.  Precedentes: REsp. n. 

542.056⁄SP,  Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2004; REsp. 

n. 816.848⁄RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 13 de março 

de 2009; REsp 981.196⁄BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 

de 02 de dezembro de 2008; AgRg no REsp 910.710⁄BA, Segunda Turma, Rel. Min. 

Castro Meira, julgado em  16.09.2008; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.357.561⁄MG, 

Terceira Turma, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04.04.2017, DJe 

19.04.2017; REsp.  n. 1.465.535⁄SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 21.06.2016.

(...)

(REsp 1649720⁄RS, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques,  Segunda Turma, 

julgado em 24⁄10⁄2017, DJe 30⁄10⁄2017)



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 313-358, Abril/Junho 2020 331

Responsabilidade civil. Dano moral. Majoração de indenização. Impossibilidade 

de análise do conteúdo  fático-probatório. Incidência da súmula 7⁄STJ. 

Compensação  de honorários advocatícios. Súmula 83⁄STJ. Inadmissibilidade  do 

recurso.

(...)

4. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que “em homenagem à  natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o  direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são  alcançadas por lei nova. A sentença, 

como ato processual que  qualifica o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das 

regras fi xadas pelo CPC⁄2015” (REsp 1.465.535⁄SP, Rel.  Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 21⁄6⁄2016, DJe 22⁄8⁄2016).

5. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte  ideia: se o 

capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado 

em consonância com o CPC⁄1973, serão  aplicadas as regras do vetusto diploma 

processual até a ocorrência  do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de 

sentença  proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão  a 

situação concreta.

6. De fato, o próprio art. 14 do CPC⁄2015 aponta norma de direito intertemporal, 

com o escopo de proteger os atos praticados na  vigência da codifi cação anterior: 

“Art. 14. A norma processual não  retroagirá e será aplicável imediatamente aos 

processos em curso,  respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

7. Em face dos contornos de direito material, não é possível sustentar-se 

a aplicação das novas regras de honorários recursais a partir de 18.3.2016, data 

em que entrou em vigor o novo CPC. De fato, a aplicação imediata do instituto, 

seguindo o princípio do isolamento dos atos processuais, revestirá  a defendida 

natureza material com o capeirão da vertente processual, descontruindo, como 

consequência cartesiana, toda a legislação, a  jurisprudência e a doutrina, que 

reconheceram, após décadas de vicissitudes, o direito alimentar dos advogados à 

percepção de honorários.

8. No presente caso, a sentença foi publicada antes de 18.3.2016. Logo, aplica-se 

aos honorários sucumbenciais o CPC⁄1973.

(...)

11. Recurso Especial de que parcialmente se conhece e, nessa parte, nega-se-

lhe provimento.

(REsp 1672406⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

22⁄08⁄2017, DJe 13⁄09⁄2017)

Tributário. ITCD. Fixação de honorários advocatícios. Data da sentença ou do 

acórdão. Precedentes. Alegação de  violação ao art. 85, §2° e §3° do CPC⁄2015. 
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Súmula n. 282⁄STF. Alegação de violação ao artigo 108 e 165 do CTN. Interpretação 

de lei local. Lei estadual 10.175⁄1998. Incidência da súmula n. 280⁄STJ. Divergência 

não comprovada. Ausência de similitude fática. Impossibilidade de análise quando 

não há indicação do dispositivo violado.

I - A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios,  será 

defi nida pela data da sentença ou do acórdão que fi xou a  condenação, devendo 

ser observada a norma adjetiva vigente no  momento de sua publicação.  Neste 

sentido: REsp 1672406⁄RS, Rel.  Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 22⁄08⁄2017,  DJe 13⁄09⁄2017; REsp 1465535⁄SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão,  Quarta Turma, julgado em 21⁄06⁄2016, DJe 22⁄08⁄2016; AgInt no 

REsp 1657177⁄PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 

em 17⁄08⁄2017, DJe 23⁄08⁄2017; REsp 1644846⁄RS, Rel.

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 31⁄08⁄2017.

(...)

VI - Agravo interno improvido

(AgInt no REsp 1696013⁄SP, Rel. Ministro  Francisco Falcão,  Segunda Turma, 

julgado em 15⁄05⁄2018, DJe 21⁄05⁄2018)

Recurso especial. Processo civil. Arbitragem. Execução.  Título executivo 

extrajudicial. Contrato de locação.  Cláusula compromissória. Embargos do 

devedor. Mérito.  Competência do juízo arbitral. Questões formais, atinentes  a 

atos executivos ou de direitos patrimoniais indisponíveis. Competência do juízo 

estatal. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei nova. Marco temporal para 

a aplicação do CPC⁄2015. Prolação da sentença.

(...)

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à  natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o  direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são  alcançadas por lei nova. A sentença, 

como ato processual que  qualifica o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários  advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a  aplicação 

das regras fi xadas pelo CPC⁄2015.

7. No caso concreto, a sentença fi xou os honorários em consonância com 

o CPC⁄1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o 

acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, 

as regras do diploma processual anterior.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1465535⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

21⁄06⁄2016, DJe 22⁄08⁄2016)
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Direito  processual  civil e intertemporal. Honorários  advocatícios. Fazenda   

Pública.  Sentença  condenatória  proferida  na vigência do CPC⁄1973  e  publicada 

já quando em vigor o CPC⁄2015. Novo estatuto. Observância.

(...)

3.   A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos  nos art.   

85,  §  11,  do  CPC⁄2015,  em   sede   recursal (Enunciado  Administrativo   n.   7  do STJ), 

os honorários de sucumbência  deverão obedecer à legislação vigente na data da 

sentença ou do acórdão que fi xou a condenação, lembrando-se que a decisão produz 

todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua publicação.

4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do 

CPC⁄1973,  sendo  o decisum,  contudo, publicado já na vigência no novo 

Código  Processual, considerando-se as peculiaridades da contagem dos prazos 

no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 11.419⁄2006, c⁄c o art. 224 do CPC⁄2015).

5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de 

origem  reexamine  o  valor dos honorários de sucumbência, à luz do disposto 

no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC⁄2015.

(REsp 1644846⁄RS, Rel. Ministro  Gurgel de Faria, Primeira Turma,  julgado em 

27⁄06⁄2017, DJe 31⁄08⁄2017)

Processual civil. Recurso especial. Honorários  advocatícios de sucumbência. 

Direito intertemporal. Regime jurídico aplicável. Propositura da ação sob a égide 

do  estatuto processual civil de 1973. Prolação de sentença  quando em vigor o 

Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade da novel legislação. Necessidade 

de  arbitramento da verba honorária sucumbencial à luz do art.  85 da Lei n. 

13.105⁄2015. Recurso especial parcialmente provido.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada 

em  09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo 

Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Consoante o entendimento desta Corte, a sentença é o marco para delimitação 

do regime jurídico aplicável à fixação de honorários  advocatícios, revelando-se 

incorreto seu arbitramento, com  fundamento no CPC de 1973, posteriormente à 

18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação).

(...)

V - Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1647246⁄PE, Rel. p⁄ Acórdão Ministra  Regina Helena Costa,  Primeira 

Turma, julgado em 21⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017) 

Dessarte, em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou 

os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação 
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judicial, o crédito  que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza 

extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101⁄05, sujeitam-

se ao plano de soerguimento os créditos  existentes na data do pedido de 

recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os  posteriores. Por outro 

lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior  ao 

pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, 

devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

Na hipótese, a sentença proferida em desfavor da recorrida foi 

posterior ao  pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, os honorários 

sucumbenciais têm natureza extraconcursal.

4. Ressalte-se que não prospera a argumentação da recorrente de que se 

o  crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, os 

honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do 

litígio estabelecido para a cobrança deste crédito.

Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado 

na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de 

processos relacionados.

Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por 

seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, como dispõe a literalidade 

da lei, verbis:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento 

ou  sucumbência ,  per tencem ao advogado,  tendo este  direito 

autônomo  para  executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o 

precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Outrossim, equivocado o raciocínio desenvolvido no sentido que a 

natureza alimentar dos honorários sucumbenciais ensejariam a sua submissão ao 

plano de soerguimento, posto que equiparados às verbas trabalhistas.

Ora, como é cediço, o que define se o crédito integrará o plano 

de  soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. Dessarte, é 

inequívoco que há créditos de natureza alimentar e⁄ou trabalhistas na seara dos 

concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e dos extraconcursais.

Isto é, independentemente da natureza, a jurisprudência do STJ 

se sedimentou  no sentido de que aqueles créditos posteriores ao pedido de 

recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos 

termos do artigo 49 da Lei n. 11.101⁄2005 (AgRg no AREsp 468.895⁄MG, Rel. 
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Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06⁄11⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014; 

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345⁄DF, Rel.  Ministro Raul 

Araújo, Segunda Seção, julgado em 09⁄11⁄2011, DJe 25⁄11⁄2011).

5.  É de se ter, ademais, que o Juízo universal da recuperação é o 

competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade 

empresária,  constituídos até aquele momento (art. 49). Por conseguinte, os 

créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial fi carão excluídos dos 

seus efeitos.

Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências, faz 

as seguintes considerações acerca da questão:

A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da 

impetração do benefício.

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter  ingressado 

em juízo com o pedido de recuperação judicial estão  absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo 

Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esse credores, por terem contribuído com a 

tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassifi cados 

para cima, em caso de falência (art. 67).

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão 

da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em  Assembléia, 

participação em Assembléia, etc.) aquele credor cuja obrigação  constituiu-se 

após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.  (COELHO, Fábio 

Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 191) 

Marcos Andrey de Sousa também não vacila ao afi rmar que:

O primeiro aspecto a observar é o marco temporal, qual seja, a data do pedido. 

Os credores posteriores ao pedido não podem ser incluídos no plano de recuperação, 

mesmo que este seja elaborado e  apresentado posteriormente.  Aliás, a lei atribui 

efeitos diametralmente  opostos aos credores posteriores, considerando-os 

inclusive  extraconcursais na hipótese de falência do devedor, segundo o artigo 

67 da nova lei.

É visível, neste ponto, o interesse do legislador em estimular os fornecedores, 

de produtos ou dinheiro, a manter fornecimentos com  concessão de crédito 

ao empresário que postulou sua recuperação, eis que  a manutenção sadia 

da atividade não só é o objetivo da lei, como é  primordial para o mister da 

recuperação. Assim sendo, sujeitar os  fornecedores posteriores seria um 

desestímulo à continuidade de parcerias e futuros negócios.
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(LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coordenadores).  Comentários  à 

nova lei de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 

p. 228-229) 

Frederico Augusto Monte Simionato denomina os credores posteriores 

de “credores na recuperação judicial”, já que “o nascimento das suas obrigações e 

direitos decorre de uma empresa que se encontra em processo de reorganização 

judicial, e que,  portanto, e para bem do crédito, têm um tratamento 

jurídico distinto dos demais credores  anteriores ao pedido de recuperação”. 

(SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Tratado de direito falimentar. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 201).

O objetivo do legislador ao excluir as obrigações constituídas 

posteriormente ao  pedido de recuperação, a meu sentir, foi possibilitar ao 

devedor ter acesso a contratos  comerciais, bancários e trabalhistas, a fi m de 

viabilizar a recuperação da empresa.

Nesse ponto, preciso o comentário de Humberto Lucena Pereira da 

Fonseca:

[...] são justamente os fornecedores e os oferecedores de crédito as peças mais 

relevantes para a superação das dificuldades e, ao mesmo tempo, os  mais 

propensos a abandonar o devedor nos momentos de crise. Sem o fornecimento 

de matéria-prima ou de produtos para a revenda, fi caria  inviabilizado o próprio 

exercício da empresa, pressuposto óbvio para sua  recuperação. Outrossim, é 

razoável supor que a maioria das empresas precise contar com a injeção de novos 

recursos, normalmente obtidos no  mercado de crédito, para se reestruturar 

fi nanceiramente e superar a crise.  (CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, 

Sérgio Mourão (coordenadores). Comentários à nova lei de falência e recuperação 

de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 453-454). 

No voto condutor dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 

105.345⁄DF, julgado em 9⁄11⁄2011, DJe 25⁄11⁄2011, o Ministro Raul Araújo fez 

considerações pertinentes sobre o tema:

Além disso, o artigo 49 da LFR tem como objetivo especifi car quais os créditos, 

desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei (§ 

3º do art. 49), que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que 

estarão fora dele.  Isso, porque, como  se sabe, na recuperação judicial, a sociedade 

empresária continua  funcionando normalmente e, portanto, com empregados 

e negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido 
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de recuperação judicial, os débitos contraídos  pelo devedor se submetessem a seu 

regime, não haveria quem com ele quisesse negociar.

Assim, para possibilitar a continuidade dos negócios, finalidade  última da 

recuperação judicial, o legislador não somente excluiu os créditos constituídos após o 

protocolo do pedido de recuperação, como, na verdade, os cercou de privilégios, como, 

por exemplo,  serem classifi cados como extraconcursais, no caso de ser  decretada a 

falência da sociedade empresária (art. 67 da Lei 11.101⁄2005). Daí a importância do 

art. 49 da LFR, que determina quais créditos se submetem ao regime da recuperação 

e quais dela estão excluídos. 

Nesse diapasão, a recuperação judicial não pode ser observada a partir 

da  amesquinhada visão de que o instituto visa a proteger os interesses do 

empresário, em detrimento de outros não menos legítimos.

Na verdade, o valor primordial a ser protegido é o da ordem 

econômica,  bastando analisar com mais vagar os meios de recuperação da 

empresa legalmente  previstos (como, por exemplo, os incisos III, IV, V, XIII 

e XIV do art. 50 da LF) para perceber  que, em alguns casos, é exatamente 

o interesse individual do empresário que é sacrificado,  em deferência da 

preservação da empresa como unidade econômica de inegável utilidade social.

Cumpre sublinhar também que, em se tratando de recuperação judicial, a 

nova Lei de Falências traz uma norma-programa de densa carga principiológica, 

constituindo a lente pela qual devem ser interpretados os demais dispositivos. A 

inovação está no art. 47, que serve como um parâmetro a guiar a operacionalidade 

da recuperação judicial, vale dizer,  “viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-fi nanceira do devedor, a fi m 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”.

Com efeito, a hermenêutica conferida à Lei n. 11.101⁄2005, no particular 

relativo  à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos 

do diploma, isto é,  nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resulta 

circunstância que, além de não fomentar, na verdade inviabilize a superação da 

crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da 

empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos 

de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.
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Isso porque é de presumir que a empresa que se socorre da 

recuperação  judicial se encontra em difi culdades fi nanceiras tanto para pagar 

fornecedores e passivo tributário (obtendo certidões negativas de débitos) como, 

inclusive, para obter crédito e mão de obra na praça em razão do aparente risco 

de seus negócios; por conseguinte,  inevitavelmente, há fragilização em sua 

atividade produtiva e capacidade competitiva.

É em razão disso que os créditos constituídos posteriormente ao pedido 

de  recuperação judicial devem ficar excluídos dos efeitos desse pedido, 

funcionando, tal regra, como uma espécie de prêmio⁄compensação para aqueles 

que, assumindo riscos, vierem a colaborar para a superação de crise, justamente 

porque, numa legislação vocacionada ao saneamento fi nanceiro de empresa em 

crise, será inócua se não contemplar privilégios especiais àqueles que, assumindo 

riscos, colaboraram efetivamente para o soerguimento da empresa defi citária.

Fábio Ulhoa bem adverte que:

Os credores posteriores à distribuição do pedido estão excluídos porque, 

se  assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a 

crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação.

(COELHO, Fábio Ulhoa.  Comentários à lei de falências e de recuperação 

de empresas. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191) 

Nesse contexto, devem-se privilegiar os trabalhadores e os investidores 

que,  durante a crise econômico-fi nanceira, assumiram os riscos e proveram a 

recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre 

tendo em mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do 

mercado para a sociedade em declínio.

Realmente, tal definição, além de trazer maior segurança jurídica a 

esse  credor⁄investidor da recuperação judicial, confere maior operabilidade, 

celeridade e efi ciência, permitindo o aumento das possibilidades de acesso ao 

crédito e à prestação de serviço pelo devedor em crise.

Ora, “não existe comércio sem segurança jurídica e crédito. O crédito, 

por seu  turno, requer a segurança no seu recebimento. Por isso, quanto mais 

tormentoso for o processo de recuperação de crédito, mais este se torna oneroso 

e de difícil alcance para o  empresário. Sem crédito não existe comércio. Sem 

crédito não existe recuperação judicial. O que decorre de tudo isto é que se o 

empresário que apresentou o pedido de recuperação fi car  sem possibilidade 

de obtenção de crédito seria mais oportuno que este sujeito apresentasse  o 
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requerimento de falência própria, e não de recuperação” (SIMIONATO, 

Frederico Augusto Monte. Tratado de direito falimentar. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 201).

6.  No entanto, deve ser feita uma ressalva. Na linha do raciocínio 

acima traçado, os credores da empresa em recuperação necessitam de garantias 

para que o crédito possa fl uir com maior segurança em benefício da recuperanda 

e para que o próprio  soerguimento da empresa não fi que prejudicado. Tais 

credores são, notadamente, os  fornecedores - e, de um modo geral, credores 

negociais - e os trabalhadores de seu quadro,  quem, efetivamente, mantêm 

relações jurídicas com a empresa em recuperação e  contribuem para seu 

soerguimento.

Daí a importância de tais créditos permanecerem livres das amarras do 

plano de recuperação judicial. Caso contrário, não haverá quem queira celebrar 

contrato com a recuperanda.

Deste modo, parece que tal raciocínio não pode ser puramente aplicado a 

todo e qualquer crédito pelo só fato de ser posterior ao pedido de recuperação 

judicial, sob pena  de completa inviabilização do cumprimento do plano. 

Somente aqueles credores que,  efetivamente, contribuíram com a empresa 

recuperanda nesse delicado momento - como é o  caso dos contratantes e 

trabalhadores - devem ser tidos como os destinatários da norma.

Assim, parece-me correto o uso do mesmo raciocínio que guia o art. 49, 

§ 3º, da Lei n. 11.101⁄2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos 

não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à 

atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto 

ao crédito fi scal, antes do advento da Lei n. 13.043⁄2014.

Vale dizer, o crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as  execuções 

prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos  constritivos de 

patrimônio, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial, no mesmo 

sentido que propugna a parte recorrente nas razões recursais.

Quanto à possibilidade de controle sobre a constrição de bens, ainda que 

se  trate de crédito excluído com base no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101⁄2005, 

confi ra-se os seguintes julgados do STJ:

Nesse sentido:

Embargos de declaração no agravo interno no agravo em  recurso especial. 

Omissão caracterizada. Empresa em  recuperação judicial. Crédito de natureza 
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extraconcursal. Medidas de constrição do patrimônio da empresa. Competência 

do juízo da recuperação. Embargos de declaração acolhidos.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência 

de  obscuridade, contradição, omissão e⁄ou erro material no julgado (CPC, 

art. 1022).

2. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas  falidas ou em 

recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661⁄45 ou da Lei n. 11.101⁄05, 

bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser 

realizados pelo Juízo universal.

3. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído  anteriormente ou 

após o deferimento do pedido de recuperação  judicial (crédito extraconcursal), 

a jurisprudência desta Corte é  pacífica no sentido de que, também nesse 

caso, o controle dos atos  de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da 

recuperação. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que os 

atos de constrição ao patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser 

submetidos ao juízo recuperacional.

(EDcl no AgInt no AREsp 1416008⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 24⁄09⁄2019, DJe 30⁄09⁄2019)

Agravo interno no confl ito de competência. Recuperação  judicial. Execução 

trabalhista. Prosseguimento. Atos de  constrição. Competência do juízo da 

recuperação judicial.

1. O tema não é novo nesta Corte, que já fi rmou entendimento no sentido de 

que, após o deferimento da recuperação judicial, é do Juízo de falências  e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução 

relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa.

2. Nesses casos, a competência da Justiça do Trabalho se limita à  apuração 

do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo  vedada a prática, pelo 

citado Juízo, de qualquer ato que  comprometa o patrimônio da empresa em 

recuperação (procedimento de execução).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 144.592⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, 

julgado em 26⁄10⁄2016, DJe 03⁄11⁄2016)

Tributário e processual civil. Execução fiscal. Sociedade  empresária em 

recuperação judicial. Atos que impliquem  restrição patrimonial. Penhora. 

Impossibilidade. Precedentes.
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1. O processamento de recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as 

execuções fi scais, embora obste a realização de atos de constrição patrimonial pelo 

juízo da execução fi scal.

2. Competência do juízo universal da recuperação judicial para a realização de 

atos de constrição patrimonial.

3. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1701330⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

20⁄02⁄2018, DJe 14⁄11⁄2018)

Confl ito de competência. Imissão de posse no juízo cível.  Arresto de imóvel 

no juízo trabalhista. Recuperação  judicial em curso. Credor titular da posição 

de proprietário fi duciário. Bem na posse do devedor. Princípios da função social da 

propriedade e da preservação da empresa. Competência do juízo da recuperação.

1. Em regra, o credor titular da posição de proprietário fi duciário de bem imóvel 

(Lei federal n. 9.514⁄97) não se submete aos efeitos da recuperação  judicial, 

consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101⁄05.

2. Na hipótese, porém, há peculiaridade que recomenda excepcionar a regra. É que 

o imóvel alienado fi duciariamente, objeto da ação de imissão de posse movida pelo 

credor ou proprietário fi duciário, é aquele em que situada a própria planta industrial 

da sociedade  empresária sob recuperação judicial, mostrando-se  indispensável 

à  preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de  inviabilização da 

empresa e dos empregos ali gerados.

3. Em casos que se pode ter como assemelhados, em ação de busca 

e apreensão de bem móvel referente à alienação fi duciária, a jurisprudência desta 

Corte admite fl exibilização à regra, permitindo que permaneça com o  devedor 

fi duciante “ bem necessário à atividade produtiva do réu” (v. REsp 250.190-SP, Rel. 

Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 02⁄12⁄2002).

4. Esse tratamento especial, que leva em conta o fato de o bem estar  sendo 

empregado em benefício da coletividade, cumprindo sua  função social (CF, arts. 

5º, XXIV, e 170, III), não significa, porém, que o  imóvel não possa ser entregue 

oportunamente ao credor fiduciário,  mas sim que, em atendimento ao princípio 

da preservação da  empresa (art. 47 da Lei 11.101⁄05), caberá ao Juízo da 

Recuperação Judicial processar e julgar a ação de imissão de posse, segundo prudente 

avaliação própria dessa instância ordinária.

5. Em exame de confl ito de competência pode este Superior Tribunal de Justiça 

declarar a competência de outro Juízo ou Tribunal que não o  suscitante e o 

suscitado. Precedentes.
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6. Confl ito conhecido para  declarar a competência do Juízo da 2ª Vara  Cível 

de Itaquaquecetuba - SP, onde é processada a recuperação judicial da sociedade 

empresária.

(CC 110.392⁄SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24⁄11⁄2010, 

DJe 22⁄03⁄2011)

Processo civil. Agravo regimental no confl ito de  competência. Possibilidade 

de resolução da controvérsia por decisão monocrática. Art. 120, parágrafo único, 

do CPC.  Execução fi scal e recuperação judicial. Compatibilização das  regras e 

princípios. Continuidade da execução fi scal. Atos de constrição judicial e alienação 

de ativos. Competência do juízo da recuperação. Precedentes do STJ.

1. Constatada a existência de jurisprudência dominante do Tribunal, nada obsta 

- e até se recomenda - que o relator decida, de plano, o confl ito de competência. 

Aplicação do art. 120, parágrafo único, do CPC.

2. De acordo com a pacífi ca jurisprudência do STJ,  as execuções fi scais não se 

suspendem com o deferimento da recuperação judicial, fi cando, todavia, defi nida a 

competência do Juízo universal para  analisar e deliberar os atos constritivos ou de 

alienação, ainda quando em sede de execução fi scal, desde que deferido o pedido de 

recuperação judicial.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no CC 120.642⁄RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 

julgado em 22⁄10⁄2014, DJe 18⁄11⁄2014) 

7. No caso em exame, a sentença que fi xou os honorários foi prolatada 

em 27⁄03⁄2017, após o pedido de recuperação judicial, datado de 17⁄02⁄2017.

Como dito, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101⁄2005, apenas os 

créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, 

em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não 

se submetem aos seus efeitos.

8. Ante o exposto, com as máximas vênias à ilustre Ministra Relatora, 

conheço e dou provimento ao recurso especial para reconhecer que os honorários 

advocatícios  sucumbenciais foram constituídos após o pedido de recuperação 

judicial, não se submetendo  aos efeitos do processo de soerguimento, 

ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

É como voto.
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 VOTO

Ementa : Recurso  espec ia l . Execução  de  t í tu lo 

extrajudicial.  Duplicatas. Deserção. Inocorrência. Devedora 

em  recuperação judicial. Honorários advocatícios  sucumbenciais. 

Natureza alimentar. Equiparação a  créditos trabalhistas. Sujeição à 

recuperação judicial.

1. Execução ajuizada em 20⁄9⁄2016. Recurso especial interposto 

em 8⁄2⁄2018. Autos conclusos à Relatora em 22⁄11⁄2018.

2. O propósito recursal é defi nir se os honorários advocatícios 

sucumbenciais  decorrentes de sentença proferida após o pedido de 

recuperação judicial da  devedora sujeitam-se ou não aos efeitos do 

processo de soerguimento.

3. Os honorários advocatícios, no particular, não podem ser 

considerados  créditos existentes à data do pedido da recuperação 

judicial da devedora, pois somente foram constituídos posteriormente, 

com a prolação da sentença que os fi xou.

4. Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-

los  automaticamente dos efeitos do processo de soerguimento da 

recorrida.

5. O tratamento dispensado aos honorários advocatícios – no que 

refere à sujeição ao plano de recuperação judicial – deve ser o mesmo 

conferido aos  créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos 

ostentarem natureza alimentar.

6. A equiparação dos créditos decorrentes de honorários 

advocatícios sucumbenciais aos créditos de origem trabalhista passou 

a constar expressamente da normatização adjetiva a partir da edição 

do CPC⁄15.

7. O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual 

Lei de Falência e  Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê 

a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários 

advocatícios quando se tratar de processos de execução concursal.

Recurso especial não provido.
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A Sra. Ministra Nancy Andrighi: O propósito recursal é defi nir se os 

honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de sentença proferida após 

o pedido de recuperação judicial da devedora sujeitam-se ou não aos efeitos do 

processo de soerguimento.

1. Da deserção apontada em contrarrazões.

Ao contrário do quanto alegado pela recorrida, a apontada incorreção 

no preenchimento da guia de recolhimento das custas judiciais, no particular, 

não exige sequer a intimação da recorrente para sua adequação.

Em primeiro lugar, porque, nos termos da Res. STJ n. 2⁄2017 (vigente 

à época  da interposição do especial), a obrigatoriedade no preenchimento da 

guia residia em indicar o nome do autor da ação ou do recorrente e o nome do 

réu ou recorrido, providência devidamente cumprida na espécie (e-STJ fl . 4279).

Em segundo lugar, porque, devidamente recolhida a quantia aos cofres 

do  Tesouro, o equívoco quanto à grafia do nome da parte não impede a 

vinculação do preparo à presente ação, uma vez que o preenchimento correto do 

número do processo permite tal associação.

Ademais, tratando-se de execução de honorários advocatícios 

sucumbenciais, há legitimidade concorrente da parte e do respectivo advogado 

para discutir a questão (a  título ilustrativo, confi ra-se o REsp 1.831.211⁄SP, 

DJe 18⁄10⁄2019), de modo que a troca do nome de um pelo do outro não causa 

qualquer prejuízo, seja à jurisdição, seja à parte adversa.

Fica rejeitada, assim, a preliminar de deserção suscitada pela recorrida.

2. Da necessidade de afetação. Entendimentos confl itantes.

A análise do tratamento que o STJ vem conferindo à questão 

ora  controvertida – sujeição ou não do crédito de honorários advocatícios 

derivados de decisão  proferida após o pedido de recuperação judicial a seus 

efeitos – sinaliza a  necessidade de  afetação do presente recurso especial à Segunda 

Seção, haja vista a existência de  entendimentos confl itantes entre os órgãos 

fracionários que a integram, em prejuízo à segurança jurídica.

Colhe-se de pesquisa realizada junto ao sistema informatizado 

de  jurisprudência desta Corte que, a partir do ano de 2013, os seguintes 

posicionamentos foram externados acerca da matéria:
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Na oportunidade do julgamento do REsp 1.377.764⁄MS (DJe 29⁄8⁄2013), 

a  Terceira Turma decidiu que, por ostentar natureza alimentar, os honorários 

advocatícios sucumbenciais – ainda que constituídos posteriormente ao pedido 

de recuperação judicial do  devedor – devem ser tratados da mesma forma 

que os créditos trabalhistas, isto é,  sujeitando-se  aos efeitos do processo de 

soerguimento.

A Quarta Turma, porém, ao apreciar a questão, manifestou entendimento 

no  sentido da  não sujeição  de tais créditos aos efeitos do processo de 

soerguimento,  incumbindo ao juízo da recuperação, apenas, exercer o controle 

dos atos expropriatórios na execução particular, a fi m de impedir a excussão de 

bem essencial à atividade da recuperanda (REsp 1.298.670⁄MS, DJe 26⁄6⁄2015).

No âmbito da Terceira Turma, a conclusão no sentido da  sujeição  ao 

plano recuperacional da verba em questão foi mantida quando da apreciação do 

recurso especial 1.443.750⁄RS (DJe 6⁄12⁄2016).

Aproximadamente um ano depois, a Segunda Seção, ao examinar o AgInt 

no  CC 151.639⁄SP (DJe 6⁄11⁄2017), decidiu no mesmo sentido da posição 

adotada pela Quarta Turma. Constou do acórdão que, não obstante o aludido 

crédito  não poder integrar o plano  (pois constituído posteriormente ao pedido 

de recuperação judicial), deve ser obstada a  expropriação de bens essenciais à 

atividade empresarial.

Seguiu-se, todavia, no âmbito da Terceira Turma, o julgamento do 

REsp  1.649.774⁄SP (DJe 15⁄2⁄2019), em que se decidiu, novamente, que, “em 

razão da natureza  dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que 

ostenta o caráter alimentar,  admite-se a  equiparação  destes com os créditos 

trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os  correspondentes privilégios fi xados 

em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na 

recuperação judicial”.

Quando da apreciação do AgInt no AREsp 1.381.009⁄MS (DJe 

24⁄5⁄2019),  outra vez mais a Terceira Turma confi rmou a sujeição do crédito 

decorrente de honorários  aos efeitos do processo recuperacional, reafi rmando 

que “deve ser dispensado tratamento isonômico a verbas que ostentam a mesma 

afinidade ontológica, sendo possível o pedido de  habilitação de crédito  dos 

honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido  de 

recuperação judicial”.

Contudo, verifi ca-se que, em 26⁄8⁄2019, a mesma Terceira Turma decidiu 

em  sentido diverso ao que vinha decidindo, reconhecendo, de um lado, a 
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impossibilidade de tais  créditos integrarem o plano e, de outro, vedando a 

expropriação de bens essenciais à  atividade da empresa (AgInt nos EDcl no 

REsp 1.649.186⁄RS, DJe 30⁄8⁄2019).

Não se pode descurar, ainda, da existência do REsp 1.152.218⁄RS 

(Corte  Especial, DJe 9⁄10⁄2014), em cujo julgamento se definiu a tese, 

estritamente para efeitos de  habilitação em  falência, de que “os créditos 

resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se 

aos trabalhistas”.

Foi esse, portanto, o contexto que levou a Terceira Turma a afetar a 

matéria  ao exame da Segunda Seção, a fi m de evitar a prolação de decisões 

confl itantes e garantir  tratamento isonômico àqueles submetidos à mesma 

situação fática.

3. Mérito. Dos honorários advocatícios de sucumbência e da recuperação judicial 

do devedor.

As razões do presente recurso especial veiculam a tese de que a 

importância em questão não deve se sujeitar aos efeitos do plano recuperacional, 

na medida em que se  trata de créditos constituídos depois do pedido de 

soerguimento formulado pela devedora.

Convém anotar, acerca do tema, que o art. 49,  caput, da Lei 11.101⁄05 

(LFRE) estabelece textualmente que estão sujeitos à recuperação judicial todos 

os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Desse modo, depreende-se que a existência do crédito, em regra, é 

condição para se aferir a submissão ou não da quantia por ele representada aos 

efeitos da recuperação.

Não há dúvida, de acordo com a jurisprudência do STJ, acerca do fato 

de que  os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de sentença 

proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor 

não poderem ser considerados  créditos  existentes  à data do pedido, pois se 

constituíram justamente como corolário da  derrota na demanda. É o que se 

pode extrair dos seguintes julgados: REsp 1.298.670⁄MS, Quarta Turma, DJe 

26⁄6⁄2015, e REsp 1.443.750⁄RS, Terceira Turma, DJe 6⁄12⁄2016.

De efeito, como é sabido, honorários advocatícios sucumbenciais 

constituem o montante devido pela parte que restou vencida em ação judicial 
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ao procurador de seu  oponente. Vale dizer, o direito subjetivo de crédito do 

advogado da parte vencedora é consectário do sucesso da demanda ajuizada.

Acerca do tema, dispõe expressamente o art. 85,  caput, do CPC: “a 

sentença  condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 

Como se percebe da própria estrutura semântica dessa oração – sobretudo da 

carga imperativa contida na expressão a sentença condenará –, o pagamento da 

verba em questão é obrigação que decorre, independente de pedido da parte, da 

sucumbência, e não da propositura da ação.

Consoante assentado por ocasião de julgamento do REsp 886.178⁄RS 

(Corte  Especial, DJe 25⁄2⁄2010), submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC, “a condenação nas  verbas de sucumbência decorre do fato objetivo 

da derrota no processo, cabendo ao juiz  condenar, de ofício, a parte vencida, 

independentemente de provocação expressa do autor,  pois se trata de pedido 

implícito, cujo exame decorre da lei processual civil”.

O direito subjetivo aos honorários advocatícios, portanto, nasce 

do pronunciamento judicial. Antes disso, detém o advogado mera expectativa 

acerca de sua fi xação, cuja incerteza que lhe é inerente traduz-se na eventualidade 

do êxito da demanda. Prova disso é que a verba honorária somente pode ser 

exigida do devedor depois de proferida a decisão que estipula seu pagamento.

A respeito do tema, valiosa a lição de Yussef Said Cahali:

Só com o provimento judicial nascem o direito e a obrigação pelas despesas. A 

sentença do juiz em relação às despesas é propriamente constitutiva. A sentença 

é sempre constitutiva no tocante à condenação em honorários, porque não certifi ca 

um direito existente a eles, mas os  constitui como direito, provendo-o, ao mesmo 

tempo, de executoriedade.

(Honorários Advocatícios. 4ª edição, 2012, p. 81, sem destaque no original)

Diante desse cenário, impõe-se concluir que os honorários 

advocatícios  cobrados na presente execução não consubstanciam 

crédito  existente na data da protocolização do pedido de recuperação judicial 

(visto que nasceram da sentença prolatada  posteriormente a ele), o que os 

excluiria, na hipótese de examiná-los unicamente sob este  enfoque, de seus 

efeitos.

Todavia, há outro aspecto relevante que necessita ser sopesado para 

o adequado desate da lide.
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A despeito do que foi até aqui exposto, é necessário rememorar que a 

Corte  Especial deste Tribunal fi rmou entendimento no sentido de que os 

honorários advocatícios,  tanto os contratualmente pactuados como os de 

sucumbência, possuem natureza alimentar. É o que se depreende do julgamento 

dos EREsp 724.158⁄PR (DJe 8⁄5⁄2008), e EREsp 706.331⁄PR (DJe 31⁄3⁄2008).

De outro lado, também é certo que o STJ, ao se deparar com a 

questão atinente à ordem de classifi cação dos créditos em processos de execução 

concursal, tem  conferido aos honorários advocatícios tratamento análogo 

àquele dispensado aos créditos trabalhistas. Nesse sentido, confi ram-se o REsp 

988.126⁄SP (Terceira Turma, DJe  6⁄5⁄2010) e o REsp 793.245⁄MG (Terceira 

Turma, DJ 16⁄4⁄2007). Especifi camente quando se trata de processo falimentar, 

veja-se o REsp 1.152.218⁄RS (Corte Especial, DJe  9⁄10⁄2014, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos).

Essa posição da jurisprudência decorre do reconhecimento de que 

tanto honorários advocatícios quanto créditos de origem trabalhista constituem 

verbas que  ostentam a mesma natureza alimentar. Como consequência dessa 

afi nidade ontológica, impõe-se dispensar-lhes tratamento isonômico, de modo 

que aqueles devem seguir os ditames aplicáveis às quantias devidas em virtude 

da relação de trabalho.

É importante ressaltar que a verificação da existência de fatos de 

natureza idêntica – que, por essa razão, devem ser regulados da mesma maneira – 

admite que se proceda à interpretação por analogia, como na espécie. Oportuno, 

quanto ao ponto, o ensinamento de Carlos Maximiliano:

Descoberta a razão íntima, fundamental, decisiva de um dispositivo, o processo 

analógico transporta-lhe o efeito e a sanção a  hipóteses não previstas, se nas 

mesmas se encontram elementos idênticos aos que condicionam a regra positiva.

(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 20ª ed., p. 171).

Em suma, a natureza comum de ambos os créditos – honorários 

advocatícios de sucumbência e verbas trabalhistas – autoriza que sejam regidos, 

para efeitos de sujeição à recuperação judicial, da mesma forma.

Importa destacar que a equiparação dos créditos decorrentes de 

honorários advocatícios sucumbenciais aos créditos de origem trabalhista passou 

a constar expressamente na lei adjetiva a partir da edição do CPC⁄15:
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Art. 85. [...]

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, 

com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da  legislação do trabalho, sendo 

vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse panorama, portanto, além de contrariar a literalidade do 

texto  normativo, classifi car os honorários advocatícios como importância de 

caráter  extraconcursal no processo de soerguimento resultaria em indevida 

chancela de uma desigual e indesejável situação fática: por um lado, admitir-se-

ia a submissão de créditos trabalhistas aos efeitos da recuperação judicial – ainda 

que esses fossem reconhecidos em juízo posteriormente ao seu processamento –, 

mas, por outro lado, não se admitiria a sujeição a esses mesmos efeitos de valores 

que ostentam idêntica natureza jurídica.

De se consignar, ainda, que o próprio Estatuto da Advocacia (Lei 

n. 8.906⁄1994), em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos créditos 

decorrentes de  honorários quando se constatar a ocorrência de “concurso de 

credores, falência, liquidação  extrajudicial, concordata ou insolvência civil”. 

Trata-se de diploma legislativo anterior à  publicação da Lei n. 11.101⁄2005, 

de modo que, por imperativo lógico, não se poderia exigir que vislumbrasse o 

destino dos valores aqui discutidos nas hipóteses de concessão de recuperação 

judicial.

À vista do exposto, portanto, a conclusão é de que os créditos derivados 

de honorários advocatícios sucumbenciais constituídos por sentença proferida 

posteriormente ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos desta.

4. Conclusão

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso especial. 

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Raul Araújo: Sra. Presidente, penso que devamos atentar 

para  a razão de a Lei haver ressalvado dos efeitos da recuperação os créditos 

constituídos após o pedido de recuperação.
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A razão de ser dessa disposição é propiciar, é ajudar, é colaborar com 

a recuperação da  sociedade empresária, a ser prestigiada na Lei que sobre o 

instituto dispõe.

Então, a Lei coloca a salvo do concurso, por exemplo, os créditos do operário 

para que o trabalhador não deixe de trabalhar para a empresa em recuperação, 

dando a ele a garantia de que não estará sujeito ao plano de recuperação. Do 

mesmo modo, para que o fornecedor não deixe de fornecer  matéria-prima 

para a sociedade em recuperação, a Lei também coloca a salvo dos efeitos 

da  recuperação todos os créditos constituídos posteriormente, em razão de 

novas relações jurídicas que vêm em benefício da recuperação, que é aquilo que a 

Lei quer ensejar: a recuperação da empresa em difi culdade.

Essa é a razão de ser. Para tanto, estabeleceu aí, sim, um critério objetivo 

de créditos constituídos após, mas desde que esses créditos estivessem ligados a 

essas relações jurídicas novas instituídas ou travadas a partir dali, mas sempre no 

interesse da recuperação.

Aqui, no caso, houve o manejo de uma execução por título extrajudicial 

relativa à dívida preexistente ao pedido de recuperação da sociedade empresária, 

a qual somente posteriormente entraria em recuperação. Nessa execução, vieram 

embargos pela executada, que é a sociedade agora  em recuperação, mas que 

não estava em recuperação quando do início da ação executiva. Os  embargos 

do devedor foram tidos como improcedentes e, claro, houve condenação em 

sucumbência em favor dos advogados da exequente.

Considerando que os créditos da execução eram anteriores e que os 

honorários sucumbenciais seriam um acessório daqueles créditos anteriormente 

cobrados, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao 

agravo de instrumento. O Tribunal considerou que os honorários de sucumbência 

fi xados nos embargos à execução, a qual era movida desde antes da recuperação, 

tinham a mesma natureza concursal do crédito principal, anterior à recuperação, 

e,  corretamente, submeteu a verba sucumbencial à recuperação. Levando em 

conta a natureza acessória  dos honorários sucumbenciais, a Corte Paulista 

entendeu que esses créditos acessórios, fi xados nos embargos à execução, relativos 

a uma execução agitada anteriormente à recuperação, têm a mesma época e a 

mesma natureza concursal do crédito originário, principal. A decisão merece 

confi rmação.

A título de reforço, quero lembrar que podemos ter uma situação, por 

exemplo, em que  numa ação de indenização por danos materiais e morais 
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relativos a um acidente, a um evento ocorrido  anteriormente à recuperação, 

a sentença poderá vir a ser proferida após o pedido de recuperação, mas  será 

essa condenação ainda baseada no fato ocorrido antes da recuperação e, nesse 

caso, conforme o montante, poderá inviabilizar a própria recuperação. Mas isso 

somente ocorrerá se se levar em conta que o crédito, embora relativo aos danos 

material e moral preexistentes à recuperação, veio a ser constituído somente após 

a prolação da sentença, sendo, só por isso, posterior ao pedido de recuperação, 

quando, em verdade, na essência é anterior. Teremos a possibilidade de 

inviabilização da própria recuperação. Não é uma boa lógica.

Parece-me, portanto, que há uma razão de ser para o critério adotado na 

Lei, e a razão é que somente as novas relações instituídas ou continuadas a partir 

do pedido de recuperação pela sociedade empresária é que devem ser ressalvadas 

como geradoras de créditos extraconcursais. Por  quê? Porque são relações 

benéfi cas para a sociedade em recuperação, permitindo sua continuidade.

Quando a Lei coloca a salvo da recuperação os créditos posteriores, é 

porque são relativos a quem prestou serviço ou forneceu insumos ou empréstimo 

em favor das operações da empresa já em recuperação.

Aqui, na hipótese sob exame, dá-se justamente o contrário. O advogado 

titular dos créditos  sucumbenciais não prestou nenhum serviço no interesse 

da sociedade em recuperação. Aqui o serviço  é contrário à sociedade em 

recuperação e teve início em momento anterior à recuperação, pois foi prestado 

numa execução iniciada antes e, portanto, contraria o objetivo da recuperação.

Estou, com base nas razões expostas pela eminente Relatora, nestas que 

trago e naquelas também adotadas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, acompanhando a eminente  Relatora com a devida vênia da 

divergência. 

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Conforme bem delimitada pela 

Relatora, a controvérsia posta em debate consiste em saber se o crédito decorrente 

de honorários advocatícios sucumbenciais,  reconhecidos em sentença exarada 

no bojo de reclamação trabalhista, proferida em data  posterior à recuperação 

judicial da reclamada, submete-se ou não aos efeitos da recuperação judicial.

Nos termos do art. 49,  caput,  da Lei n. 11.101⁄2005, estão sujeitos 

à  recuperação judicial  todos os créditos existentes na data do pedido,  ainda que 
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não  vencidos. Trata-se, pois, de um critério puramente objetivo que não 

comporta fl exibilização por parte do intérprete.

Dessa disposição legal, sobressaem dois aspectos essenciais à concretude 

da  fi nalidade precípua do instituto da recuperação judicial, que é propiciar, a 

um só tempo, o soerguimento da empresa em crise, bem como a satisfação dos 

créditos.

O primeiro deles refere-se ao marco temporal. Ao preceituar que, a partir 

do  pedido de recuperação judicial, os créditos a serem constituídos não se 

submeterão aos  seus efeitos, a lei viabiliza que a empresa em reconhecida 

situação de crise continue a estabelecer novas relações jurídicas, o que se afi gura 

imprescindível para o prosseguimento do desenvolvimento de sua atividade. De 

fato, se assim não fosse, difi cilmente haveria interesse, por parte de fornecedores 

e outros agentes do mercado, de estabelecer novos  ajustes contratuais com a 

recuperanda, ante o notório risco de inadimplemento.

A par de viabilizar a continuidade ao desenvolvimento de sua atividade, 

o termo  delimitador possibilita ainda que a empresa em recuperação, 

quando do pedido, bem mensure e determine quais são as obrigações e a sua 

respectiva importância econômica, a  tornar possível a realização de um plano 

de reestruturação baseado em dados concretos. Já  se pode antever o quanto 

se afi gura pernicioso ao soerguimento da empresa incluir  indevidamente na 

recuperação judicial créditos constituídos posteriormente ao seu pedido.

Outro aspecto relevante refere-se ao crédito propriamente dito. A lei 

de regência, como assinalado, reporta-se a “créditos existentes”, por ocasião do 

pedido de recuperação judicial, “ainda que não vencidos”, como sujeitos aos seus 

efeitos.

A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual 

por  uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as 

partes, um dos  sujeitos, baseado na confi ança depositada em outrem (sob o 

aspecto subjetivo, decorrente  dos predicados morais deste e⁄ou sob o aspecto 

objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-fi nanceira adimplir com sua 

obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual),  com o que passa a assumir 

a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um  prazo para a 

efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, 

independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com 

a sua  contraprestação. E, como visto, para efeito de submissão aos efeitos da 
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recuperação judicial,  a lei de regência reputou irrelevante a exigibilidade de 

crédito, desde que já constituído ao tempo do respectivo pedido.

Pois bem. Tais considerações, de ordem conceitual, são oportunas para 

bem  evidenciar que,  em princípio, a constituição de um crédito pressupõe a 

existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada 

a uma decisão judicial que simplesmente declare o crédito.

A título ilustrativo  – pois como demonstrado inicialmente o pedido 

de habilitação subjacente não se refere a créditos trabalhistas –, pode-se afi rmar que, 

no bojo de um contrato trabalhista, a partir do momento em que o empregado 

presta seu labor, assume a condição de credor (em relação às correlatas verbas 

trabalhistas) de seu empregador, que, no fi nal do respectivo mês, deve efetivar 

sua contraprestação. Uma sentença que reconheça o direito do trabalhador em 

relação à aludida verba trabalhista certamente não constitui este crédito, apenas 

o declara. E, se este crédito foi constituído em momento anterior ao pedido de 

recuperação judicial, aos seus efeitos se encontra submetido, inarredavelmente. 

Aliás, não por outra razão, a Lei n. 11.101⁄2005, nos §§ 1º e 2º do art. 6º, permite 

o prosseguimento das ações trabalhistas na própria Justiça Laboral, que decidirá 

as  impugnações ao crédito postulado na recuperação, bem como apurará o 

crédito a ser inscrito quando de sua defi nição no quadro geral de credores, sendo 

possível inclusive determinar a reserva de importância que “estimar” devida na 

recuperação judicial. Essa questão foi,  inclusive, objeto de ponderações pelos 

Ministros nos debates travados por ocasião do Julgamento do CC 129.720⁄SP, 

exarado pela Segunda Seção do STJ (ut  voto-vista prolatado  pela Ministra 

Maria Isabel Gallotti).

Como assinalado,  em princípio, a constituição de um crédito pressupõe 

a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada 

a uma  decisão judicial que simplesmente declare o crédito. Tal não se dá, 

todavia, se a sentença, condizente com a tutela jurisdicional perseguida, vier a 

constituir⁄criar uma relação jurídica até então inexistente.

É o que se dá, inarredavelmente, com o comando sentencial na parte 

em que  arbitra os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do 

advogado da parte vencedora.  Não há, antes de proferida a sentença, relação 

jurídica entre o advogado da parte vencedora e a parte sucumbente. O direito 

(creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge  por ocasião 

da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota 

no  processo, por imposição legal. Desse modo, a sentença, na parte em que 
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arbitra honorários advocatícios sucumbenciais, é sempre constitutiva do direito 

creditício (ut REsp 886.178⁄RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado 

em 2⁄12⁄2009, DJe 25⁄2⁄2010).

Conclui-se, assim, que o   crédito decorrente de honorários 

advocatícios  sucumbenciais constitui-se por ocasião da sentença que os 

reconhece, inquestionavelmente.

E, no caso dos autos, tendo aludida sentença sido proferida em data 

posterior  ao pedido de recuperação judicial, o crédito por ela constituído 

(honorários advocatícios  sucumbenciais), na compreensão deste subscritor, 

não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe expressa e 

objetivamente o art. 49, caput, da Lei n. 11.101⁄2005.

Em lealdade ao colegiado, tal como procedeu a relatora, é certo que a 

Terceira  Turma do STJ, em circunstância similar à dos presentes autos — 

habilitação de crédito  consistente em honorários advocatícios sucumbenciais 

oriundos de sentença prolatada em momento posterior ao pedido de recuperação 

judicial —, entendeu, diversamente do que ora se propõe, reconhecer a sujeição 

do aludido crédito aos efeitos da recuperação judicial.

O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Ação de despejo e cobrança de  alugueis. Cumprimento 

de sentença.  Honorários  advocatícios sucumbenciais.  Natureza 

alimentar. Equiparação a créditos trabalhistas. Sujeição à recuperação judicial.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não  podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de  recuperação judicial, visto 

que nasceram de sentença prolatada  em momento posterior. Essa circunstância, 

todavia, não é  sufi ciente para exclui-los, automaticamente, das consequências  da 

recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere  à   

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo  conferido aos 

créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos  ostentarem natureza 

alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência  e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos 

créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos de 

execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764⁄MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,  julgado em 

20⁄8⁄2013, DJe 29⁄8⁄2013) - sem grifo no original
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De seus judiciosos fundamentos, reconheceu-se por ocasião do 

aludido  julgado, a similitude dos créditos trabalhistas e dos honorários 

advocatícios, ambos de natureza alimentar, o que justifi caria, em processos de 

execução concursal (cujo raciocínio se aplica igualmente à recuperação judicial 

e à falência), o mesmo tratamento no que tange à ordem de classifi cação dos 

créditos. E, como razão de decidir, entendeu-se, ainda, que a  submissão do 

crédito (honorários advocatícios sucumbenciais) constituído posteriormente 

ao  pedido de recuperação judicial atenderia ao princípio do  par conditio 

creditorium, nos seguintes termos:

[...] Vale frisar que a manutenção do entendimento do Tribunal de origem, no 

sentido de considerar os honorários advocatícios como  importância de caráter 

extraconcursal, resultaria em indevida violação ao  princípio do  par conditio 

creditorium e em chancela de uma desigual e indesejável situação fática: por um 

lado, admitir-se-ia a submissão de créditos trabalhistas aos efeitos da recuperação 

judicial - ainda que  esses fossem reconhecidos em juízo posteriormente ao 

seu  processamento -, mas, por outro lado, não se admitiria a sujeição a  esses 

mesmos efeitos que ostentam idêntica natureza jurídica.

Esclareço, de plano, que, com esteio na jurisprudência pacífica do 

Superior  Tribunal de Justiça, subscrevo integralmente a compreensão de que 

os créditos resultantes  de honorários advocatícios têm natureza alimentar e 

equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, na recuperação 

judicial, ou em execução concursal. Esse entendimento encontra-se fi rmado sob o 

rito do art. 543-C do CPC, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218⁄RS, 

cuja ementa fi cou assim conformada:

Direito processual civil e empresarial. Recurso especial  representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC.  Honorários advocatícios. Falência. Habilitação. 

Crédito de natureza alimentar.

Art. 24 da Lei n. 8.906⁄1994. Equiparação a crédito trabalhista.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes 

de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas 

para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661⁄1945, 

seja pela forma prevista na Lei n. 11.101⁄2005, observado, neste último caso, o limite 

de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes  de 

trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos 

arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101⁄2005.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

356

2. Recurso especial provido.  (REsp 1152218⁄RS, Rel. o Ministro Luis  Felipe 

Salomão, Corte Especial, julgado em 7⁄5⁄2014, DJe 9⁄10⁄2014) - sem grifo no original

De fato, não há dúvidas de que o crédito resultante de honorários 

advocatícios,  uma vez submetido aos efeitos da recuperação judicial, deve ser 

classifi cado com o mesmo privilégio legal conferido aos créditos trabalhistas.

Este, todavia, não é o caso dos autos.

Na espécie, diversamente, o crédito resultante de honorários advocatícios 

foi  constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial e, como tal, 

por expressa  disposição legal (art. 49,  caput,  da Lei n. 11.101⁄2005), não se 

sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Tampouco se antevê ofensa ao princípio do  par conditio creditorium,  o 

qual impõe um tratamento igualitário aos credores de mesma classe. Ressalta-se que 

este princípio tem atuação no âmbito interno do procedimento de concurso de 

credores. Não há  como impor a sua observância em relação a um credor que 

simplesmente não se submete a  esse concurso, sob pena de subverter todo o 

sistema recuperacional vertido na Lei n. 11.101⁄2005.

Assim, a natureza similar dos créditos sob comento (crédito trabalhista 

e crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais) — que de modo 

algum se nega — não tem o condão, por si, de inserir os respectivos titulares 

na mesma posição jurídica, se,  ante a distinção do momento em que foram 

constituídos, um deles não se submete ao regime concursal. 

No ponto, releva consignar  inexistir qualquer relação de acessoriedade entre 

o crédito trabalhista  declarado  na sentença trabalhista de titularidade do 

empregado, e  aquele  constituído na mesma decisão judicial de titularidade do 

advogado.  São créditos  autônomos entre si, cada qual constituído em momentos 

distintos.

Por essa razão, não se trata de conferir tratamento benéfi co em relação 

a um credor, em detrimento do outro, se ambos não se encontram na mesma 

posição jurídica, a  considerar a disparidade do momento em que se deu a 

constituição de cada crédito em cotejo com a data do pedido de recuperação 

judicial. Defi nitivamente, não.

Cuida-se, tão somente, de aplicar o comando legal, que se vale de um 

critério  absolutamente objetivo e temporal, cuja observância é essencial, nos 

termos acima  delineados, para a consecução de um plano de reestruturação 

baseado em dados concretos e para permitir que a recuperanda tenha condições 
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de continuar a desenvolver sua atividade  econômica após o pedido de 

recuperação judicial.

Tem-se, com a vênia daqueles que pensam de modo diverso, que esse 

critério objetivo traçado pela lei não comporta ampliação pelo intérprete.

Nesse sentido, posicionou-se a Quarta Turma do STJ, também como 

assinalou a relatora:

Direito empresarial. Recuperação judicial. Crédito de honorários advocatícios 

posterior ao pedido. Não  sujeição ao plano de recuperação e a seus 

efeitos. Prosseguimento da execução no juízo comum. Ressalva quanto a atos de 

alienação ou constrição patrimonial. Competência do juízo universal. Princípio da 

preservação da empresa.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido 

de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101⁄2005). Isso porque, “se assim não fosse, o devedor não conseguiria 

mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo 

da recuperação”  (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de 

recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191).

2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os  investidores 

que, durante a crise econômico-fi nanceira, assumiram os  riscos e proveram a 

recuperanda, viabilizando a continuidade de sua  atividade empresarial, sempre 

tendo em mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do 

mercado para a sociedade em declínio.

3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que efetivamente 

contribuíram para o soerguimento da empresa recuperanda no período posterior 

ao pedido de recuperação judicial - notadamente os  credores negociais, 

fornecedores e trabalhadores. Não é o caso, por  exemplo, de credores de 

honorários advocatícios de sucumbência, que  são resultantes de processos nos 

quais a empresa em recuperação fi cou vencida. A bem da verdade, são créditos 

oriundos de trabalhos  prestados em desfavor da empresa, os quais, muito 

embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito 

de soerguimento empresarial - a credores negociais ou trabalhistas.

4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios  sucumbenciais 

surgido posteriormente ao pedido de recuperação não  possa integrar 

o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101⁄2005, há de ser usado o 

mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101⁄2005, segundo o qual 

mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não 

podem expropriar  bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do 

que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fi scal, antes do advento da Lei n. 

13.043⁄2014.
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5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as  execuções 

prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle  sobre atos de 

constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à 

atividade empresarial.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1298670⁄MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

21⁄05⁄2015, DJe 26⁄06⁄2015)

Assim, no âmbito deste colegiado ampliado, seara adequada para 

a  uniformização dos entendimentos divergentes das Turmas integrantes da 

Seção de Direito Privado, reitero meu posicionamento sobre a questão, vencido 

por ocasião do julgamento do Resp 1.443.750⁄RS, alinhado, contudo, com o da 

Quarta Turma do STJ, acima referido.

Em arremate, pedindo-se vênia à relatora, Ministra Nancy Andrighi, 

dou  provimento ao recurso especial para excluir dos efeitos da recuperação 

judicial os créditos  derivados de honorários advocatícios sucumbenciais 

constituídos por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.

É o voto. 




