
 
RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS  

 – FASE EXTRAJUDICIAL –  
 (ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005)  

DEVEDORA: AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR – GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO S.A. 

AJUIZAMENTO: 06/05/2019 

CLASSE: INCISO I, DO ART. 41, DA LEI N.º 11.101/2005.  

 

01.   

Apresentante: A. C. WECK ADVOGADOS ASSOCIADOS   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 13.491.201,43 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; relação de processos em 

que dão origem ao crédito; planilha financeira; instrumento particular de 

contrato de prestação de serviços jurídicos e outras avenças. 

Contraditório: [NÃO APRESENTADO EM TEMPO HÁBIL] 

Resultado:  

- postula o escritório A. C. WECK ADVOGADOS ASSOCIADOS a habilitação 

de crédito no valor total de R$ 13.491.201,43, a título de honorários 

advocatícios, dentre os titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado (art. 41, I, da LRF);  

- a Recuperanda, ao seu turno, não apresentou contraditório à pretensão em 

tempo hábil;  

- abaixo é discriminada a origem do crédito em análise:  

 

 

 



 
ORIGEM VALOR 

ATUAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS COM 
GANHOS ECONÔMICO-FINANCEIROS PARA 
RECUPERANDA 

R$ 10.856.810,41 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
(OUT/15 – OUT/18) 

R$ 2.634.391,01 

TOTAL R$ 13.491.201,42 

 

- como se vê, pretende-se incluir crédito oriundo de serviços advocatícios 

prestados pela Habilitante, com base em Instrumento Particular de Contrato 

de Prestação de Serviços Jurídicos e Outras Avenças firmado em 01/10/2013, 

cujo objeto consiste no assessoramento, consultoria e gestão jurídico-

econômico-financeira referente à: 

 

 (re)estruturação e (re)organização jurídico-institucional 

da Recuperanda; 

 revisão e rediscussão jurídico/legal-econômico-financeira 

de processos, contratos e dívidas vencidas e por vencer; 

 proposição e contestação de processos judiciais; 

 impugnação administrativa de todas e quaisquer matérias 

relativas à imposição de tributos, multas e demais 

encargos; 

 assessoria e consultoria jurídicas; 

 proposição de novos processos judiciais voltados a 

afastar imposição tributária ou multas indevidas, bem 

como para reaver os valores eventualmente pagos; 

 impugnação ou proposição de ações judiciais, com a 

finalidade de questionar e afastar o indeferimento ou a 

cassação da imunidade/isenção das Contribuições 

Sociais destinadas ao Financiamento da Seguridade 

Social.  

 



 
- como forma de remuneração, por um lado, prevê o Contrato que a 

Recuperanda pagará ao Escritório Credor os seguintes valores: 

 

 
 

- gize-se que o Instrumento Particular em liça, assinado pela parte e duas 

testemunhas, constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC/15), de 

sorte que os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para 

habilitação do crédito no procedimento concursal, não tendo a Recuperanda 

oposto razões para o seu afastamento;  

- o demonstrativo de cálculo acostado pelo Credor discrimina as parcelas 

contratuais inadimplidas e atualiza o crédito em conformidade com os critérios 

entabulados no Contrato até a data de ajuizamento da Recuperação Judicial, 

consoante determina o art. 9º, II, da LRF;  

- dessa forma, o saldo devedor referente às parcelas mensais devidas em 

função da assessoria jurídica prestada perfaz a monta de R$ 2.634.391,01, 

na data de propositura do procedimento recuperatório;  

- por outro lado, prevê o Contrato (cláusula quinta, parágrafo primeiro) que a 

Recuperanda também pagará ao Credor, pela prestação dos serviços 

jurídicos em âmbitos judicial, administrativo e negocial/contratual, “10% (dez 

por cento), incidente sobre o montante de todos e quaisquer valores que o 

ESCRITÓRIO recuperar e transformar em caixa; viabilizar a compensação 

tributária ou não; ou das dívidas que quitar para a CELSP/ULBRA (e 

instituições vinculadas), nos âmbitos judicial, administrativo e negocial em 

geral”:  



 
 

 
 

- dessarte, para comprovar o quantum debeatur decorrente da remuneração 

variável acima acordada, o Credor apresenta relação completa de processos 

em que A.C. WECK ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou e obteve quitação 

e/ou recuperação de valores para a Recuperanda, atualizados pela SELIC até 

a data de ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- a partir da planilha carreada à habilitação, constata-se que o valor total 

recuperado em favor da Devedora no âmbito de 37 processos (execuções 

fiscais e embargos à execução) perfaz a monta de R$ 108.568.104,25, a qual, 

ausente oposição por parte da Recuperanda, se reputa fidedigna;  

- nesse diapasão, aplicando-se a cláusula 5ª, 1§º, do Contrato de Prestação 

de Serviços Jurídicos, à importância acima indicada, alcança-se crédito no 

valor de R$ 10.856.810,42, atualizada na forma do art. 9º, II, da LRF;  

- gize-se que, oportunizado o contraditório, a Devedora não suscitou qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito postulado, deixando 

transcorrer in albis o prazo para manifestação;  

- quanto à classificação, os honorários advocatícios se equiparam aos créditos 

trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no 

Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação acolhida.  

Providências:   

- incluir crédito na importância de R$ 13.491.201,42 em favor de A. C. WECK 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre os créditos derivados da legislação do 



 
trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF).  

Providências:  

 

02.   

Apresentante: AABERGS – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 293.059,52 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; instrumentos de 

representação; acordo apresentado nos autos do processo nº 

008/1.05.0018647-0; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na ação 

revisional n.º 008/1.05.0018647-0, referente aos honorários advocatícios por 

força do acordo firmado entre Banrisul e a Recuperanda, envolvendo, por sua 

vez, outros processos em que ambos são partes. A data de atualização do 

cálculo apresentado é de 13/12/2019, o que não se mostra correto. Assim, a 

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de modo a incluir 

os honorários advocatícios em favor de AABERGS – ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. na 

Classe I, contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, considerando a 

data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019).  

Resultado: 

- pretende a Requerente a habilitação de crédito de R$ 293.059,52, o qual 

deveria ser arrolado dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF); 

- a origem do crédito é comprovada por diversas ações promovidas pelo 



 
BANCO DO ESTADIO DO RIO GRANDE DO SUL S/A em face da 

Recuperanda; 

- referidas ações foram reunidas e julgadas em conjunto por meio da Ação 

Revisional de nº 008/1.05.0018647-0, cujo trâmite ocorre perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Canoas/RS; 

- após a interposição e julgamento de diversos recursos, a sentença transitou 

em julgado e a Casa Bancária apresentou cálculos atualizados da dívida; 

- após tratativas, em 30/09/2016, as partes entabularam acordo para 

pagamento do principal e dos honorários de sucumbência, os quais foram 

fixados em R$ 260.000,00; 

- o montante deveria ser pago através de parcelamento mensal com depósitos 

em conta bancária da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, entidade representativa dos 

procuradores da Casa Bancária; 

- reconhecendo a realização de pagamentos parciais, a Requerente postula a 

habilitação do saldo remanescente, corrigido e atualizado até 13/12/2019; 

- em seu contraditório, a Recuperanda concorda com a habilitação do crédito, 

mas diverge da data de atualização do crédito; 

- pois bem; 

- o acordo não deixa dúvidas quanto à titularidade e sujeição do crédito aos 

efeitos da Recuperação Judicial; 

- da mesma forma, estão presentes os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- além disso, discussão não há em relação ao montante dos pagamentos 

parciais e do saldo remanescente, de modo que o único ponto controvertido é 

a data de atualização do crédito; 

- no ponto, razão assiste à Recuperanda; 

- desatendendo os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF, o 

Requerente atualizou o saldo devedor de seu crédito até a data de 

13/12/2019, marco que supera o ajuizamento da Recuperação Judicial 

(06/05/2019); 



 
- por isso, a Administração Judicial, utilizando os mesmos critérios utilizados 

pelo Requerente e previstos no acordo firmado, promoveu desatualização de 

ofício e obteve a quantia de R$ 282.265,16: 

 
- finalmente, quanto à classificação dos honorários advocatícios, estes 

equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e 

entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o 

rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida com recálculo de ofício. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 282.265,16 em favor de 

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S/A, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF). 

 

03. 

Apresentante: ADRIANA NUNES DA SILVA RAMOS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 277.383,47 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 239.472,16 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição; procuração; certidão de habilitação de 

créditos emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito da 



 
Reclamatória Trabalhista nº 0216400-38.2006.5.04.0203; acórdão TRT4; 

autos da Reclamatória Trabalhista nº 0216400-38.2006.5.04.0203. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0216400-

38.2006.5.04.0203, ajuizada por ADRIANA NUNES DA SILVA RAMOS em 

face da Recuperanda, perante a 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de 239.472,16, titularizado pela reclamante ADRIANA 

NUNES DA SILVA RAMOS, e ao crédito de R$ 1.447,30, titularizado pelo 

perito LEO ANTONIO ANDOGNINI GUEDES, os atributos da liquidez, certeza 

e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ADRIANA NUNES DA SILVA RAMOS, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por LEO 

ANTONIO ANDOGNINI GUEDES; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito da reclamante ADRIANA NUNES DA SILVA 

RAMOS ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (06/05/2019) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual 

este se submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de LEO ANTONIO ANDOGNINI GUEDES, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 



 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 



 
- a origem do crédito de ADRIANA NUNES DA SILVA RAMOS não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de LEO ANTONIO ANDOGNINI 

GUEDES, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos à UNIÃO a título de custas e 

contribuição previdenciária; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 

da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 



 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, com inclusão de crédito novo de ofício, 

ressalvada a inviabilidade da habilitação de crédito da UNIÃO, mercê da não 

sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito de ADRIANA NUNES DA SILVA RAMOS 

de R$ 277.383,47 para R$ 239.472,16, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 1.447,30 em favor de LEO ANTONIO 

ANDOGNINI GUEDES, dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

04. 

Apresentante: ADRIANA SILVEIRA KESSLER  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 128.036,12 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 133.092,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 



 
Contraditório: A credora apresentou cálculo contendo rubricas da rescisão do 

contrato de trabalho, informando que o total devido seria R$ 133.092,53. 

Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou 

que o saldo atualizado devido à credora é de R$ 159.073,59 (valores 

corrigidos até 06/05/2019). Assim, a Recuperanda concorda com o 

requerimento, para retificar o crédito em favor de ADRIANA SILVEIRA 

KESSLER no valor de R$ 159.073,59. 

Resultado: 

- conforme se dessume do “PARCELAMENTO ACORDO”, trata-se de crédito 

oriundo de rescisão anterior a 06/05/2019; 

- é dizer, sendo o fato gerador do crédito anterior ao ajuizamento, o 

entendimento consolidado é que o crédito se sujeita ao concurso (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- segundo o acordo firmado pelas partes, a Requerente teria um crédito da 

ordem de R$ 171.717,89, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS 

e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 53.388,83;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 159.073,59 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 22.415,21 R$ 80.174,87 R$ 56.483,51 R$ 159.073,59 

 

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  



 
- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 



 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 
 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de ADRIANA 

SILVEIRA KESSLER de R$ 128.036,12 para R$ 159.073,59, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

05. 

Apresentante: ADRIANE ROCHA HERNANDEZ, ANDREY CECHIN 

BOENO, ANALAURA LEHMANN VIERO, ELAINE CRISTINA MACHADO 

PEDROSO, PAOLA BEATRIZ BARANZANO BRUTTI, PLAUTO AZEVEDO 

SARAIVA e VICENTE CORREA JUNIOR  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 1.626.083,13 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Adriane 

Rocha Hernandez;  

 R$ 1.510.520,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Andrey 

Cechin Boeno;  

 R$ 696.617,74 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Analaura Lehmann 

Viero;  



 
 R$ 687.751,13 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Elaine Cristina 

Machado Pedroso;  

 R$ 2.075.111,34 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paola 

Beatriz Baranzano Brutti;  

 R$ 1.684.023,87 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Plauto 

Azevedo Saraiva;  

 R$ 1.344.439,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Vicente 

Correa Junior. 

Pretensão: reduzir a importância dos créditos. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 1.370.011,97 -  crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Adriane 

Rocha Hernandez;  

 R$ 1.287.991,08 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Andrey 

Cechin Boeno;  

 R$ 573.618,86 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Analaura Lehmann 

Viero;  

 R$ 440.711,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Elaine Cristina 

Machado Pedroso;  

 R$ 1.632.129,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paola 

Beatriz Baranzano Brutti; 

 R$ 1.336.198,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Plauto 



 
Azevedo Saraiva;  

 R$ 1.065.376,26 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Vicente 

Correa Junior.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS no 

âmbito do processo nº 1050800-30.2009.5.04.0271. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar créditos com origem na 

reclamatória n. 1050800-30.2009.5.04.0271. A data de atualização dos 

créditos é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de 

retificação dos créditos de R$ 1.370.011,97 em favor de ADRIANE ROCHA 

HERNANDEZ, R$ 1.287.991,08 em favor de ANDREY CECHIN BOENO, R$ 

573.618,86 em favor de ANALAURA LEHMANN VIERO, R$ 440.711,05 em 

favor de ELAINE CRISTINA MACHADO PEDROSO, R$ 1.632.129,41 em 

favor de PAOLA BEATRIZ BARANZANO BRUTTI, R$ 1.336.198,54 em favor 

de PLAUTO AZEVEDO SARAIVA e R$ 1.065.376,26 em favor de VICENTE 

CORREA JUNIO, todos na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 1050800-

30.2009.5.04.0271, ajuizada por ADRIANE ROCHA HERNANDEZ e 

OUTROS, perante o Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pelo Posto da Justiça do Trabalho de 

Tramandaí/RS, confere aos créditos nos valores de R$ 1.370.011,97, R$ 

1.287.991,08, R$ 573.618,86, R$ 440.711,05, R$ 1.632.129,41, 1.336.198,54,  

R$ 1.065.376,26, titularizados pelos Reclamantes ADRIANE ROCHA 

HERNANDEZ, ANDREY CECHIN BOENO, ANALAURA LEHMANN VIERO, 

ELAINE CRISTINA MACHADO PEDROSO, PAOLA BEATRIZ BARANZANO 

BRUTTI, PLAUTO AZEVEDO SARAIVA e VICENTE CORREA JUNIOR, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 



 
- quanto à sujeição dos créditos ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009) permite presumir que o fato 

gerador seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual 

estes se submetem ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem dos créditos dos reclamantes ADRIANE ROCHA 

HERNANDEZ, ANDREY CECHIN BOENO, ANALAURA LEHMANN VIERO, 

ELAINE CRISTINA MACHADO PEDROSO, PAOLA BEATRIZ BARANZANO 

BRUTTI, PLAUTO AZEVEDO SARAIVA e VICENTE CORREA JUNIOR não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de créditos acolhida. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ADRIANE 

ROCHA HERNANDEZ, de R$ 1.626.083,13 para R$ 1.370.011,97; 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANDREY 

CECHIN BOENO, de R$ 1.510.520,71 para R$ 1.287.991,08; 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANALAURA 

LEHMANN VIERO, de R$ 696.617,74 para R$ 573.618,86; 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ELAINE 

CRISTINA MACHADO PEDROSO, de R$ 687.751,13 para R$ 440.711,05; 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de PAOLA 

BEATRIZ BARANZANO BRUTTI, de R$ 2.075.111,34 para R$ 1.632.129,41; 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 



 
decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de PLAUTO 

AZEVEDO SARAIVA, de R$ 1.684.023,87 para R$ 1.336.198,54; 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de VICENTE 

CORREA JUNIOR, de R$ 1.344.439,63 para R$ 1.065.376,26. 

 

06. 

Apresentante: ADRIANO ALMEIDA DOMINGUES e CARINA FURLIN GÓES  

Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 399.337,70 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Adriano 

Almdeira Domingues; 

 R$ 68.018,02 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carina Furlin Goés.   

Documentos apresentados: habilitação de créditos; certidão de cálculos 

expedida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0002256-302012.5.04.0204, referente ao principal 

e honorários advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, 

sendo que o valor principal postulado (R$ 399.337,70) compreende as 

rubricas principal e FGTS. A Recuperanda concorda com a pretensão, a 

fim de que sejam arrolados os seguintes créditos:  

- R$ 399.377,70 em nome de ADRIANO ALMEIDA DOMINGUES; e 

- R$ 68.018,02 em nome de CARINA FURLIN GÓES. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002256-

30.2012.5.04.0204, ajuizada por ADRIANO ALMEIDA DOMINGUES em face 

da Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 



 
- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 399.377,70, de titularidade do reclamante ADRIANO 

ALMEIDA DOMINGUES, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- da mesma forma, a referida certidão de cálculos confere ao crédito de R$ 

68.018,02, de titularidade da advogada CARINA FURLIN GÓES, os atributos 

da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores devidos está em consonância com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- compulsando a procuração apresentada e o cadastramento de procuradores 

no processo, denota-se que ADRIANO ALMEIDA DOMINGUES foi 

representado na ação pelos advogados MAURICIO DE CARVALHO GÓES e 

CARINA FURLIN GÓES; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

68.018,02/2 = R$ 34.009,01 para cada; 

- quanto à sujeição do crédito de ADRIANO ALMEIDA DOMINGUES ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de MAURICIO DE CARVALHO GÓES e 

CARINA FURLIN GÓES, estes seguem a sorte do principal, conforme 

julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 



 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de ADRIANO ALMEIDA DOMINGUES não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 



 
- quanto à classificação dos honorários advocatícios de MAURICIO DE 

CARVALHO GÓES e CARINA FURLIN GÓES, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de créditos parcialmente acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- incluir crédito no valor de R$ 399.337,70 em favor de ADRIANO ALMEIDA 

DOMINGUES, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir crédito no valor de R$ 34.009,01 em favor de CARINA FURLIN GÓES, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 34.009,01 em favor de MAURICIO 

DE CARVALHO GÓES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

 
07. 

Apresentante: ALAOR DOS SANTOS BORGES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 87.906,36 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 83.939,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001503-65.2011.5.04.0024; certidão de cálculos expedida pela 24ª Vara 



 
do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0001503-65.2011.5.04.0024; sentença (ED); acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto apenas pelo credor Alaor dos Santos 

Borges, para retificar o crédito principal liquidado na reclamatória trabalhista 

n.º 0001503-65.2011.5.04.0024, pelo valor de R$ 83.939,44. Na certidão 

apresentada consta o valor de R$ 2.605,69, a título de honorários periciais em 

favor de Valter Luiz Pereira Schneider. Certidão apresentada foi atualizada 

até 06/05/2019. Recuperanda concorda com o requerimento:  

(i) retificação do crédito em nome de Alaor dos Santos Borges, para que 

conste em seu favor a quantia de R$ 83.939,44; e  

(ii) inclusão do crédito em nome do perito Valter Luiz Pereira Schneider, para 

que conste em seu favor a quantia de R$ 2.605,69, ambos na classe I 

(trabalhista).  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001503-

65.2011.5.04.0024, ajuizada por ALAOR DOS SANTOS BORGES, perante a 

24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

confere aos créditos de R$ 83.939,44 e R$ 2.605,69, titularizados por ALAOR 

DOS SANTOS BORGES e VALTER LUIZ PEREIRA SCHNEIDER, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ALAOR DOS SANTOS BORGES, oportuno também 

manifestar-se sobre os honorários periciais de VALTER LUIZ PEREIRA 

SCHNEIDER; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ALAOR DOS SANTOS BORGES ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 



 
concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de VALTER LUIZ PEREIRA SCHNEIDER, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 



 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de ALAOR DOS SANTOS BORGES não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- em relação aos honorários periciais de VALTER LUIZ PEREIRA 

SCHNEIDER, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- habilitação de crédito acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ALAOR DOS 

SANTOS BORGES de R$ 87.906,36 para R$ 83.939,44; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.605,69 em favor de VALTER LUIZ 

PEREIRA SCHNEIDER, dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 



 
08. 

Apresentante: ALDO PEREIRA DE LIMA   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 91.351,94 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 120.675,21 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha/RS no âmbito do processo 

nº 0001033-63.2010.5.04.0252; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n. 0001033-63.2010.5.04.0252. A data de atualização é 

13/12/2019, o que não se mostra correto. Embora não haja insurgência 

específica quanto à eventual retificação, a Recuperanda entende que o 

credor deve apresentar CHC atualizada até a data do pedido de RJ 

(06/05/2019).  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001033-

63.2010.5.04.0252, ajuizada por ALDO PEREIRA DE LIMA, perante a 2ª Vara 

do Trabalho de Cachoeirinha/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha/RS confere ao 

crédito titularizado por ALDO PEREIRA LIMA os atributos da liquidez, certeza 

e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 

 



 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de ALDO PEREIRA LIMA ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) 

permite sugerir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao concurso (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de ALDO PEREIRA LIMA não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à FAZENDA NACIONAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da FAZENDA NACIONAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do 

CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 



 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito parcialmente acolhida com recálculo de ofício, 

ressalvada a inviabilidade da habilitação do crédito da FAZENDA NACIONAL, 

mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: majorar a importância do crédito em favor de ALDO PEREIRA 

LIMA de R$ 91.351,94 para R$ 110.400,05, mantendo-o dentre os créditos 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

 

09. 

Apresentante: ALDRIN SARMENTO SANTOS 

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 64.207,01 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 42.608,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 



 
0020560-40.2013.5.04.0205; certidão de cálculos expedida 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0020560-40.2013.5.04.0205. A Recuperanda concorda com 

a pretensão de retificação do crédito de R$ 42.608,20 em favor de ALDRIN 

SARMENTO SANTOS, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020560-

40.2013.5.04.0205, ajuizada por ALDRIN SARMENTO SANTOS e 

patrocinada por FABIO   ALEXANDRE   KOCHENBORGER e MAXIMILIA 

SILVA DE PAULA, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 42.608,20, R$ 10.126,57 e R$ 3.050,47, 

titularizados pelo Reclamante ALDRIN SARMENTO SANTOS, pelos 

advogados FABIO   ALEXANDRE   KOCHENBORGER e MAXIMILIA SILVA 

DE PAULA e pelo perito LEO ANTONIO ANDOGNINI GUEDES, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ALDRIN SARMENTO SANTOS, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

FABIO   ALEXANDRE   KOCHENBORGER e MAXIMILIA SILVA DE PAULA, 

e sobre os honorários periciais titularizados por LEO ANTONIO ANDOGNINI 

GUEDES; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

10.126,57/2 = R$ 5.063,28 para cada;  

- quanto à sujeição do crédito de ALDRIN SARMENTO SANTOS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 



 
ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de FABIO ALEXANDRE   

KOCHENBORGER e MAXIMILIA SILVA DE PAULA, estes seguem a sorte do 

principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 



 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de LEO ANTONIO ANDOGNINI GUEDES, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 



 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de ALDRIN SARMENTO SANTOS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de FABIO ALEXANDRE   

KOCHENBORGER e MAXIMILIA SILVA DE PAULA, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de LEO ANTONIO ANDOGNINI 

GUEDES, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 



 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novos crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

-  diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ALDRIN 

SARMENTO SANTOS, de R$ 64.207,01 para R$ 42.608,20; 



 
- de ofício, incluir o crédito de R$ 5.063,28 em favor de FABIO   ALEXANDRE   

KOCHENBORGER, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 5.063,28 em favor de MAXIMILIA SILVA DE 

PAULA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 3.050,47 em favor de LEO ANTONIO 

ANDOGNINI GUEDES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

10. 

Apresentante: ALESSANDRA MONTEIRO BRODT 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 113.898,38 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata/RS no 

âmbito do processo nº 0010538-43.2011.5.04.0511; certidão de cálculos 

expedida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir os créditos com origem na 

reclamatória n. 0010538-43.2011.5.04.0511. A data de atualização é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão dos 

créditos de R$ 113.898,38 em nome de ALESSANDRA MONTEIRO BRODT 

(principal); e R$ 1.734,62 em nome de CLAUDIO PIOVESANA (hon. peric.), 

ambos na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0010538-

43.2011.5.04.0511, ajuizada por ALESSANDRA MONTEIRO BRODT, 



 
perante o Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata/RS; 

- a certidão de cálculo expedida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Nova 

Prata/RS confere aos créditos de R$ 145.278,88 e de R$ 1.734,62, 

titularizados pela Reclamante ALESSANDRA MONTEIRO BRODT e pelo 

perito CLAUDIO PIOVESANA, respectivamente, os atributos de liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ALESSANDRA MONTEIRO BRODT, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por 

CLAUDIO PIOVESANA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ALESSANDRA MONTEIRO BRODT ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de CLAUDIO PIOVESANA, a jurisprudência 

mais atual do nosso Colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ALESSANDRA MONTEIRO BRODT não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que concerne aos honorários periciais de CLAUDIO PIOVESANA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também equipara aos créditos trabalhistas: 

 



 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 



 
 

- habilitação de crédito acolhida, com inclusão de novo crédito de ofício, 

ressalva da impossibilidade de habilitação de crédito tributário (contribuições 

previdenciárias e custas), mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório.  

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 145.278,88 em favor de ALESSANDRA MONTEIRO 

BRODT, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.734,62 em favor de CLAUDIO 

PIOVESANA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
11. 

Apresentante: ALESSANDRA SCHERER DA SILVEIRA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 4.964,32 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; carteira Ordem dos 

Advogados do Brasil; certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho 

de Santa Cruz do Sul no âmbito do processo nº 0020358-92.2017.5.04.0732. 

Contraditório: habilitação de honorários advocatícios com origem na 

reclamatória trabalhista nº 0020358-92.2017.5.04.0732 (Credora principal: 

Flavia Cristina Garske Pereira). Certidão apresentada pelo credor foi 

atualizada até 06/05/2019. Recuperanda concorda com a inclusão do crédito. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020358-

92.2017.5.04.0732, ajuizada por FLAVIA CRISTINA GARSKE PEREIRA e 



 
patrocinada por ALESSANDRA SCHERER DA SILVEIRA, perante a 2ª Vara 

do Trabalho de Santa Cruz do Sul; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do 

Sul confere ao crédito de R$ 4.964,32, titularizado pela advogada 

ALESSANDRA SCHERER DA SILVEIRA, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, a data do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (28/04/2017), bem como da 

prolação da sentença (20/06/2017), permitem presumir que o fato gerador do 

crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 



 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: incluir o crédito de R$ 4.964,32 em favor de ALESSANDRA 

SCHERER DA SILVEIRA dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 



 
12. 

Apresentante: ALEX SANDRO CRUZ DA COSTA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 186.311,93 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: não informado. 

Valor declarado pelo credor: não informado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; procuração; 

sentença proferida nos autos do processo nº 0073600-46.2009.5.04.0020; 

acórdão (RO); decisão interlocutória; procuração. 

Contraditório: A Recuperanda entende não ser possível concordar com a 

pretensão, tendo em vista que o credor não informou o valor do crédito 

pretendido e não apresentou certidão de habilitação de crédito emitida pela 

Justiça do Trabalho. No entanto, a Recuperanda considera eventual 

retificação, desde que haja a apresentação correta dos documentos.  

Resultado:  

- pretensão decorrente da Reclamatória Trabalhista nº 0073600-

46.2009.5.04.0020, promovida pelo Requerente perante a 20ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre;  

- pelo ano da Reclamatória Trabalhista (2009), viável presumir que o fato 

gerador dos créditos dela oriundos seja anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- sucede que a divergência descuidou dos requisitos do art. 9º, da LRF, 

impede;  

- nesse sentido, não há indicação da importância do crédito; 

- aliás, o Requerente menciona aguardar a expedição de certidão atualizada 

até 06/05/2019; 

- o próprio Juízo consignou depender do exame dos autos físicos para 

expedição da certidão; 



 
 

 
 

- expedida a certidão na forma do art. 9º, II, da LRF, poderão as partes postular 

a alteração do quantum debeatur diretamente à Administração Judicial, mercê 

do disposto no art. 6º, § 2º, da LRF; 

- inviável, por isso, o acolhimento de qualquer divergência. 

Providências: nada a fazer. 

 

13. 

Apresentante: ALEXANDRA CRISTINA LIVI RAMOS e DERLI DA SILVEIRA 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 52.029,93 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Alexandra Cristina 

Livi Ramos.  

Pretensão: diminuir o valor de crédito e incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 33.046,31 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Alexandra Cristina 

Livi Ramos. 

 R$ 10.321,15 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Derli da Silveira. 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 5ª 

Vara do Trabalho de Canoas no âmbito do processo nº 0020380-

53.2015.04.0205. 

Contraditório: Crédito principal e honorários advocatícios com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020380-53.2015.04.0205. Certidão apresentada 



 
pelo credor foi atualizada até 06/05/2019. Recuperanda concorda com o 

requerimento: (i) retificação do crédito em nome de Alexandra Cristina Livi 

Ramos, para que conste em seu favor a quantia de R$ 33.046,31; e (ii) 

inclusão do crédito em nome do advogado Derli da Silveira, para que conste 

em seu favor a quantia de R$ 10.321,15. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020380-

53.2015.04.0205, ajuizada por ALEXANDRA CRISTINA LIVI RAMOS e 

patrocinada por DERLI DA SILVEIRA, RENI ELIZEU DA SILVA, PATRICIA 

DA SILVEIRA GONÇALVES e BRUNA SOMAGAL, perante a 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 33.046,31, R$ 10.321,15 e R$ 4.769,34, 

titularizados pela Reclamante ALEXANDRA CRISTINA LIVI RAMOS, pelos 

advogados DERLI DA SILVEIRA, RENI ELIZEU DA SILVA, PATRICIA DA 

SILVEIRA GONÇALVES e BRUNA SOMAGAL, e pela perita CLAUDIA 

MARIA DE ALMEIDA HORTA, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ALEXANDRA CRISTINA LIVI RAMOS e DERLI DA 

SILVEIRA, oportuno também manifestar-se de ofício sobre os honorários 

advocatícios titularizados por RENI ELIZEU DA SILVA, PATRICIA DA 

SILVEIRA GONÇALVES e BRUNA SOMAGAL, e sobre os honorários 

periciais titularizados por CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA HORTA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

10.321,15/4 = R$ 2.580,28 para cada;  

- quanto à sujeição do crédito de ALEXANDRA CRISTINA LIVI RAMOS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 



 
Trabalhista (2015) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de DERLI DA SILVEIRA, RENI ELIZEU 

DA SILVA, PATRICIA DA SILVEIRA GONÇALVES e BRUNA SOMAGAL, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 



 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA HORTA, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 



 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de ALEXANDRA CRISTINA LIVI RAMOS não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de DERLI DA SILVEIRA, 

RENI ELIZEU DA SILVA, PATRICIA DA SILVEIRA GONÇALVES e BRUNA 

SOMAGAL, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA 

HORTA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de crédito parcialmente acolhida; 

inclusão de novos créditos de ofício. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista de ALEXANDRA CRISTINA LIVI 

RAMOS de R$ 52.029,93 para R$ 33.046,31; 

- incluir o crédito no valor de R$ 2.580,28 em favor de DERLI DA SILVEIRA, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.580,28 em favor de RENI ELIZEU DA 

SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.580,28 em favor de PATRICIA DA 

SILVEIRA GONÇALVES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.580,28 em favor de BRUNA SOMAGAL, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 4.769,34 em favor de CLAUDIA MARIA DE 

ALMEIDA HORTA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

14. 

Apresentante: ALEXANDRA RODRIGUES CALDIERARO  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 21.074,70 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor: 

 R$ 18.451,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; cópia dos autos do 

processo nº 002155-17.2014.5.04.0201. 

Contraditório: Conforme certidão no processo n. 0021155-17.2014.5.04.0201, 

a AELBRA foi excluída do polo passivo da lide. Por consequência, não há 

como concordar com a pretensão, devendo, ainda, o crédito da credora 

ser excluído da relação de credores.   

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021155-

17.2014.5.04.0201, ajuizada por ALEXANDRA RODRIGUES CALDIERARO, 

perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- conforme sentença datada de 16/08/2016, foi declarada a improcedência do 

pedido em relação à Reclamada ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA 

DO BRASIL – AELBRA: 

   
- nesse sentido, foi expedida certidão pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

nos seguintes termos: 



 

 
- portanto, tendo em vista que a Recuperanda não mais configura o polo 

passivo da lide, não há como atribuir dívida decorrente da Reclamatória nº 

0021155-17.2014.5.04.0201 em seu desfavor; 

- divergência desacolhida. 

Providências: excluir o crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado no valor de R$ 21.074,70, 

equivocadamente habilitado em favor de ALEXANDRA RODRIGUES 

CALDIERARO. 

 

15. 

Apresentante: ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS FONSECA   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 199.282,57 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 212.094,88 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito 

do processo de nº 0070400-16.2009.5.04.0025. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n. 0070400-16.2009.5.04.0025. A data de atualização é 



 
06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito de R$ 212.094,88, na Classe I, em nome de ALEXANDRE CARMO 

DOS SANTOS FONSECA. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0070400-

16.2009.5.04.0025, ajuizada por ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS 

FONSECA, perante a 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 235.434,78 e de R$ 2.263,82, titularizados pelo 

Reclamante ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS FONSECA e pelo perito 

JORGE LUIZ VIANA, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS FONSECA, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por 

JORGE LUIZ VIANA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS 

FONSECA ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista permite presumir que o fato gerador dos créditos 

seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se 

submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de JORGE LUIZ VIANA, a jurisprudência 

mais atual do nosso Colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 



 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 



 
- a origem do crédito de ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS FONSECA não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei 11.101/2005); 

- no que concerne à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS equipara 

os honorários periciais aos créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- divergência acolhida, com inclusão de ofício; 

Providências: 

- majorar a importância do crédito de ALEXANDRE CARMO DOS SANTOS 

FONSECA de R$ 199.282,57 para R$ 235.434,78, mantendo-o dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.263,82 em favor de JORGE LUIZ VIANA, 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

 

16. 

Apresentante: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 26.452,81 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 



 
de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS no âmbito do processo nº 

0021888-49.2016.5.04.0221; declaração de hipossuficiência; procuração; 

recibos salariais. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n. 0021888-49.2016.5.04.0221. A data de atualização é 

06/05/2019. Contudo, verifica-se que o credor incluiu todos os valores em sua 

pretensão, isto é, além do principal, acrescentou honorários e, ainda, o crédito 

da União (o que se mostra equivocado). Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com a pretensão de inclusão do crédito, com o 

desmembramento dos valores (ambos na Classe I) da seguinte forma:  

[i] ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES (principal): R$ 22.584,33; 

[ii] MARCO ANTONIO FIGUEIRA e outros (hon. adv.): R$ 3.416,79. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021888-

49.2016.5.04.0221, ajuizada por ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES 

e patrocinada por LUIZ ANTONIO PEDROSO FILHO, MARCO ANTONIO 

FIGUEIRA, MONALISA DE SOUZA CAMPELO e ROMULO JOSE 

ESCOUTO, perante a Vara do Trabalho de Guaíba/RS; 

- a certidão emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS confere aos créditos 

nos valores de R$ 22.584,33 e de R$ 3.416,79, titularizados pelo Reclamante 

ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES e pelos advogados LUIZ 

ANTONIO PEDROSO FILHO, MARCO ANTONIO FIGUEIRA, MONALISA DE 

SOUZA CAMPELO e ROMULO JOSE ESCOUTO, respectivamente, os 

atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade: R$ 3.416,79/4 

= R$ 854,19 para cada; 



 
- quanto à sujeição do crédito de ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2016) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de LUIZ ANTONIO PEDROSO FILHO, 

MARCO ANTONIO FIGUEIRA, MONALISA DE SOUZA CAMPELO e 

ROMULO JOSE ESCOUTO, estes seguem a sorte do principal, conforme 

julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 



 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LUIZ ANTONIO 

PEDROSO FILHO, MARCO ANTONIO FIGUEIRA, MONALISA DE SOUZA 

CAMPELO e ROMULO JOSE ESCOUTO, estes equiparam-se aos créditos 

trabalhistas, conforme art. 85, §14, do CPC, e entendimento sufragado no 

Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito em favor da UNIÃO FEDERAL;  

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 



 
- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação  
- Recurso provido.” (TJSP, AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. 
Roberto Mac Cracken, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, Data de Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida com a inclusão de novos créditos de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito no valor de R$ 26.452,81 em favor de ALEXANDRE DOS 

SANTOS RODRIGUES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes do acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 854,19 em favor de LUIZ ANTONIO 

PEDROSO FILHO, dentre os derivados da legislação de trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 854,19 em favor de MARCO 



 
ANTONIO FIGUEIRA, dentre os derivados da legislação de trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 854,19 em favor de MONALISA DE 

SOUZA CAMPELO, dentre os derivados da legislação de trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 854,19 em favor de ROMULO JOSE 

ESCOUTO, dentre os derivados da legislação de trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

17. 

Apresentante: ALEXANDRE FEIJÓ    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 118.293,80 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 129.909,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000136-39.2011.5.04.0013; certidão de cálculos expedida pela 13ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; sentença (ED). 

Contraditório: O pedido foi apresentado para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000136-39.2011.5.04.0013, de modo a aumentar 

a quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 129.909,78) compreende as rubricas principal (119.757,86) e 

FGTS (10.151,92). A Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a 

retificar o crédito do credor ALEXANDRE FEIJÓ, para fazer constar a seu 

favor a quantia de R$ 129.909,78, na Classe I – Credores Trabalhistas. 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000136-

39.2011.5.04.0013, ajuizada por ALEXANDRE FEIJÓ em face da 

Recuperanda, perante a 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 129.909,78, titularizado por ALEXANDRE 

FEIJÓ, os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, 

razão pela qual este se submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de ALEXANDRE FEIJÓ não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária em favor do INSS e às custas processuais em favor da UNIÃO 

FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 



 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito 

tributário (contribuição previdenciária e custas processuais), mercê da não 

sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente do trabalho ou equiparado em favor de 

ALEXANDRE FEIJÓ de R$ 118.293,80 para R$ 129.909,78. 

 

18. 

Apresentante: ALEXANDRE PERES SIMON    

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 5.837,09 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 11ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0001434-

72.2011.5.04.0011. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito de honorários 

advocatícios com origem na reclamatória trabalhista n.º 0001434-

72.2011.5.04.0011 (credora principal: Chirli Francini de Oliveira Vieira). A data 

de atualização da CHC é de 06/05/2019.A Recuperanda concorda com a 

pretensão, de modo a incluir o advogado ALEXANDRE PERES SIMON na 

Classe I, com o valor de R$ 5.837,09. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001434-

72.2011.5.04.0011, ajuizada por CHIRLI FRANCINI DE OLIVEIRA VIEIRA e 

patrocinada por ALEXANDRE PERES SIMON, perante a 11ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 5.837,09, titularizado pelo advogado 

ALEXANDRE PERES SIMON, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios de ALEXANDRE PERES SIMON 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 



 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 



 
- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: habilitar o crédito de R$ 5.837,09 em favor de ALEXANDRE 

PERES SIMON dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
19. 

Apresentante: ALEXANDRE PINHO SILVEIRO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 2.862.131,90 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente do trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 2.656.649,59 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente do trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição; procuração; certidão de habilitação de 

crédito emitida pela 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; certidão de cálculo 

da Reclamatória Trabalhista nº 0001360-79.2011.5.04.0023. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001360-

79.2011.5.04.0023, ajuizada por ALEXANDRE PINHO SILVEIRO, perante a 

23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculo expedida pela 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 2.808.751,41 de titularidade do Reclamante 

ALEXANDRE PINHO SILVEIRO, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 



 
- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- o valor do crédito devido ao Reclamante ALEXANDRE PINHO SILVEIRO é 

decorrente da soma da quantia líquida (R$ 2.426.987,37) com o valor do 

FGTS da conta vinculada (R$ 381.764,04), o que totaliza R$ 2.808.751,41; 

- o valor pretendido pelo Credor de R$ 2.656.649,59, corresponde à quantia 

líquida que incluiu o valor do imposto de renda (R$ 229.662,22) o que deve, 

necessariamente, ser descontado; 

- quanto à sujeição do crédito de ALEXANDRE PINHO SILVEIRO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de ALEXANDRE PINHO SILVEIRO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 



 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  
 

- divergência de crédito acolhida em parte, ressalvada a impossibilidade de 

habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor ALEXANDRE 

PINHO SILVEIRO, de R$ 2.862.131,90 para R$ 2.808.751,41. 

 
20. 

Apresentante: ALEXANDRO MARQUES DA ROCHA   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 146.254.85 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia integral do processo nº 0000354-

08.2013.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n. 0000354-08.2013.5.04.0204. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito, no valor de R$ 146.254,85, na Classe I, em nome de ALEXANDRO 



 
MARQUES DA ROCHA. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000354-

08.2013.5.04.0204, ajuizada por ALEXANDRO MARQUES DA ROCHA, 

perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere ao crédito 

de R$ 146.254,85, titularizado pelo Reclamante ALEXANDRO MARQUES DA 

ROCHA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ALEXANDRO MARQUES DA ROCHA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador dos créditos seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se 

submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de ALEXANDRO MARQUES DA ROCHA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente às custas processuais 

em favor da UNIÃO FEDERAL;  

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 



 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- habilitação de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

do crédito tributário (custas), mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências:  incluir crédito no valor de R$ 146.254,85 em favor de 

ALEXANDRO MARQUES DA ROCHA, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

21. 

Apresentante: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GARCIA e CLÁUDIA REGINA 

TROPEA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  



 
 R$ 58.887,58 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição; procuração; certidão de habilitação de 

créditos emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; cópia dos autos da 

Reclamatória Trabalhista nº 0021933-76.2017.5.04.0202.  

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021933-

76.2017.5.04.0202, ajuizada por ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GARCIA 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 58.887,58 e de R$ 2.500,00, 

titularizados pelo Reclamante ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GARCIA e pela 

perita contábil CLÁUDIA REGINA TROPEA, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GARCIA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por 

CLÁUDIA REGINA TROPEA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GARCIA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2017) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de CLÁUDIA REGINA TROPEA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 



 
 

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 



 
 

- a origem do crédito de ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GARCIA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de CLÁUDIA REGINA TROPEA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  



 
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- habilitação de crédito acolhida com inclusão de novo crédito de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 58.887,58 em favor de ALEXSANDRO DE OLIVEIRA 

GARCIA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.500,00 em favor de CLÁUDIA REGINA 

TROPEA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
22. 

Apresentante: ALEXSANDRO GOLDANI   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 115.430,14 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 19.202,08 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS no âmbito do 

processo nº 1050800-30.2009.5.04.0271; procuração. 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n. 1050800-30.2009.5.04.0271. A data de atualização é 

13/12/2019 (o que não se mostra correto). Em consulta ao processo, a 

Recuperanda extraiu nova CHC com que contém a data de atualização até 

06/05/2019 (doc. Anexo), cujo crédito, na data, representa R$ 18.589.01. 

Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a divergência, a fim 

de retificar o crédito do credor ALEXSANDRO GOLDANI, fazendo constar a 

seu favor o valor de R$ 18.589,01, na Classe I.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 1050800-

30.2009.5.04.0271, ajuizada por ALEXSANDRO GOLDANI e outros 97 

reclamantes, perante o Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS; 

- a certidão apresentada pela Recuperanda, expedida pelo Posto da Justiça 

do Trabalho de Tramandaí/RS, confere ao crédito de R$ 18.589,01, de 

titularidade de ALEXSANDRO GOLDANI, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano da 

Reclamatória Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual 

este se submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de ALEXSANDRO GOLDANI não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

ALEXSANDRO GOLDANI de R$ 115.430,14 para R$ 18.589,01. 

 



 
23. 

Apresentante: ALINE SOUZA PADILHA, EDGAR FREIBERGER, JAIME 

LUIZ TRANQUILO 

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 85.910,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Aline Souza 

Padilha. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito arrolado em favor de Aline Souza 

Padilha e incluir crédito novo em nome de Edgar Freiberger e Jame Luiz 

Tranquilo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 73.014,15 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Aline Souza 

Padilha;  

 4.224,10 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Edgar Freiberger; 

 1.206,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Jame Luiz Tranquilo;  

Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 2ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0041800-

54.2009.5.04.0002. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0041800-54.2009.5.04.0002 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios e periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 

recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que sejam arrolados os 

seguintes créditos (todos na Classe I):  

(i) Aline Souza Padilha: valor principal (R$ 73.014,15); 

(ii) Edgar Freiberger: honor. advocatícios (R$ 4.224,10); 

(iii) Jame Luiz Tranquilo: honor. Periciais (R$ 1.206,54). 



 
Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0041800-

54.2009.5.04.0002, ajuizada por ALINE SOUZA PADILHA, perante a 2ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 73.014,15, R$ 4.224,10 e R$ 1.206,54, 

titularizados pela Reclamante ALINE SOUZA PADILHA e pelos peritos 

EDGAR FREIBERGER (perito engenheiro) e JAIME LUIZ TRANQUILO (perito 

contábil), respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, 

razão pela qual este se submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de EDGAR FREIBERGER (perito 

engenheiro) e JAIME LUIZ TRANQUILO (perito contábil), a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de ALINE SOUZA PADILHA não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de EDGAR FREIBERGER (perito 

engenheiro) e JAIME LUIZ TRANQUILO (perito contábil), a jurisprudência do 

colendo TJRS também os equipara aos créditos trabalhistas:  



 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de ALINE 

SOUZA PADILHA de R$ 85.910,49 para R$ 73.014,15; 

- incluir o crédito de R$ 4.224,10 em favor de EDGAR FREIBERGER dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 1.206,54 em favor de JAIME LUIZ TRANQUILO dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

24. 

Apresentante: ANA CAREN WEBSTER FIGUEIRÓ e ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA   

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 676.048,50 - crédito trabalhista em favor de Ana Caren Webster 

Figueiró  

Pretensão: reduzir a importância do crédito arrolado em favor de Ana Caren 

Webester Figueiró e incluir crédito novo em nome de Alfeu Luiz Mezzalira. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 652.354,47 - crédito trabalhista em favor de Ana Caren Webester 

Figueiró; 

 R$ 3.399,83 -  crédito trabalhista em favor de Alfeu Luiz Mezzalira;   



 
Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 23ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0044500-

37.2009.5.04.0023. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0044500-37.2009.5.04.0023 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento do valor relativo aos 

honorários periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. 

Identifica-se contudo, um equívoco no valor pretendido, pois foi incluída a 

verba de IR. Assim, a recuperanda concorda parcialmente com a habilitação, 

a fim de que seja retificado o crédito principal e arrolado os honorários do 

perito (ambos na Classe I):  

(i) Ana Caren Webester Figueiró: valor principal (R$ 648.941,11); 

(ii) Alfeu Luiz Mezzalira: honor. Periciais (R$ 3.413,36). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0044500-

37.2009.5.04.0023, ajuizada por ANA CAREN WEBSTER FIGUEIRÓ, 

perante a 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculo emitida pela 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 648.941,11 e R$ 3.399,83, 

titularizados pela Reclamante ANA CAREN WEBSTER FIGUEIRÓ e pelo 

perito ALFEU LUIZ MEZZALIRA, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- por sua vez, os valores correspondentes a imposto de renda e custas não 

são devidos à ANA CAREN WEBSTER, pois de titularidade diversa;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ANA CAREN WEBSTER ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009), 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao concurso 



 
(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 



 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ANA CAREN WEBSTER FIGUEIRÓ não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à FAZENDA NACIONAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da FAZENDA NACIONAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do 

CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  



 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  
 

- divergência de crédito parcialmente acolhida; habilitação de crédito acolhida; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito em favor de ANA CAREN WEBSTER 

FIGUEIRÓ de R$ 676.048,50 para R$ 648.941,11, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 3.399,83 em favor de ALFEU LUIZ MEZZALIRA dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
25. 

Apresentante: ANA CAROLINA NEVES AMARAL DO VALLE   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 



 
Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: não especificado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; termo de rescisão de 

contrato de trabalho; termo de homologação de rescisão de contrato de 

trabalho; demonstrativo do trabalhador de recolhimento do FGTS rescisório; 

extrato analítico d trabalhador (FGTS); relação de parcelas do FGTS em 

atraso; aviso de férias; descrição do parcelamento das verbas rescisórias; 

CTPS. 

Contraditório: A credora apresentou extratos da conta do FGTS, contudo sem 

discriminar valores. Internamente, conforme planilha anexa, a Recuperanda 

identificou que o saldo atualizado devido de FGTS até 06/05/2019 é R$ 

2.504,40. Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, para 

retificar o crédito em favor de ANA CAROLINA NEVES AMARAL DO VALLE 

no valor de R$ 2.504,40.  

Resultado:  

- a Credora sustenta ter sido desligada no mês de junho de 2019, tendo 

recebido somente parcela do valor atinente ao FGTS do período trabalhado; 

- diante disso, requereu que fosse arrolado crédito correspondente ao 

remanescente das parcelas de FGTS; 

- a Recuperanda, a seu turno, sustenta que o desligamento de ANA 

CAROLINA NEVES AMARAL DO VALLE ocorreu somente em 03/07/2019 e 

que o crédito da Requerente sujeito à Recuperação Judicial perfaz a monta 

de R$ 2.504,40, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à ANA CAROLINA NEVES AMARAL DO 

VALLE a título de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total perfaz 

a monta de R$ 2.504,40, composta da seguinte forma: 

 

Competência Valor R$ 

09/2018 R$ 311,63 



 
10/2018 R$ 311,63 

11/2018 R$ 474,01 

12/2018 R$ 472,24 

02/2019 R$ 311,63 

03/2019 R$ 311,63 

04/2019 R$ 311,63 

  

 R$ 2.504,40 

 

- por sua vez, os demais valores atinentes à rescisão do contrato de trabalho 

ocorrida em 03/07/2019 não estão sujeitos à Recuperação Judicial, visto que 

a origem destes créditos é posterior ao ajuizamento do pedido recuperatório; 

- quanto à classificação do crédito sujeito à Recuperação Judicial, a origem 

não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles descritos no art. 41, I, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir o crédito no valor de R$ 2.504,40 em favor de ANA 

CAROLINA NEVES AMARAL DO VALLE dentre aqueles derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

26. 

Apresentante: ANA LÍGIA DE OLIVEIRA TRINDADE   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 97.225,16 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 98.824,74 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 



 
de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A credora apresentou cálculo contendo rubricas da rescisão do 

contrato de trabalho, informando que o total devido seria R$ 98.824,74. 

Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou 

que o saldo atualizado devido à credora é de R$ 122.956,92 (valores 

corrigidos até 06/05/2019). Assim, a Recuperanda concorda com o 

requerimento, para retificar o crédito em favor de ANA LÍGIA DE OLIVEIRA 

TRINDADE no valor de R$ 122.956,92. 

Resultado:  

- a Requerente está entre as demitidas antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 43.658.34;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 122.956,92 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 9.414.39 R$ 75.365,94 R$ 38.176,59 R$ 122.956,92 

 

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 



 
- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 



 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de ANA LÍGIA 

DE OLIVEIRA TRINDADE de R$ 97.225,16 para R$ 122.956,92, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

27. 

Apresentante: ANA LÚCIA BECK  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 34.297,42 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito com pedido de reserva.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 59.058,86 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado oriundo do processo nº 

0020414-71.2014.5.04.0202;  

 R$ 244.108,36 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado oriundo do processo nº 

0020644-16.2014.5.04.0202.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; procuração; certidão de 

cálculos expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0020414-71.2014.5.04.0202; pedido de reserva de créditos; 

cálculo de atualização do crédito; sentença proferida nos autos do processo 

nº 0020644-16.2014.5.04.0202; sentença (ED); informação processual TRT; 

acórdão (RO); acórdão TST. 



 
Contraditório: Embora já existam decisões na Reclamatória Trabalhista n. 

0020644-16.2014.5.04.0202, a mesma não tem cálculo homologado, pois 

está em fase de liquidação. No caso do processo n. 0020414-

71.2014.5.04.0202, não há cálculo mais atualizado do que o valor já lançado. 

Além disso, há a necessidade de se aplicar atualização do cálculo, pelo 

FACDT, no valor devido ao autor em 30/04/2015, no montante de R$ 

33.804,68. Como se trata de quantia ainda ilíquida, observa-se o art. 6º, § 1º, 

da LRF, cabendo à credora, se for o caso, apresentar impugnação no futuro. 

De toda a forma, como a credora já se encontra arrolada na classe trabalhista, 

o direito e o peso do voto em eventual AGC já está garantido (independente 

do valor). Assim, a Recuperanda entende que, no momento, não pode ser 

acolhida a pretensão, pois os valores da Reclamatória Trabalhista não foram 

liquidados. 

Resultado:  

 Reclamatória Trabalhista nº 0020414-71.2014.5.04.0202 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020414-

71.2014.5.04.0202, ajuizada por ANA LUCIA BECK em face da Recuperanda, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 59.058,86, titularizado por ANA LUCIA BECK, os 

atributos de liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a Recuperanda, a seu turno, limitou-se a afirmar que não haveria cálculo 

mais atualizado do que o utilizado na lista de credores objeto do edital do art. 

52, § 1º, da LRF; 

- contudo, consultando os autos da Reclamatória Trabalhista, é possível 

identificar que o cálculo de R$ 34.297,42 estava atualizado até 30/04/2015: 



 

 
- agora, em sede de divergência, a Credora apresentou cálculo atualizado até 

a data de ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019): 

 



 
- quanto à sujeição do crédito de ANA LUCIA BECK ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de ANA LUCIA BECK não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos ao INSS; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza destes 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 



 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- assim, é caso de acolher parcialmente a divergência para majorar o crédito 

inicialmente arrolado pela Recuperanda para R$ 59.058,86, desconsiderando 

do montante o quantum devido ao INSS; 

 Reclamatória Trabalhista nº 0020644-16.2014.5.04.0202 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020644-

16.2014.5.04.0202, ajuizada por ANA LUCIA BECK em face da Recuperanda, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a Requerente reconhece ainda não haver decisão homologatória dos 

cálculos de liquidação: 

 
- por isso, postula a reserva do valor de R$ 244.108,36, o qual seria 

comprovado através de cálculo por ela elaborado: 



 

 
- consultando os autos da Reclamatória Trabalhista é possível constatar que 

a perita nomeada para elaborar os cálculos de liquidação (JANETE FLACH 

STEFFENS CHAMORRO), em 26/10/2020, postulou a apresentação de 

documentos complementares para que fosse possível finalizar o trabalho: 

- 



 

 
- sobreveio intimação da Recuperanda, a qual ainda não foi atendida: 

 
- dessa forma, razão assiste à Recuperanda quando afirma ainda não haver 

consolidação de valores devidos em relação à Reclamatória Trabalhista em 

análise; 

- com efeito, melhor sorte não assiste à Requerente ao pretender a reserva 

de valores; 

- sucede que o §3º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 confere exclusivamente 

ao juiz competente para apreciar ações de conhecimento em geral e ações 



 
trabalhistas a possibilidade de requerer ao Juízo Recuperacional a reserva de 

valores referentes aos créditos que estima serem devidos ao credor; 

- nesse sentido, a respeito da reserva de valores na recuperação judicial, 

merece transcrição a doutrina de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli: 

 
“As reclamatórias trabalhistas e as ações ordinárias pelas quais se 
demandar quantia ilíquida contra a empresa devedora não serão 
apanhadas pelo automatic stay e continuarão a tramitar perante os 
juízos onde foram distribuídas. Para esses credores, dispõe o art. 
6º, § 3º, da LRF que o juiz competente para essas ações 'poderá 
determinar a reserva da importância que estimar devida na 
recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido 
o direito, será o crédito incluído na classe própria'. Essa decisão 
tem natureza tipicamente acautelatória e visa assegurar ao credor 
que possa participar do concurso recuperacional, exercendo direito 
de voto na assembleia-geral de credores”1.  
 

- não é diferente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

afirma ser faculdade conferida ao livre convencimento do julgador determinar 

a reserva da importância no juízo da recuperação judicial, desde que atendida 

as peculiaridades do caso concreto:  

  
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
COMPETÊNCIA INTERNA ARGUIDA APENAS EM AGRAVO 
INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VALORES CONTRA RÉU 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR. 
INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a 

 
1 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação 
judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 186. 



 
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, 
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos 
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo 
CPC. 2. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, 
razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como 
indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de 
preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ.  3. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que constitui 
faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, 
determinar a reserva de valores contra réu em recuperação 
judicial, sendo inviável, na estreita via do recurso especial, o 
reexame do acervo fático-probatório, a teor do que dispõe a Súmula 
nº 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz 
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela 
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o 
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente 
mantido em seus próprios termos. 4. Em razão da improcedência 
do presente recurso, e da anterior advertência em relação a 
incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, 
§ 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da 
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º 
daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição 
de multa.”(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.º 1.224.002 
– RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 – Terceira Turma, Data de 
Julgamento: 29/10/2018)  

 

- logo, não merece prosperar a pretensão da Requerente. 

- habilitação desacolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente do trabalho ou equiparado em favor de ANA 

LUCIA BECK de R$ 34.297,42 para R$ 59.058,86. 

 

28. 

Apresentante: ANA LUCIA MOSCHETTA HORTS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 



 
 R$ 320.343,56 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 323.325,50 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000787-53.2011.5.04.0019; certidão de cálculos expedida pela 19ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; acórdão (AI); acórdão (RR); 

acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar os créditos com origem na 

reclamatória trabalhista n. 0000787-53.2011.5.04.0019. A data de atualização 

da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de 

inclusão dos créditos da R$ 323.325,50 em nome de ANA LUCIA 

MOSCHETTA HORTS (principal) e R$ 2.827,09 em nome de ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA (hon. periciais), ambos na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000787-

53.2011.5.04.0019, ajuizada por ANA LUCIA MOSCHETTA HORST, perante 

a 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos de R$ 323.325,50 e R$ 2.827,09, titularizados 

pela Reclamante ANA LUCIA MOSCHETTA HORST e pelo perito ALFEU 

LUIZ MEZZALIRA, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ANA LUCIA MOSCHETTA HORST, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por ALFEU 

LUIZ MEZZALIRA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 



 
Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ANA LUCIA MOSCHETTA HORTS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de titularidade de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 



 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ANA LUCIA MOSCHETTA HORTS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, 

a jurisprudência do colendo TJRS também equipara aos créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 



 
judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de novo crédito de ofício, 

ressalvada a inviabilidade da habilitação de crédito da UNIÃO FEDERAL. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito em favor de ANA LUCIA MOSCHETTA 

HORTS de R$ 320.343,56 para R$ 323.325,50, mantendo-o dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 2.827,09 em favor de ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA, dentre os derivados da legislção do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
29. 

Apresentante: ANA LUCIA TRAJANO BARBOSA 

Natureza: divergência de valor. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 108.139,99 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 116.705,98 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001376-63.2011.5.04.0013; certidão de cálculos expedida pela 13ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0001376-63.2011.5.04.0013; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001376-63.2011.5.04.0013. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor postulado (R$ 

116.705,98) compreende as rubricas principal, juros, multa 475-J (523) e 

FGTS. Recuperanda concorda com a pretensão. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001376-

63.2011.5.04.0013, ajuizada por ANA LUCIA TRAJANO BARBOSA em face 

da Recuperanda, perante a 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação de crédito emitida pela 13ª Vara do Trabalho de 

Porto Alegre/RS confere ao crédito de R$ 116.705,98, titularizado por ANA 

LUCIA TRAJANO BARBOSA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de ANA LUCIA TRAJANO BARBOSA não deixa 

dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito trabalhista em favor de ANA 

LUCIA TRAJANO BARBOSA de R$ 108.139,99 para R$ 116.705,98, 

mantendo-o dentro os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparado. 

 

30. 

Apresentante: ANA MARIA MELLO DOS SANTOS   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 132.402,87 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 147.014,62 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de cálculos 

expedida pela 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001367-56.2010.5.04.0007 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória n. 0001367-56.2010.5.04.0007. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito, para constar em favor de ANA MARIA MELLO DOS SANTOS o valor 

de R$ 147.014,62, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001367-



 
56.2010.5.04.0007, ajuizada por ANA MARIA MELLO DOS SANTOS, perante 

a 07ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculo expedida pela 07ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 147.014,62, de titularidade de ANA MARIA MELLO 

DOS SANTOS, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de ANA MARIA MELLO DOS SANTOS não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à FAZENDA NACIONAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da FAZENDA NACIONAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do 

CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 



 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a inviabilidade da habilitação do 

crédito da FAZENDA NACIONAL, mercê da não sujeição do crédito tributário 

ao procedimento recuperatório. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANA 

MARIA MELLO DOS SANTOS de R$ 132.402,87 para R$ 147.014,62. 

 
31. 

Apresentante: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 

Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 3.342,05 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANA PAULA 

FERREIRA DA SILVA. 

 R$ 887,07 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de JOÃO VILCEU VIEIRA 

SOARES JR. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Sapucaia do Sul/RS no âmbito do processo nº 0020064-

65.2018.5.04.0292. 



 
Contraditório: Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 13/12/2019. 

Recuperanda concorda, todavia, entende que os valores devem ser 

readequados (atualização até a data de 06/05/2019).  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020064-

65.2018.5.04.0292, ajuizada por ANA PAULA FERREIRA DA SILVA e 

patrocinada por JOÃO VILCEU VIEIRA SOARES JR, perante a 2ª Vara do 

Trabalho de Sapucaia do Sul/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS confere 

aos créditos titularizados por ANA PAULA FERREIRA DA SILVA e JOÃO 

VILCEU VIEIRA SOARES JR os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 

 
 JOÃO VILCEU VIEIRA SOARES JR 



 

 
- quanto à sujeição do crédito de ANA PAULA FERREIRA DA SILVA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2018) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de JOÃO VILCEU VIEIRA SOARES JR, 

seguem a sorte do principal; 

- é como decidiu o colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750, a seguir ementado:  

 
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 



 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 97 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 5. Recurso especial provido.” (REsp 
1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ 
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) (sublinhamos) 
 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de ANA PAULA FERREIRA DA SILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de JOÃO VILCEU VIEIRA SOARES 

JR, equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 



 
e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação de créditos acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 3.057,48 em favor de ANA PAULA FERREIRA DA 

SILVA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 811,54 em favor de JOÃO VILCEU VIEIRA SOARES 

JR, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

 

32. 

Apresentante: ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA (CPF: 967.472.420-68); 

RAFAEL DAVI MARTINS COSTA (CPF: 647.763.600-04) e MARIO INACIO 

STEFFEN (CPF: 202.315.800-10) 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 383.943,95 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Ana Rubia Bortolotti 

da Rosa. 

Pretensão: diminuir o valor do crédito em favor de Ana Rubia Bortolotti da 

Rosa e incluir créditos novos em favor de Rafael Davi Martins Costa e Mario 

Inacio Steffen. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 328.815,97 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Ana Rubia Bortolotti 

da Rosa; 

 R$ 77.967,39 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Rafael Davi Martins 

Costa; 

 R$ 3.707,37 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 



 
acidente de trabalho ou equiparado em favor de Mario Inacio Steffen. 

Documentos apresentados: cópia integral do processo nº 0000369-

30.2011.5.04.0015. 

Contraditório: O pedido foi proposto para RETIFICAR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000369-30.2011.5.04.0015. O AJ observou o 

desmembramento dos honorários adv. e periciais. A data de atualização da 

CHC é de 06/05/2019. Assim, a recuperanda concorda com a divergência, 

a fim de que seja retificado o principal e incluídos os seguintes créditos (todos 

na Classe I):  

[i] ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA (CPF: 967.472.420-68) – principal: 

R$ 328.815,97; 

[ii] RAFAEL DAVI MARTINS COSTA (CPF: 647.763.600-04) - honor. advoc.: 

R$ 77.967,39; 

[iii] MARIO INACIO STEFFEN (honor. periciais) R$ 3.707,37. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000369-

30.2011.5.04.0015, ajuizada por ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA e 

patrocinada por RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, perante a 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 328.815,97, R$ 77.967,39 e 3.707,37, 

titularizados pela Reclamante ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA, pelo 

advogado RAFAEL DAVI MARTINS COSTA e pelo perito MARIO INACIO 

STEFFEN, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA, oportuno 

manifestar-se também sobre os honorários advocatícios titularizados por 

RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, bem como sobre os honorários periciais 

titulariados por MARIO INACIO STEFFEN; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 



 
- quanto à sujeição do crédito de ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 



 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais titularizados por MARIO INACIO STEFFEN, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 



 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de ANA RUBIA BORTOLOTTI DA ROSA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de RAFAEL DAVI 

MARTINS COSTA, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme 

art. 85, §14, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de MARIO INACIO STEFFEN, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de créditos de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 



 
do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANA RUBIA 

BORTOLOTTI DA ROSA de R$ 383.943,95 para R$ 328.815,97; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 77.967,39 em favor de RAFAEL DAVI 

MARTINS COSTA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 3.707,37 em favor de MARIO INACIO 

STEFFEN, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente do trabalho ou equiparados; 

 

33. 

Apresentante: ANDERSON RAFAEL COSTA PINHEIRO 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 89.424,79 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 59.557,36 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020091-57.2014.5.04.0205; certidão de cálculos expedida pela 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS;  CTPS; declaração de hipossuficiência; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n. 0020091-57.2014.5.04.0205. A data de atualização 

da CHC é 06/05/2019. Contudo, no valor postulado (R$ 59.557,36) verifica-se 

que, aparentemente, o credor incluiu rubricas que não são de sua titularidade. 

Considerando apenas os valores de titularidade do credor principal, o crédito 



 
a ser retificado representa R$ 53.763,90 (principal + FGTS + juros). Além 

disso, desmembra-se os honorários adv. e periciais, restando os créditos da 

seguinte forma (todos na Classe I): 

[i] ANDERSON RAFAEL COSTA PINHEIRO (principal): R$ 53.763,90; 

[ii] RAFAEL DAVI MARTINS COSTA e outros (honor. advoc.): R$ 11.441,19; 

[iii] ALFEU LUIZ MEZZALIRA (honor. periciais) R$ 2.059,64. 

Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, nos 

termos acima.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020091-

57.2014.5.04.0205, ajuizada por ANDERSON RAFAEL COSTA PINHEIRO e 

patrocinada por RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, DAYSE LINCHEN GROSS 

e ANA PAULA KEUNECKE, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 53.723,90, R$ 11.441,19 e R$ 

2.059,64, titularizados pelo Reclamante ANDERSON RAFAEL COSTA 

PINHEIRO, pelos advogados RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, DAYSE 

LINCHEN GROSS e ANA PAULA KEUNECKE e pelo perito IVO MARTINI 

JUNIOR, respectivamente, os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ANDERSON RAFAEL COSTA PINHEIRO, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, DAYSE LINCHEN GROSS e ANA PAULA 

KEUNECKE, e sobre os honorários periciais titularizados por IVO MARTINI 

JUNIOR; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

11.441,19/3 = R$ 3.813,73 para cada; 



 
- quanto à sujeição do crédito de ANDERSON RAFAEL COSTA PINHEIRO 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de RAFAEL DAVI MARTINS COSTA, 

DAYSE LINCHEN GROSS e ANA PAULA KEUNECKE, estes seguem a sorte 

do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 



 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de IVO MARTINI JUNIOR, a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 



 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ANDERSON RAFAEL COSTA PINHEIRO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de RAFAEL DAVI 

MARTINS COSTA, DAYSE LINCHEN GROSS e ANA PAULA KEUNECKE, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de IVO MARTINI JUNIOR, a 

jurisprudência do nosso colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 



 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência parcialmente acolhida com alterações de ofício, ressalvada a 

inviabilidade da habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 



 
Providências: 

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANDERSON 

RAFAEL COSTA PINHEIRO de R$ 89.424,79 para R$ 53.763,90; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 3.813,73 em favor de RAFAEL DAVI 

MARTINS COSTA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 3.813,73 em favor de DAYSE LINCHEN 

GROSS, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 3.813,72 em favor de ANA PAULA 

KEUNECKE, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.059,64 em favor de IVO MARTINI JUNIOR, 

dentre os derivados da legislação de trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

34. 

Apresentante: ANDRA LUISA DE SOUZA PILAR FLORES   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 78.114,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 71.968,08 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000200-91.2012.5.04.0020; certidão de cálculos expedida pela 20ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; acórdão (RR); acórdão (RO). 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n. 0000200-91.2012.5.04.0020 (diminuindo o valor 

arrolado). A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão de retificação do crédito, para constar em favor 

de ANDRA LUISA DE SOUZA PILAR FLORES o valor de R$ 71.968,08, na 

Classe I.  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000200-

91.2012.5.04.0020, ajuizada por ANDRA LUISA DE SOUZA PILAR FLORES, 

perante a 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 20ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 71.968,08, titularizado por ANDRA LUISA 

DE SOUZA PILAR FLORES, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, cumpre 

destacar que o ano de ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012), 

mesmo ano de prolação da sentença, permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de ANDRA LUISA DE SOUZA PILARES FLORES não 

deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação de 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 



 
Paulo: 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a inviabilidade da habilitação do 

crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de ANDRA LUISA 

DE SOUZA PILAR FLORES de R$ 78.114,20 para R$ 71.968,08.  

 

35. 

Apresentante: ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  



 
 R$ 535.619,69 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de André Ribeiro 

Advogados. 

Documentos apresentados: petição de habilitação de crédito atinente aos 

honorários advocatícios de Reclamatória Trabalhista movida por Renato 

Moreira Rosa (nº 0020252-04.2013.5.04.0205), procuração, 

substabelecimentos, contrato social, petição inicial, sentença, recurso 

ordinário, acórdão (RO), agravo de petição, acórdão (AP), publicação de 

acórdão, recurso de revista, certidão de remessa do recurso de revista, 

despacho para apresentar cálculos, certidão de cálculos atualizada em 

30/09/2017, embargos à execução, sentença dos embargos à execução, 

cálculo do crédito atualizado até 06/05/2020; petição de habilitação de crédito 

atinente aos honorários advocatícios de Reclamatória Trabalhista movida por 

Jenifer Saffi (nº 0000742-79.2011.5.04.0203), petição inicial, procuração, 

contrato social, sentença, acórdão (RO), certidão de julgamento (RO), 

abertura execução PJE, despacho na execução, despacho execução 

definitiva, certidão de cálculos PJE, certidão de habilitação de créditos na 

Recuperação Judicial da Reclamada; petição de habilitação de crédito 

atinente aos honorários advocatícios de Reclamatória Trabalhista movida por 

Luciene Cardosos Scherer (nº 0020486-55.2014.5.04.0203), petição inicial, 

procuração, contrato social, sentença de primeiro grau, duas sentenças de 

embargos de declaração, acórdão, acordão dos embargos declaratórios, 

certidão de trânsito em julgado, cálculo de liquidação homologado, certidão 

de homologação dos cálculos de liquidação, certidão de cálculos, sentença 

dos embargos à execução, cálculo atualizado até maio/2019. 

Contraditório: Origem: honorários advocatícios. Embora atualizado até 

06/05/2019, o cálculo apresentado pelo credor (cujo valor foi de R$ 

535.619,69) é unilateral (perícia não oficial, isto é, não se trata de certidão 

emitida no processo trabalhista). A última atualização do processo apresentou 

o valor de R$ 191.986,20 até 01/02/2017. Recuperanda entende que o credor 



 
deve apresentar a certidão emitida pela Justiça do Trabalho (sobretudo 

considerando a grande diferença do valor). 

Resultado: 

- pretensão embasada nas Reclamatórias Trabalhistas nº 0020252-

04.2013.5.04.0205, nº 0000742-79.2011.5.04.0203 e nº 0020486-

55.2014.5.04.0203; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda sustentou que o Credor deveria 

apresentar a certidão de habilitação emitida pela Justiça do Trabalho para 

comprovar o efetivo valor do crédito sujeito à Recuperação Judicial; 

- nesse sentido, a Administração Judicial diligenciou junto ao escritório de 

advocacia, obtendo a documentação pertinente, a qual vai a seguir analisada: 

 Reclamatória Trabalhista nº 0020252-04.2013.5.04.0205 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas confere aos créditos 

nos valores de R$ 358.574,44, R$ 60.920,84 e R$ 2.123,90, titularizados 

respectivamente por RENATO MOREIRA ROSA (Reclamante), por ANDRÉ 

DIAS RIBEIRO e CARLA LUCIA DOS SANTOS MAGNUS PINTO 

(advogados) e PAULO ARMANDO SPERB (perito), os atributos de liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- a procuração acostada aos autos do processo não deixa dúvidas de que 

ANDRÉ DIAS RIBEIRO e CARLA LUCIA DOS SANTOS MAGNUS PINTO 

atuaram na causa em representação de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS; 

- ainda, tendo em vista que a certidão contempla não somente os honorários 

advocatícios perseguidos por ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os créditos titularizados por RENATO 

MOREIRA ROSA e PAULO ARMANDO SPERB; 

- quanto à sujeição do crédito de RENATO MOREIRA ROSA ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), bem 

como do trânsito em julgado da sentença (2017) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- quanto aos honorários advocatícios de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 



 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

  

- quanto aos honorários periciais de PAULO ARMANDO SPERB, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 



 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de RENATO MOREIRA ROSA não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- no que concerne aos honorários periciais de PAULO ARMANDO SPERB, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- quanto à importância, deve-se considerar na relação de credores os exatos 

valores apresentados na certidão emitida pela Vara Trabalhista, visto que em 

consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 



 
- assim, de ofício, deverá ser incluído na relação de credores o montante de 

R$ 2.123,90 em favor de PAULO ARMANDO SPERB, e deverá ser minorado 

o valor inicialmente arrolado pela Recuperanda na relação de credores do art. 

51, III, da Lei nº 11.101/2005 em favor de RENATO MOREIRA DA ROSA de 

R$ 562.292,44  para R$ 358.574,44; 

- procede, no ponto, a inclusão do montante de R$ 60.920,84 em favor de 

ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, dentre os créditos derivados da legislação 

do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 Reclamatória Trabalhista nº 0000742-79.2011.5.04.0203 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 1.458.013,90, R$ 278.684,68 e R$ 1.808,40, 

titularizados respectivamente por JENIFER SAFFI (Reclamante), por ANDRÉ 

AVELINO RIBEIRO NETO, ANDRÉ DIAS RIBEIRO e CARLA LUCIANA DOS 

SANTOS MAGNUS PINTO (advogados) e ALFEU MEZZALIRA (perito), os 

atributos de liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a procuração acostada aos autos do processo não deixa dúvidas de que 

ANDRÉ AVELINO RIBEIRO NETO, ANDRÉ DIAS RIBEIRO e CARLA 

LUCIANA DOS SANTOS MAGNUS PINTO atuaram na causa em 

representação de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS; 

- ainda, tendo em vista que a certidão contempla não somente os honorários 

advocatícios perseguidos por ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os créditos titularizados por JENIFER 

SAFFI e ALFEU MEZZALIRA; 

- quanto à sujeição do crédito de JENIFER SAFFI ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), bem 

como do trânsito em julgado da decisão (2015) permite presumir que o fato 

gerador dos créditos seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- quanto aos honorários advocatícios de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 



 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

  

- quanto aos honorários periciais de ALFEU MEZZALIRA, a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 



 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de JENIFER SAFFI não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- no que concerne aos honorários periciais de ALFEU MEZZALIRA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- quanto à importância, deve-se considerar na relação de credores os exatos 

valores apresentados na certidão emitida pela Vara Trabalhista, visto que em 

consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 



 
- assim, de ofício, deverá ser incluído na relação de credores o montante de 

R$ 1.808,40 em favor de ALFEU MEZZALIRA, e deverá ser minorado o valor 

inicialmente arrolado pela Recuperanda na relação de credores do art. 51, III, 

da Lei nº 11.101/2005 em favor de JENIFER SAFFI de R$ 1.923.815,05 para 

R$ 1.458.013,90; 

- procede, no ponto, a inclusão do montante de R$ 278.684,68 em favor de 

ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, dentre os créditos derivados da legislação 

do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 Reclamatória Trabalhista nº 0020486-55.2014.5.04.0203 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 1.389.252,17, R$ 208.452,73 e R$ 1.211,56, 

titularizados respectivamente por LUCIENE CARDOSO SCHERER 

(Reclamante), por CARLA LUCIANA DOS SANTOS MAGNUS PINTO 

(advogada) e por EDUARDO GUETHS (perito), os atributos de liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- a procuração acostada aos autos do processo não deixa dúvidas de que 

CARLA LUCIANA DOS SANTOS atuou na causa em representação de 

ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS; 

- ainda, tendo em vista que a certidão contempla não somente os honorários 

advocatícios perseguidos por ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os créditos titularizados por LUCIENE 

CARDOSO SCHERER e EDUARDO GUETHS; 

- quanto à sujeição do crédito de LUCIENE CARDOSO SCHERER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014), bem como do trânsito em julgado do acórdão (2016) 

permite presumir que o fato gerador dos créditos seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 



 
 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

  

- quanto aos honorários periciais de EDUARDO GUETHS, a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de LUCIENE CARDOSO SCHERER não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- no que concerne aos honorários periciais de EDUARDO GUETHS, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- quanto à importância, deve-se considerar na relação de credores os exatos 

valores apresentados na certidão emitida pela Vara Trabalhista, visto que em 

consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- assim, de ofício, deverá ser incluído na relação de credores o montante de 

R$ 1.211,56 em favor de EDUARDO GUETHS, e deverá ser minorado o valor 

inicialmente arrolado pela Recuperanda na relação de credores do art. 51, III, 



 
da Lei nº 11.101/2005 em favor de LUCIENE CARDOSO SCHERER de R$ 

1.740.765,96 para R$ 1.389.252,17; 

- procede, no ponto, a inclusão do montante de R$ 208.452,73 em favor de 

ANDRÉ RIBEIRO ADVOGADOS, dentre os créditos derivados da legislação 

do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

- habilitação parcialmente acolhida, com inclusões de créditos novos e 

retificação de valores de ofício. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 548.058,25 em favor de ANDRÉ RIBEIRO 

ADVOGADOS, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.123,90 em favor de PAULO ARMANDO 

SPERB, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

RENATO MOREIRA DA ROSA de R$ 562.292,44 para R$ 358.574,44; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 1.808,40 em favor de ALFEU MEZZALIRA, 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

JENIFER SAFFI de R$ 1.923.815,05 para R$ 1.458.013,90; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.211,56 em favor de EDUARDO GUETHS, 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

LUCIENE CARDOSO SCHERER de R$ 1.740.765,96 para R$ 1.389.252,17. 

 
36. 



 
Apresentante: ANDREA MASCIADRI BARRIOS e CARINA FURLIN GOES  

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 543.999,61 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Andrea Masciadri 

Barrios.  

Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Andrea Masciadri 

Barrios e incluir crédito novo em favor de Carina Furlin Goes. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 473.422,99 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Andrea Masciadri 

Barrios;  

 R$ 81.604,40 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carina Furlin Goes.   

Documentos apresentados: habilitação de créditos; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0001130-19.2010.5.04.0202; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001130-19.2010.5.04.0202 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (ambos os créditos na Classe I):  

- R$ 473.422,99 em nome de ANDREA MASCIADRI BARRIOS; e 

- R$ 81.604,40 em nome de CARINA FURLIN GOES. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001130-

19.2010.5.04.0202, ajuizada por ANDREA MASCIADRI BARRIOS e 

patrocinada por CARINA FURLIN GÓES, perante a 2ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 



 
- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 473.422,99 e R$ 81.604,40, titularizados pela 

Reclamante ANDREA MASCIADRI BARRIOS e pela advogada CARINA 

FURLIN GÓES, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ANDREA MASCIADRI BARRIOS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de CARINA FURLIN GÓES, este segue 

a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 



 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de ANDREA MASCIADRI BARRIOS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de CARINA FURLIN 

GÓES, este equipara-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do 

CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência de valor e habilitação de créditos acolhidas. 

Providências:  



 
- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANDREA 

MASCIADRI BARRIOS de R$ 543.999,61 para R$ 473.422,99; 

- incluir o crédito de R$ 81.604,40 em favor de CARINA FURLIN GÓES, dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados. 

 
37. 

Apresentante: ANDRÉIA RODRIGUES    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 23.490,21 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 32.783,86 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020051-69.2014.5.04.0013; certidão de cálculos expedida pela 13ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial do processo trabalhista nº  

0020051-69.2014.5.04.0013; sentença; sentença (ED). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista nº 0020051-69.2014.5.04.0013 (aumentando o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 32.783,86) compreende as rubricas principal, juros, multa 475-

J (523) e FGTS. Recuperanda concorda com a pretensão, a fim de que o 

crédito em nome de ANDRÉIA RODRIGUES seja retificado para o valor de 

R$ 32.783,86. 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020051-

69.2014.5.04.0013 ajuizada por ANDRÉIA RODRIGUES perante a 13ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 32.783,86, de titularidade de ANDRÉIA 

RODRIGUES, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de ANDRÉIA RODRIGUES não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

ANDRÉIA RODRIGUES de R$ 23.490,21 para R$ 32.783,86. 

 

38. 

Apresentante: ANDREIA TEIXEIRA e MARLON RAFAEL JULIO  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 469.414,26 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 



 
 R$ 400.790,16 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0020676-

15.2014.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0020676-15.2014.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação 

do crédito de R$ 400.790,16 em favor de ANDREIA TEIXEIRA na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020676-

15.2014.5.04.0204, ajuizada por ANDREIA TEIXEIRA e patrocinada por 

MARLON RAFAEL JULIO, perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 445.528,20 e R$ 74.845,10, 

titularizados pela Reclamante ANDREIA TEIXEIRA e pelos advogados 

MARLON RAFAEL JULIO e FABIANE RIBEIRO E SILVA, respectivamente, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ANDREIA TEIXEIRA, oportuno também manifestar-se de 

ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por MARLON RAFAEL 

JULIO. 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ao valor do crédito pretendido pela Reclamante, R$ 400.790,16, deve ser 

somada a quantia correspondente ao FGTS da conta vinculada, de R$ 

44.737,04, o que totaliza R$ 445.528,20 em seu favor; 

- considerando que a advogada FABIANE  RIBEIRO  E  SILVA, atuante no 

feito em favor da Reclamante já realizou pedido de habilitação de crédito, o 

valor devido ao advogado MARLON RAFAEL JULIO é de R$ 37.422,55, pois, 

ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 



 
advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

74.845,10/2 = R$ 37.422,55 para cada;  

- quanto à sujeição do crédito de ANDREIA TEIXEIRA ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de MARLON RAFAEL JULIO, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 



 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de ANDREIA TEIXEIRA não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de MARLON RAFAEL 

JULIO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, 

do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 



 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de crédito acolhida em parte; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

-  diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANDREIA 

TEIXEIRA, de R$ 469.414,26 para R$ 445.528,20; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 37.422,55 em favor de MARLON RAFAEL 

JULIO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados; 

 

39. 

Apresentante: ANGELA CECCHINI   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 163.319,48 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 179.227,22 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de cálculos 

expedida pela 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do 

processo nº 0001145-45.2011.5.04.0010. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n. 0001145-45.2011.5.04.0010. A data de atualização 

da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de 

retificação do crédito, para constar em favor de ANGELA CECCHINI o valor 

de R$ 179.227,22, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001145-

45.2011.5.04.0010, ajuizada por ANGELA CECCHINI, perante a 10ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos expedida pela 10ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 179.227,22, titularizado por ANGELA 

CECCHINI, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- além disso, a atualização do valor elencado na certidão atende aos 

parâmetros impostos pelo art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ANGELA CECCHINI ao procedimento 

recuperatório, o ano de ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) 

permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de ANGELA CECCHINI não deixa dúvidas quanto à sua 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/05); 

- por fim, estão relacionadas na certidão de cálculo rubricas referentes à 

contribuição previdenciária e saldo de custas processuais; 



 
 - no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza desses 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a inviabilidade da habilitação dos 

créditos referentes às custas processuais e contribuições previdenciárias, 

mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de ANGELA 

CECCHINI de R$ 163.319,48 para R$ 179.227,22. 

 
40. 

Apresentante: ANGELA MOLIN   

Natureza: divergência de valor. 



 
Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 61.513,39 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: aumentar o valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 126.995,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; extrato de conta vinculada 

(GO); extrato demonstrativo de saldo de rescisão (RS); extrato de conta 

vinculada (RS); extrato demonstrativo de saldo de rescisão (GO); cálculo de 

atualização do crédito. 

Contraditório: A credora apresentou extratos da conta do FGTS, informando 

que o crédito a ser habilitado seria 126.995,41. Internamente, conforme 

planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até 06/05/2019 é R$ 80.062,64. Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com o requerimento, para retificar o crédito em 

favor de ANGELA MOLIN no valor de R$ 80.062,64, na Classe I.  

Resultado:  

- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 126.995,41, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 80.062,64, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à ANGELA MOLIN a título de FGTS e 

multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total 

perfaz a monta de R$ 80.062,64, conforme a seguinte composição: 

 



 
FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 58.914,27 R$ 18.880,98 R$ 2.267,38 R$ 80.062,64 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

ANGELA MOLIN de R$ 61.513,39 para R$ 80.062,64.  

 

41. 

Apresentante: ANGÉLICA FINKLER DE LIMA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 28.228,31 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 29.353.31  - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito 

Contraditório: “A Credora apresenta valores com referência ao acordo firmado 

com a Recuperanda, declarando na divergência que a quantia devida seria 

R$ 29.353,31. No caso, é devido à credor o saldo referente às parcelas não 

pagas, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 33.148,71 

(conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda concorda com a 

pretensão nos termos acima.” 

Resultado:  



 
- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019): 

 

 
 

- logo, consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito oriundo do acordo está sujeito à 

Recuperação Judicial; 

- segundo o acordo firmado pelas partes, a Requerente teria um crédito da 

ordem de R$ 50.728,31, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS e 

multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 27.500,00;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 33.148,71 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

GRRF FGTS Saldo total 

R$ 23.830,89 R$ 9.317,82 R$ 33.148,71 

 



 
- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 



 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de ANGÉLICA 

FINKLER DE LIMA de R$ 28.228,31 para R$ 33.148,71, mantendo inalterada 

a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

42. 

Apresentante: ANGELO ROSA COLLIONI e BRÍGIDA HOMEM DE MELLO  

Natureza: habilitação de créditos. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º:----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 11.875,14 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Angelo Rosa 

Collioni; 

 R$ 1.322,73 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Brígida Homem de 

Mello. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; cópia integral do processo 

nº 0020524-85.2019.5.04.0205. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir os créditos com origem na 

reclamatória n. 0020524-85.2019.5.04.0205. A data de atualização parte da 



 
data do pedido de RJ (06/05/2019), atualizando até a data de 03/07/2020. No 

pedido, o credor utiliza o valor atualizado até julho/2020, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão 

de inclusão dos créditos, da seguinte forma (ambos na Classe I):  

[i] ANGELO ROSA COLLIONI (principal): R$ 9.978,63; 

[ii] BRÍGIDA HOMEM DE MELLO (hon. adv): R$ 1.127,29. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020524-

85.2019.5.04.0205, ajuizada por ANGELO ROSA COLLIONI e patrocinada 

por BRIGIDA HOMEM DE MELLO, por parte da Reclamante, e JOSE 

ARGEMIRO ROSSI DE AMORIM, por parte da Reclamada, perante a 5ª Vara 

do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS atribui aos 

créditos nos valores de R$ 9.978,63, R$ 1.127,29 e R$ 1.162,74, titularizados 

pelo Reclamante ANGELO ROSA COLLIONI e pelos advogados BRIGIDA 

HOMEM DE MELLO e JOSE ARGERMIRO ROSSI DE AMORIM, 

respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ANGELO ROSA COLLIONI e BRIGIDA HOMEM DE MELLO, 

oportuno também manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios 

titularizados por JOSE ARGERMIRO ROSSI DE AMORIM; 

- a atualização dos valores observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ANGELO ROSA COLLIONI ao procedimento 

recuperatório, certifica a sentença proferida nos autos da Reclamatória 

Trabalhista que o fato gerador do crédito tem data anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

 



 

 
- além disso, houve consenso entre as partes quanto à inclusão do crédito no 

processo recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de BRIGIDA HOMEM DE MELLO e 

JOSE ARGERMIRO ROSSI DE AMORIM, estes seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 



 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de ANGELO ROSA COLLIONI não deixa dúvidas quanto 

à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, 

da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de BRIGIDA HOMEM DE 

MELLO e JOSE ARGERMIRO ROSSI DE AMORIM, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- por fim, está relacionada na certidão de habilitação rubrica referente à 

contribuição previdenciária devida ao INSS; 

 - no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza desse 



 
crédito não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida com inclusões de ofício, 

ressalvada a inviabilidade da habilitação dos créditos referentes à 

contribuições previdenciárias, mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências: 

- incluir crédito no valor de R$ 9.978,63 em favor de ANGELO ROSA 

COLLIONI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 1.127,29 em favor de BRIGIDA 



 
HOMEM DE MELLO, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 1.162,74 em favor de JOSE 

ARGEMIRO ROSSI DE AMORIM, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

43. 

Apresentante: ANNE BEATRIZ SCHELP   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ R$ 155.806,42 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 170.592,19 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000434-57.2013.5.04.0014; certidão de cálculos expedida 14ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS, sentença; sentença (ED); acórdão (AI). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000434-57.2013.5.04.0014 (aumentando o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 170.592,19) compreende as rubricas principal, juros e cláusula 

penal. A Recuperanda concorda com a pretensão, a fim de que o crédito 

em nome de ANNE BEATRIZ SCHELP seja retificado para o valor de R$ 

170.592,19. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000434-

57.2013.5.04.0014 ajuizada por ANNE BEATRIZ SCHELP perante a 14ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 



 
- a certidão de crédito expedida pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 170.592,19, de titularidade de ANNE BEATRIZ 

SCHELP, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de ANNE BEATRIZ SCHELP não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ANNE 

BEATRIZ SCHELP de R$ 155.806,42 para R$ 170.592,19. 

 
44.  

Apresentante: ANTINOLFI & MÖLLER ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 7.836.305,55 – crédito trabalhista  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; procuração; atos 

constitutivos; autos da ação de execução nº 008/1.10.0001831-3; autos da 

ação de execução 008/1.10.0001832-1; cálculo de atualização do crédito. 



 
Contraditório: Crédito de honorários advocatícios com origem nas ações de 

execução n.º 0018311-10.2010.8.21.0008 e 0018321-54.2010.8.21.0008. 

Credor principal: BANCO BRADESCO S/A (previamente arrolado com a 

quantia de R$ 103.330.572,83). Recuperanda esclarece que a quantia 

arrolada compreendeu o principal + honorários. Observa-se que há também 

divergência referente ao crédito principal, com requerimento de retificação 

para diminuir o valor arrolado. O demonstrativo de cálculo apresentado pelo 

credor foi atualizado até 06/05/2019. A Recuperanda concorda com o 

requerimento para incluir a parte requerente ANTINOLFI & MÖLLER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS com o crédito de R$ 7.836.305,55, na classe I 

– trabalhista, com a ressalva de que o valor deve ser deduzido do valor 

principal, arrolado ao Banco Bradesco S.A. (o que já foi observado na 

divergência específica). 

Resultado: 

- postula o Credor a inclusão de crédito na importância de R$ 7.836.305,55, 

dentre os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho (art. 41, I, da LRF), a título de honorários 

advocatícios;  

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda manifestou concordância com 

a pretensão em tela; 

- crédito com origem em honorários advocatícios arbitrados (i) na Execução 

de Título Extrajudicial n.º 0018311-10.2010.8.21.0008, em trâmite na 1ª Vara 

Civel da Comarca de Canoas/RS; e (ii) na Execução de Título Extrajudicial n.º 

0018321-54.2010.8.21.0008, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de 

Canoas/RS, ambas ajuizadas pelo Credor BANCO BRADESCO S/A 

processualmente representado pelos Procuradores postulantes;  

- no que tange à Execução de Título Extrajudicial n.º 0018311-

10.2010.8.21.0008, lastreada na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – 

Capital de Giro nº 351/2701752, foi determinada citação da Recuperanda em 

18/02/2010 para pagamento voluntário da dívida;  



 
- na oportunidade, foram fixados os honorários do procurador do Exequente 

em 10% sobre o valor do débito;  

- quanto à Execução de Título Extrajudicial n.º 0018321-54.2010.8.21.0008, 

lastreada na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro nº 

351/1931328, foi determinada citação da Recuperanda em 18/02/2010 para 

pagamento voluntário da dívida; 

- de igual forma, foram fixados os honorários do procurador do Exequente em 

10% sobre o valor do débito; 

- o quantum debeatur de ambas as Cédulas, correspondente ao valor principal 

do débito, foi objeto de análise no âmbito da divergência apresentada pelo 

BANCO BRADESCO S/A, alcançando a importância total de R$ 

78.363.055,46, atualizada até a data de ajuizamento da Recuperação Judicial, 

mercê do art. 9º, II, da LRF;  

- o demonstrativo de cálculo acostado pelos Advogados discrimina 10% do 

valor total em questão, estando, portanto, em conformidade com o percentual 

arbitrado nas ações executivas: 

 

 
 

- ambas as ações foram patrocinadas ab initio por ANTINOLFI & MOLLER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, o que atesta a titularidade do Escritório para 

recebimento dos honorários advocatícios em exame, ausente qualquer 

habilitação por parte de outros causídicos referente aos mesmos honorários;   

- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva pela Recuperanda;  



 
- finalmente, os honorários advocatícios se equiparam aos créditos 

trabalhistas no tocante à classificação, mercê do disposto no art. 85, §14º, do 

CPC/15, e da decisão proferida no Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos;  

- divergência integralmente acolhida.  

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 7.836.305,55 em favor de ANTINOLFI & 

MÖLLER ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre os titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. 

  

45. 

Apresentante: ARÃO DOS SANTOS 

Natureza: habilitação de crédito.  

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: -  

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 8.586,07- crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  
Documentos apresentados: habilitação de crédito; cálculo de atualização do 

crédito; sentença proferida nos autos do processo nº 058.09.002946-9. 

Contraditório: Não é possível concordar com a pretensão, tendo em vista que 

A Recuperanda não identificou cadastro desta ação, bem como de nenhum 

credor chamado “Arão dos Santos”. 

Resultado:   

- postula o Credor a habilitação de crédito na importância de R$ 8.586,70, 

dentre os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF);  

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda divergiu da pretensão, tendo 

em vista não ter identificado “cadastro desta ação, bem como de nenhum 

credor chamado ‘Arão dos Santos’”;  



 
- ao contrário do asseverado pela Devedora, constata-se que o crédito tem 

origem em Ação Cominatória n.º 058.09.002946-9, que tramitou perante a 1ª 

Vara da Comarca de São Bento do Sul/SC;  

- da sentença, proferida em 16/08/2010, constata-se que a Recuperanda foi 

efetivamente condenada ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00: 

 

 

 
 

- para execução dos honorários, o Credor ajuizou incidente de execução de 

sentença, tombado sob o n.º 0002946-10.2009.8.24.0058 e apenso ao 

processo principal, tendo sido fixados novos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito: 

 



 

 

 
 

- a planilha de débito judicial atualiza os honorários através dos índices 

aplicados no Poder Judiciário catarinense até abril de 2020, em 

desconformidade com o disposto no art. 9º, II, da LRF; 

- dessa maneira, a Administração Judicial procedeu no recálculo de ofício do 

crédito até a data de ajuizamento da Recuperação Judicial, alcançando a 

quantia de R$ 7.611,42: 

 

 
 

- gize-se que a Recuperanda não suscitou qualquer causa extintiva, 

modificativa ou impeditiva do direito postulado;  



 
- quanto à classificação, os honorários advocatícios se equiparam aos créditos 

trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no 

Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 7.611,42 em favor de ARÃO DOS 

SANTOS, dentre os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF). 

 

46.   

Apresentante: ARNO VORPAGEL SCHEUNEMANN   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 267.818,22 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir o valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 262.026,39 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: “O Credor apresenta valores com referência ao acordo firmado 

com a Recuperanda, declarando na divergência que a quantia devida seria 

R$ 262.026,39. O crédito refere-se ao saldo de acordo trabalhista, sendo que 

o valor atualizado perfaz a quantia de R$ 344.240,06 (conforme planilha 

disponibilizada). Assim, a Recuperanda concorda com a pretensão nos 

termos acima.” 

Resultado:  

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 262.026,39, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda nos termos do acordo 

coletivo de trabalho firmado junto ao sindicato da sua categoria; 



 
- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

atualizada até 06/05/2019 de R$ 344.240,06, conforme a seguinte 

composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 53.299,95 R$ 175.979,24 R$ 114.960,87 R$ 344.240,06 

 

- à primeira vista, causou estranheza à Administração Judicial que, mesmo 

após os pagamentos efetuados por conta do acordo, o valor declarado pela 

Devedora seja superior ao montante total acordado;  

- dessa forma, nas diligências promovidas junto aos representantes da 

Devedora, estes explicaram que os valores previstos no acordo a título de 

FGTS e multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação;  

- quanto às verbas rescisórias, apurou o valor remanescente do termo de 

rescisão do contrato de trabalho, com atualização do INPC entre a data de 

desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação 

Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 



 
- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pelo Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: majorar a importância do crédito de ARNO VORPAGEL 

SCHEUNEMANN de R$ 267.818,22 para R$ 344.240,06, mantendo-o dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho 

ou equiparados. 

 

47. 

Apresentante: ATANASIO BRAMBILLA PARASKEVAIDES   



 
Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 9.219,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: minorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 5.021,45 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: “O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas não pagas, cujo valor atualizado é de R$ 12.148,61 (conforme 

planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda concorda com a pretensão 

nos termos acima.”  

Resultado:  

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 5.021,45, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda nos termos do acordo 

de parcelamento das suas verbas rescisórias, FGTS e saldo de salário; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o valor devido corresponderia a R$ 

12.148,61, atualizado até 06/05/2019; 

- o crédito decorre do “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” firmado em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019): 

 



 

 
 

- logo, consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito oriundo do acordo está sujeito à 

Recuperação Judicial; 

- segundo o acordo firmado pelas partes, o Requerente teria um crédito da 

ordem de R$ 31.765,82, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS e 

multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 27.546,11;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 12.148,61, 

atualizada até 06/05/2019 e relativa aos valores não recolhidos a título de 

FGTS;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS não 

contemplavam os encargos;  

- afinal, esta rubrica seria pagas ao final, mediante depósito na conta vinculada 

de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 



 
- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pelo Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: majorar a importância do crédito de ATANASIO BRAMBILLA 



 
PARASKEVAIDES de R$ 9.219,71 para R$ 12.148,61, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho ou 

equiparados.  

 

48. 

Apresentante: BARBARA SILVEIRA DE ARAÚJO OTHARAN   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 730,70 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.214,70 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: manifestação de reserva de crédito; sentença 

proferida nos autos do processo nº 0020286-87.2015.5.04.0211; sentença 

(ED); acórdão (RO); acórdão (AP); certidão cartorária; consulta processual 

TRT; acórdão (RR); decisão interlocutória (RE); cálculos periciais; procuração; 

decisão interlocutória (AI); decisão interlocutória (AP); certidão de trânsito em 

julgado (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n. 0020286-87.2015.5.04.0211. A data de atualização 

da CHC é 29/05/2017. Contudo, o processo não possui trânsito em 

julgado, razão pela qual a Recuperanda entende que, no momento, não 

há como acolher a divergência (sem prejuízo de futura retificação). A 

título de esclarecimento, acrescenta-se que, conforme certidão de cálculo em 

anexo, o depósito recursal garante integralmente o valor principal devido que 

está sendo discutido no processo.  

Resultado:  

- trata-se de crédito proveniente da Reclamatória Trabalhista nº 0020286-

87.2015.5.04.0211, promovida pela Requerente perante a Vara do Trabalho 



 
de Torres; 

- da inicial se extraem os elementos caracterizadores da sujeição do crédito 

ao procedimento recuperacional: 

 

 
 

- afinal, o fato gerador é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial e 

esse é o critério consagrado pela jurisprudência na interpretação do art. 49, 

da LRF (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva);  

- certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento,  

- opostos Embargos à Execução, há recurso de revista pendente de 

julgamento;  

- a matéria ainda controvertida diz respeito ao indexador da correção 

monetária;  

- após o julgamento do Agravo de Petição, não houve novo cálculo;  

- de modo que não há definitividade quanto à importância do crédito;  

- aliás, a Requerente não nega a pendência do recurso;  

- quanto à certidão de cálculos atualizada até 29/05/2017, observa-se a 

existência de depósito recursal suficiente para satisfazer o crédito 

integralmente:  

 



 

 
 

- solvida a discussão quanto ao indexador da correção monetária e havendo 

diferença na importância do crédito, podem as partes se valer da via 

extrajudicial, remetendo pedido de retificação diretamente à Administração 

Judicial, conforme faculta o art. 6º, § 2º, da LRF;  

- divergência desacolhida. 

Providências: nada a fazer.  

 

49. 

Apresentante: BARBUIO BUSTAMANTE ID ADVOGADOS 

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 25.898,89 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; habilitação de crédito; cálculo de 

atualização do crédito; cópia parcial dos autos do processo nº 0183624-

29.2012.8.26.0100, em trâmite na 16ª Vara Cível do Foro Central Cível da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 



 
Contraditório: O crédito tem origem em honorários advocatícios do processo 

nº 0183624-29.2012.8.26.0100, movido pelo credor RÁDIO E TELEVISÃO 

BANDEIRANTES LTDA, arrolado com a quantia de R$ 225.998,92. O pedido 

é para manter o principal R$ 225.998,92 em nome de RÁDIO E TELEVISÃO 

BANDEIRANTES LTDA. e arrolar 10% sobre o valor em nome dos 

advogados. A Recuperanda observa que o valor pretendido (R$ 25.898,89) 

representa um pequeno excesso aos 10% do principal (R$ 225.998,92 = 10% 

corresponde a R$ 22.599,89). Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com a divergência, para incluir em favor de BARBUIO 

BUSTAMANTE ID ADVOGADOS o crédito de R$ 22.599,89, na classe I – 

trabalhista. 

Resultado: 

- postula o Credor a habilitação de crédito na importância de R$ 25.898,89, 

dentre os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF);  

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda manifestou parcial 

concordância com a pretensão, divergindo do quantum debeatur;  

- crédito com origem em Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0183624-

29.2012.8.26.0100, ajuizada por RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES 

LTDA. e patrocinada pelos advogados integrantes do escritório BARBUIO 

BUSTAMANTE ID ADVOGADOS, em trâmite perante a 16ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo; 

- em 03/09/2012 a Recuperanda foi citada para pagamento integral da dívida, 

fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito;  

- o demonstrativo de cálculo acostado pelo Credor não permite constatar com 

acurácia o quantum debeatur, porquanto sequer indica o marco temporal 

limite para atualização da dívida principal, conforme dispõe o art. 9º II, da LRF;  

- por outro lado, há expressa concordância com relação ao valor arrolado na 

listagem inicial em favor de RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., 

conforme e-mail encaminhado em 31/03/2020: 

 



 

 
 

- sendo assim, os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do crédito 

principal em favor do Cliente, perfaz a monta de R$ 22.599,89, consoante 

apontado pela Recuperanda;  

- o substabelecimento apresentado e acostado aos autos da Ação de 

Execução é suficiente para atestar a titularidade de BARBUIO BUSTAMANTE 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, mormente pela inexistência de outro 

causídico postulando a habilitação da mesma verba honorária; 

- por fim, no que concerne à classificação dos honorários, estes equiparam-

se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação parcialmente acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 22.599,89 em favor de BARBUIO 

BUSTAMANTE ID ADVOGADOS, dentre os titulares de créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados 

(art. 41, I, da LRF). 

 



 
50. 

Apresentante: BEATRIZ JUNQUEIRA PEREIRA PAIM   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 199.716,42 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 217.368,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A Credora apresenta valores com referência ao acordo firmado 

com a Recuperanda, declarando na divergência que a quantia devida seria 

R$ 218.051,34. O crédito refere-se ao saldo de acordo trabalhista, sendo que 

o valor atualizado até 06/05/2019 perfaz a quantia de R$ 233.871,54. Assim, 

a recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, nos termos 

acima. 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019): 

 

 



 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, a Requerente teria um crédito da 

ordem de R$ 302.209,77, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS 

e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 125.269,65;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 233.871,54 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 45.109,11 R$ 122.608,03 R$ 66.154,40 R$ 233.871,54 

 

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 



 
- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 



 
- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de BEATRIZ 

JUNQUEIRA PEREIRA PAIM de R$ 199.716,42 para R$ 233.871,54, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 
51.  

Apresentante: BIANCA RODRIGUES BRATKOWSKI  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 3.542,88 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 7.856,16 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; cálculo de composição do crédito; extrato 

de conta FGTS (15/12/2015 a 10/03/2020); extrato de conta FGTS 

(06/07/2017 a 10/03/2020); carteira de identidade; CPF; contracheques 

(setembro e outubro 2017); demonstrativo de pagamento de salário 

(novembro/2017); demonstrativo de pagamento de salário (dezembro/2017); 

demonstrativo de pagamento de salário (janeiro/2018); demonstrativo de 

pagamento de salário (fevereiro/2018); demonstrativo de pagamento de 

salário (março/2018); demonstrativo de pagamento de salário (abril/2018); 

demonstrativo de pagamento de salário (julho/2018); demonstrativo de 

pagamento de salário (agosto/2018); demonstrativo de pagamento de salário 

(setembro/2018); demonstrativo de pagamento de salário (outubro/2018); 

demonstrativo de pagamento de salário (novembro/2018); demonstrativo de 



 
pagamento de salário (dezembro/2018); demonstrativo de pagamento de 

salário (fevereiro/2019); demonstrativo de pagamento de salário 

(março/2019); demonstrativo de pagamento de salário (abril/2019); 

demonstrativo de pagamento de salário (maio/2019); demonstrativo de 

pagamento de salário (junho/2019); demonstrativo de pagamento de salário 

(julho/2019); demonstrativo de pagamento de salário (agosto/2019); 

demonstrativo de pagamento de salário (setembro/2019); demonstrativo de 

pagamento de salário (outubro/2019); demonstrativo de pagamento de salário 

(novembro/2019); demonstrativo de pagamento de salário (dezembro/2019); 

demonstrativo de pagamento de salário (fevereiro/2019); demonstrativo de 

pagamento de salário (décimo terceiro salário/2019). 

Contraditório: A credora enviou extratos da conta do FGTS. Internamente, 

conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 3.941,96. Assim, Recuperanda 

concorda parcialmente com o requerimento, para retificar o valor, conforme a 

planilha anexa.  

A multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90 é devida ao órgão gestor do 

FGTS e não ao empregado, No caso, não tem natureza contratual, mas sim 

administrativa, visto que decorrente do atraso no recolhimento das parcelas 

do FGTS, devendo, pois, ser revertida em favor do próprio sistema gestor 

daquele fundo.  

A propósito:  

 
‘FGTS MULTA DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8036/90 - 
BENEFICIÁRIO. A multa do artigo 22 da Lei nº 8036/90 possui 
natureza administrativa e se refere especificamente à hipótese de 
o empregador não efetuar, no prazo legal, segundo o artigo 15 da 
Lei nº 8036/90, os depósitos do FGTS, em conta vinculada do 
empregado, daí por que não se reverte a seu favor, mas sim do 
Fundo. A cobrança dos depósitos não realizados pelo empregador 
são acrescidos de juros e correção, de forma a preservar seu valor 
efetivo, para saque do empregado, nas condições expressas em 
lei, enquanto que a multa se destina ao Fundo, gestor e 
responsável pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
empregador, como consequência da impossibilidade da gestão e 



 
aplicação dos recursos em programas aprovados pelo Conselho 
Curador, segundo prescrevem os artigos 6º e 7º da Lei nº 8036/90’ 
(TST RR 575359/99, 4ª Turma, Rel. Min. Milton de Moura França, 
DJU de 18-10-2002). Processo 00484-2006-492-05-00-4 AP, ac. nº 
016421/2009, Relatora Desembargadora DELZA KARR, 5ª. 
TURMA, DJ 04/08/2009.’ (fl. 251-v/252) 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 7.856,16, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida, além da multa de 20% pelo 

atraso de depósito (art. 22 da Lei nº 8.036/90; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito da Credora totaliza a monta 

de R$ 3.941,96, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- no que se refere à pretensão de inclusão de multa de 20% pelos atrasos nos 

depósitos prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90, sustentou ser devida ao 

próprio órgão gestor FGTS, e não ao empregado; 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à BIANCA RODRIGUES BRATKOWSKI 

a título de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, 

concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 4.006,49, conforme a seguinte 

composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 

Total do crédito 

R$ 3.609,11 R$ 79,46 R$ 317,92 R$ 4.006,49 

- quanto à classificação do crédito reconhecido, a sua origem não deixa 

dúvidas quanto à alocação dentre aqueles descritos no art. 41, I, da Lei nº 

11.101/2005; 

- por outro lado, entende-se que não há que se falar na atribuição de crédito 

correspondente à multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90 à funcionária 

BIANCA RODRIGUES BATKOWSKI, visto que tal valor reveste-se de caráter 

administrativo, não se revertendo em favor do empregado; 

- nesse sentido, já decidiu o colendo TST: 



 
 

“RECURSO DE REVISTA. MULTA PREVISTA NO ART. 22 DA LEI 
Nº 8.036/90. NATUREZA ADMINISTRATIVA. I. A jurisprudência 
desta Corte Superior está pacificada no sentido de que a multa 
prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90 é devida ao órgão gestor do 
FGTS, e não do empregado, pois não é de natureza contratual, mas 
sim administrativa, tendo em vista ser decorrente do atraso no 
recolhimento das parcelas do FGTS. II. Recurso de revista de que 
se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá 
provimento”. (RR-141.41.2012.5.05.0161, 4ª Turma, Relator 
Desembargador Convocado Ubirajara Carlos Mendes, DEJT 
13/04/2018). 
 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

BIANCA RODRIGUES BRATKOWSKI, de R$ 3.542,88 para R$ 4.006,49. 

 

52. 

Apresentante: BRITO E POMPERMAIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 10.771,55 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; instrumentos de 

representação; cálculo de atualização de crédito; cópias do processo nº 

008/1.10.0010395-7. 

Contraditório: Caso respondido em conjunto do RVC Quirografário, em que 

houve retificação do principal. Antecipa-se que a concordância é parcial. 

Reporta-se à resposta:  

O crédito tem origem na Ação de Execução promovida pelo credor 

(processo n. 008/1.10.0010395-7 | 0103951-78.2010.8.21.0008), com 

origem em contrato de prestação de serviços (NF n. 520). A credora 



 
apresentou memória de cálculo até 06/05/2019, abatendo a quantia 

amortizada no curso do processo. O Credor não apresentou comprovação 

documental do valor efetivamente levantado através do alvará apresentado 

(alvará refere toda importância). Considerando que o valor indicado foi 

aquele efetivamente levantado, a Recuperanda refez o cálculo e apurou 

como devida a importância total de R$ 102.451,15, sendo R$ 93.137,41 

pelo principal e R$ 9.313,74 pelos honorários (DOC. anexo). Ressalva-se 

que os procuradores do credor informam que informaram que também 

apresentariam divergência (relativa aos honorários). De toda a forma, a 

Recuperanda concorda parcialmente com a divergência, de modo a 

retificar o crédito da seguinte forma:  

[i] HOSPIDADOS INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA: R$ 93.137,41 – 

Classe III (Crédito Quirografário).  

[ii] BRITO E POMPERMAIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS: R$ 9.313,74 

– Classe I (Crédito Trabalhista). 

Resultado:  

- postula o Credor habilitação de crédito na importância de R$ 10.771,55, a 

título de honorários advocatícios, dentre os titulares de créditos derivados da 

legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho (art 41, I, da 

LRF);  

- a análise em tela foi realizada em conjunto com o exame da divergência 

encaminhada pelo cliente HOSPIDADOS INFORMÁTICA E SERVIÇOS 

LTDA, motivo pelo qual se remete aos fundamentos lá transcritos para evitar 

duplicidade;  

- gize-se que o resultado foi pela majoração da importância do crédito em 

favor de HOSPIDADOS INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, bem como pela 

inclusão de crédito crédito em favor de BRITO E POMPERMAIER 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS pela importância de R$ 9.313,74, dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF); 

- nesse sentido, quanto à presente habilitação, nada a fazer.  



 
Providências: nada a fazer. 

 

53. 

Apresentante: CAIXA DOS ADVOGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA –

CABAM 

Natureza:  habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 43.134.913,18 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; instrumentos de 

representação; petição inicial do processo nº 001/1.09.0272728-5; CCB nº 

2008/001; decisões interlocutórias; planilha descritiva do crédito; acórdão 

RESP nº 1.152.218/RS; acórdão RESP nº 1.582.186/RS; acórdão RESP nº 

1.649.774/SP. 

Contraditório: N/A 

Resultado:  

- postula a CAIXA DOS ADVOGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA 

habilitação de crédito na importância de R$ 43.134.913,18, dentre os titulares 

de créditos derivados da legislação do trabalho, decorrente de acidente de 

trabalho ou equiparado; 

- crédito com origem em honorários advocatícios fixados no âmbito da Ação 

de Execução de Título Extrajudicial n.º 001/1.09.0272728-5, em trâmite na 17ª 

Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, ajuizada por BANCO DA 

AMAZÔNIA em face da Recuperanda; 

- lastreia-se a demanda executiva na Cédula de Crédito Bancário n.º 

2008/001, emitida pela Devedora em favor da Casa Bancária no dia 

23/04/2008, no valor histórico de R$ 68.000.000,00, vencida e inadimplida em 

15/04/2013;  

- recebida a inicial, a Recuperanda foi citada para pagamento voluntário da 



 
dívida em 13/10/2019, arbitrados honorários advocatícios em 10%: 

 

 
 

- comprovada, portanto, a origem e existência do crédito; 

- por sua vez, a inspeção do quantum debeatur referente ao crédito principal 

originário da ação executiva supra mencionada foi realizada quando da 

análise da divergência encaminhada por BANCO DA AMAZÔNIA; 

- concluiu-se através do demonstrativo de débito acostado que o valor de R$ 

431.349.139,87 correspondia ao montante total do crédito devido ao BANCO 

DA AMAZÔNIA até 06/05/2019, data de ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, em consonância com o art. 9º, II, da LRF;  

- arbitrados no percentual de 10% sobre o principal, os honorários 

advocatícios perfazem a monta de R$ 43.134.913,98, na data da propositura 

do procedimento recuperatório;  

- espiolhando o registro do Estatuto da CAIXA DOS ADVOGADOS 

EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CABAM, registrado no 

oficial do Registro Especial de Títulos e Documentos e outros papeis da 

Comarca de Belém (certidão n.º 000.796.054), constata-se que a CABAM tem 

por finalidade-síntese “controlar, definir e ratear os pagamentos de honorárias 

aos advogados do quadro permanente do Banco da Amazônia, nas causas 

judiciais e extra-judiciais entregues aos advogados (...)” (art. 3º);   



 
- complementa o art. 4º do Estatuto informando competir à CABAM “controlar 

os pagamentos de honorários dos advogados do Banco da Amazônia S/A, 

nas causas judiciais ou extrajudiciais entregues aos serviços jurídicos do 

quadro nas quais sejam cobráveis honorários, rateio nas causas entregues 

aos credenciados em que o Banco seja parte, a fim de processar o interesse 

dos advogados empregados, o rateio igualitário dos valores recebidos (...)”;  

- a habilitação foi encaminhada e subscrita por ELISANGELA HASSE, 

advogada e diretora financeira da CABAM, conforme Edital de Eleição 

registrado no 1º Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belém/PA 

sob o n.º de ordem 00011239 do livro B n.º 123;  

-  a mesma advogada constou na procuração acostada à exordial da Ação de 

Execução:  

 

 
 

- após ajuizamento pelos advogados representantes da Casa Bancária, a 

demanda executiva passou a ser patrocinada por BERTOTTO & MOROSINI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS; 

- os poderes, entretanto, foram substabelecidos com reserva, com limitação 

de atos como “recebimento de alvarás e guias de levantamento” à previa 

aprovação dos substabelecentes: 

 



 

 
 

- dessarte, competindo à CABAM controlar, definir e ratear os pagamentos de 

honorários aos advogados da Casa Bancária, patente sua titularidade para 

habilitação do crédito em liça, mormente pela inexistência de outro causídico 

postulando a mesma verba honorária; 

- por fim, no que tange à classificação, os honorários equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação acolhida.  

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 43.134.913,98 em favor de CAIXA DOS 

ADVOGADOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A, dentre os 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF). 

 
54. 



 
Apresentante: CALISTO JOSÉ SCHNEIDER 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 29.788,48 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; carteira da Ordem dos 

Advogados do Brasil; sentença proferida nos autos da Reclamatória 

Trabalhista 0000758-57.2011.5.04.0292, certidão de habilitação emitida pela 

2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul; certidão de cálculos emitida pela 2ª 

Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS. 

Contraditório: Origem: honorários advocatícios. O crédito principal está 

arrolado em favor de Marcia Elisa Berlikowski = R$ 225.638,82 (Classe I). 

Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 13/12/2019. Recuperanda 

concorda o pedido, todavia, entende que (i) os valores devem ser deduzidos 

do principal; (ii) os valores devem ser readequados (atualização até a data de 

06/05/2019, incluindo o principal). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000758-

57.2011.5.04.0292, ajuizada por MARCIA ELISA BERLIKOWSKI e 

patrocinada por CALISTO JOSÉ SCHNEIDER, perante a 2ª Vara do Trabalho 

de Sapucaia do Sul/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS confere 

ao crédito titularizado por CALISTO JOSÉ SCHNEIDER os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 



 

 
- quanto à sujeição do crédito de CALISTO JOSÉ SCHNEIDER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011), bem como o ano de prolação de sentença e do trânsito em 

julgado (2015) permitem presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva),  

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 



 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências: incluir o crédito de R$ 27.252,07 em favor de CALISTO JOSÉ 

SCHNEIDER, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 



 
 
55. 

Apresentante: CAMILLA DA SILVA BACKER    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 4.312,31 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 84.302,37 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; termo de recisão de contrato de trabalho; 

relatório de FGTS atrasado. 

Contraditório: A Credora declara o valor de R$ 71.466,23 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS e multas 

por atraso de salário. Internamente, conforme planilha disponibilizada, a 

Recuperanda identificou que o saldo devido de FGTS e de multas, atualizado 

até maio de 2019, é R$ 27.345,19 (valores corrigidos). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com o requerimento, para retificar o crédito em 

favor de CAMILLA DA SILVA BACKER no valor de R$ 27.345,19, conforme a 

planilha disponibilizada. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 84.302,37, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 27.345,19, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à CAMILLA DA SILVA BACKER a título 



 
de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-se 

que o total perfaz a monta de R$ 27.345,18, conforme a seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 23.013,20 R$ 567,73 R$ 3.764,25 R$ 27.345,18 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

CAMILLA DA SILVA BACKER de R$ 4.312,31 para R$ 27.345,18. 

 
56. 

Apresentante: CAREM RAMOS MACHADO  

Natureza:  divergência de valor 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 1.098.171,69 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Mariana 

Mastracusa Cruz Ferri e Carem Ramos Machado. 

Pretensão: não informado. 

Valor declarado pelo credor: 

 não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; capa do processo nº 

1033800-17.2009.5.04.0271; acórdão (AP). 

Contraditório: O processo 1033800-17.2009.5.04.0271, em que são 

reclamantes MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI e CAREM RAMOS 

MACHADO, está reunido ao processo 1050800-30.2009.5.04.0271, no qual 

já houve a liberação de vários alvarás. A dívida atualizada das reclamantes 

pode ser verificada pela CHC expedida no referido processo da execução 

reunida (doc. anexo), da seguinte forma:  

[i] R$ 730.855,08 em favor de CAREM RAMOS MACHADO;  



 
[ii] R$ 214.377,19 em favor de MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI.  

Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão nos 

termos acima. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 1050800-

30.2009.5.04.0271, ajuizada por CAREM RAMOS MACHADO e outros 97, 

perante o Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela Posto da Justiça do Trabalho de 

Tramandaí/RS confere ao crédito no valor de R$ 730.855,08, titularizado por 

CAREM RAMOS MACHADO, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

 

  
 

- o valor do crédito foi atualizado de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/05; 

- quanto à sujeição do crédito de CAREM RAMOS MACHADO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de CAREM RAMOS MACHADO não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

CAREM RAMOS MACHADO de R$ 1.098.171,69 para R$ 730.855,08. 

 



 
57. 

Apresentante: CARINE MORAES VIGNOCHI, FABIO FLORES PROENCA e 

PAULO ARMANDO SPERB 

Natureza: habilitação de créditos. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 224.945,64 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carine Moraes 

Vignochi; 

 R$ 38.336,84 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Fabio Flores 

Proenca; 

 R$ 2.782,85 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paulo Armando Sperb. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0000134-41.2012.5.04.0205. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir os créditos com origem na 

reclamatória n. 0000134-41.2012.5.04.0205. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão dos 

créditos da seguinte forma: 

[i] CARINE MORAES VIGNOCHI (principal): R$ 224.945,64; 

[ii] FABIO FLORES PROENCA (hon. adv.): R$ 38.336,84; 

[iii] PAULO ARMANDO SPERB (hon. per.): R$ 2.782,85. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000134-

41.2012.5.04.0205, ajuizada por CARINE MORAES VIGNOCHI e patrocinada 

por FABIO FLORES PROENCA, perante a 5ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 



 
confere aos créditos de R$ 224.945,64, R$ 38.336,84 e R$ 2.785,85, 

titularizados pela Reclamante CARINE MORAES VIGNOCHI, pelo advogado 

FABIO FLORES PORENÇA e pelo perito PAULO ARMANDO SPERB, 

respectivamente, os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CARINE MORAES VIGNOCHI e FABIO FLORES 

PORENCA, oportuno também manifestar-se de ofício sobre os honorários 

periciais titularizados por PAULO ARMANDO SPERB; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CARINE MORAES VIGNOCHI ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de FABIO FLORES PROENCA, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 



 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de PAULO ARMANDO SPERB, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 



 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CARINE MORAES VIGNOCHI não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 



 
- quanto à classificação dos honorários advocatícios de FABIO FLORES 

PROENCA, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de PAULO ARMANDO SPERB, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à RECEITA FEDERAL à título de 

Imposto de Renda; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da RECEITA FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do 

CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 



 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida com inclusões de ofício, ressalvada a 

inviabilidade da habilitação dos créditos atribuídos à RECEITA FEDERAL, 

mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- incluir o crédito no valor de R$ 224.945,64 em favor CARINE MORAES 

VIGNOCHI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 38.336,84 em favor de FABIO 

FLORES PROENCA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 2.782,85 em favor de PAULO 

ARMANDO SPERB, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

58. 

Apresentante: CARLOS ALBERTO DE HOLANDA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 116.524,95 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 



 
 R$ 97.740,91 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica, certidão de 

habilitação emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito 

do processo nº 0076600-75.2009.5.04.0013. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0076600-75.2009.5.04.0013. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 13/12/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de 

modo a retificar o crédito em favor de CARLOS ALBERTO DE HOLANDA na 

Classe I, contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, considerando a 

data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0076600-

75.2009.5.04.0013, ajuizada por CARLOS ALBERTO DE HOLANDA, perante 

a 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 97.740,91 e R$ 2.405,75, 

titularizados pelo Reclamante CARLOS ALBERTO DE HOLANDA, bem como 

pelo perito REGINALDO HERTZOG SCHWANCK, respectivamente, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão contempla não somente o crédito perseguido 

por CARLOS ALBERTO DE HOLANDA, oportuno também manifestar-se de 

ofício acerca dos honorários periciais de REGINALDO HERTZOG 

SCHWANCK; 

- os valores não foram atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005, tendo sido necessário o recálculo de ofício pela 

Administração Judicial: 

 



 

 
 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de CARLOS ALBERTO DE HOLANDA aos 

efeitos do procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de REGINALDO HERTZOG SCHWANCK, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 



 
definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 



 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CARLOS ALBERTO DE HOLANDA não deixa dúvidas 

quanto à sujeição dentre os derivados da legislação do trabalho (41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

-  no que concerne aos honorários periciais de REGINALDO HERTZOG 

SCHWANCK, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara aos 

créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito 
trabalhista. Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. 
Precedentes do eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao 
rito do art. 543- C DO CPC. Precedente deste tribunal. 
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” 
(Agravo de Instrumento, Nº 70079271854, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 
Neto, Julgado em: 19-11-2018)” 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 



 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito parcialmente acolhia com recálculo e inclusão de valor 

de ofício, ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO 

FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos da 

Recuperação Judicial. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CARLOS 

ALBERTO DE HOLANDA de R$ 116.524,95 para R$ 90.540,66; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.200,90 em favor de REGINALDO 

HERTZOG SCHWANCK, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
59. 

Apresentante: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO 

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 107.634,60 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado 



 
Documentos apresentados: e-mail; habilitação de crédito; sentença proferida 

nos autos do processo nº 008/1.05.0021346-0; acórdão proferido nos autos 

de nº 70023002652 (AP). 

Contraditório: O crédito tem origem em honorários advocatícios 

sucumbenciais do processo nº 008/1.05.0021346-0 | 0213461-

02.2005.8.21.0008, movido pela Recuperanda contra HOTEL MORRO DO 

SOL LTDA. O demonstrativo de cálculo apresentado pelo credor foi atualizado 

até 06/05/2019. Assim, a Recuperanda concorda com a divergência para 

incluir a parte requerente CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO com 

o crédito de R$ 107.634,60, na classe I – trabalhista. 

Resultado: 

- pretensão oriunda de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no 

âmbito do processo nº 008/1.05.0021346-0 / 0213461-02.2005.8.21.0008, 

movido pela Recuperanda em face do HOTEL MORRO DO SOL LTDA. 

- a Recuperanda, a seu turno, concordou com a pretensão do Credor; 

- compulsando a documentação comprobatória, é possível constatar que, no 

âmbito do processo nº 008/1.05.0021346-0, foi proferida sentença no sentido 

de julgar improcedente a ação ordinária ajuizada pela Recuperanda em face 

do HOTEL MORRO DO SOL LTDA, condenando a Recuperanda a arcar com 

as custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que foram 

fixados em R$ 25.000,00, acrescido de correção pelo IGP-M a partir do mês 

seguinte ao da publicação da sentença; 

- a sentença foi disponibilizada através da NE 948/2007 em 19/09/2007, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (20/09/2007); 

- ocorrendo o trânsito em julgado da sentença no dia 21/09/2017 e não 

havendo o pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais, CARLOS 

ALBERTO FARRACHA DE CASTRO, na condição de titular do crédito, faz jus 

ao valor atualizado da dívida, que perfaz a quantia de R$ 107.634,60; 

- a atualização do valor devido ao patrono está em consonância com os 

parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 



 
- no que se refere à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 107.634,60 em favor de CARLOS 

ALBERTO FARRACHA DE CASTRO dentre aqueles derivados da legislação 

do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

60. 

Apresentante: CARLOS CESAR CARDOSO COUTO e GELSON 

NASCIMENTO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 633.092,80 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição; procuração; certidão de habilitação de 

créditos emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 001498-

28.2010.5.04.0202, ajuizada por CARLOS CESAR CARDOSO COUTO 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 633.092,8 e R$ 1.328,13, titularizados pelo 

Reclamante CARLOS CESAR CARDOSO COUTO e pelo perito contábil 

GELSON NASCIMENTO, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 



 
- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CARLOS CESAR CARDOSO COUTO, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por 

GELSON NASCIMENTO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CARLOS CESAR CARDOSO COUTO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 



 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de CARLOS CESAR CARDOSO COUTO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- habilitação de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; ressalvada 

a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 633.092,80 em favor de CARLOS CESAR CARDOSO 

COUTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 



 
- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.328,13 em favor de GELSON 

NASCIMENTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
61. 

Apresentante: CARLOS FREDERICO MARINHO DE ALMEIDA BUYS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 112.815,70 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carlos Frederico 

“Martinho” de Almeida Buys. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 138.753,35 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carlos Frederico 

Marinho de Almeida Buys. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020060-83.2014.5.04.0028; certidão de cálculos expedida pela 28ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; inicial do processo trabalhista nº 0020060-

83.2014.5.04.0028; sentença; sentença (ED); acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020060-83.2014.5.04.0028, para aumentar a 

quantia.  

Embora a data de atualização esteja correta (06/05/2019), observa-se que o 

valor postulado (R$ 138.753,35) compreende, além do valor principal (R$ 

28.712,69) e FGTS (R$ 86.563.20), a verba dos honorários advocatícios 

(23.477,46). Embora a Recuperanda não divirja do valor, entende que o valor 

dos honorários deveria ser arrolado separadamente, em nome do advogado. 

Assim, a recuperanda concorda com a habilitação, com a ressalva de 

desmembramento dos honorários, da seguinte forma:  



 
(i) CARLOS FREDERICO MARTINHO DE ALMEIDA BUYS: valor principal (R$ 

28.712,69) + FGTS (R$ 86.563.20) = total R$ 115.275,89.  

(ii) LUIS LEANDRO G. RAMOS (advogado, se comprovada a titularidade): R$ 

27.477,46. 

OBS: Recuperanda concorda com a retificação do sobrenome do credor.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020060-

83.2014.5.04.0028, ajuizada por CARLOS FREDERICO MARINHO DE 

ALMEIDA BUYS e patrocinada por LUIS LEANDRO GOMES RAMOS, 

perante a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos de R$ 115.275,89 (principal + FGTS) e de R$ 

23.477,46 (honorários advocatícios), titularizados por CARLOS FREDERICO 

MARINHO DE ALMEIDA BUYS e por LUIS LEANDRO GOMES RAMOS, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CARLOS FREDERICO MARINHO DE ALMEIDA BUYS, 

oportuno também manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios de 

LUIS LEANDRO GOMES RAMOS; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CARLOS FREDERICO MARINHO DE 

ALMEIDA BUYS ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de LUIS LEANDRO GOMES RAMOS, 

este seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 



 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de CARLOS FREDERICO MARINHO DE ALMEIDA 

BUYS não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da 

legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que concerne à classificação do crédito de LUIS LEANDRO GOMES 

RAMOS, os honorários advocatícios equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência de crédito parcialmente acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- retificar o nome do credor CARLOS FREDERICO MARTINHO DE ALMEIDA 

BUYS para CARLOS FREDERICO MARINHO DE ALMEIDA BUYS e majorar 

a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em seu favor, de R$ 112.815,70 para R$ 

115.275,89; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 23.477,46 em favor de LUIS 

LEANDRO GOMES RAMOS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
62. 

Apresentante: CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA PETRUCCI, EDÍ 

CRISTIANO SIQUEIRA, PAULO ARMANDO SPERB 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ R$ 599.051,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carlos 

Guilherme de Oliveira Petrucci.  



 
Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Carlos Guilherme de 

Oliveira Petrucci e incluir créditos novos em favor de Edí Cristiano Siqueira e 

Paulo Armando Sperb. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 537.428,96 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carlos Guilherme 

de Oliveira Petrucci;  

 R$ 6.405,40 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Edí Cristiano Siqueira;  

 R$ 1.551,66 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paulo Armando Sperb.  

Documentos apresentados: divergência e habilitação de créditos; certidão de 

habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0232300-56.2009.5.04.0203; certidão de cálculos expedida pela 

5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0232300-56.2009.5.04.0203 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (todos os créditos na Classe I):  

- R$ 537.428,96 em nome de Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci;  

- R$ 6.405,40 em nome de Edí Cristiano Siqueira;  

- R$ 1.551,66 em nome de Paulo Armando Sperb. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0232300-

56.2009.5.04.0203, ajuizada por CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA 

PETRUCCI, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 537.428,96, R$ 6.405,40 e R$ 1.551,66, 

titularizados pelo Reclamante CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA 



 
PETRUCCI e pelos peritos EDÍ CRISTIANO SIQUEIRA e PAULO ARMANDO 

SPERB, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de EDÍ CRISTIANO SIQUEIRA e PAULO 

ARMANDO SPERB, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem 

aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 



 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA PETRUCCI 

não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação 

do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de EDÍ CRISTIANO SIQUEIRA e 

PAULO ARMANDO SPERB, a jurisprudência do colendo TJRS também os 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

- divergência e habilitação acolhidas. 



 
Providências: diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor 

de CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA PETRUCCI de R$ 599.051,71 para 

R$ 537.428,96; 

- habilitar o crédito de R$ 6.405,40 em favor de EDÍ CRISTIANO SIQUEIRA 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.551,66 em favor de PAULO ARMANDO SPERB 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
63.  

Apresentante: CAROLINA DA CUNHA ALFAMA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 172.656,45 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 170.987,33 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência; procuração; certidão de habilitação 

emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000900-86.2011.5.04.0025; certidão de cálculos expedida pela 25ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS (01); certidão de cálculos expedida pela 25ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (01); CTPS; declaração de 

hipossuficiência; carteira nacional de habilitação. 

Contraditório: Certidão apresentada pela credora foi atualizada até 

06/05/2019. Concordância integral da Recuperanda, de modo a retificar valor 

arrolado.  

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020358-

92.2017.5.04.0732, ajuizada por CAROLINA DA CUNHA ALFAMA, perante a 

25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculo expedida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 170.987,33, de titularidade de CAROLINA DA 

CUNHA ALFAMA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2017) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de CAROLINA DA CUNHA ALFAMA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

CAROLINA DA CUNHA ALFAMA de R$ 172.656,45 para R$ 170.987,33. 

 
64. 

Apresentante: CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE MORAES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 11.220,27 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 



 
 R$ 18.642,94 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência; procuração; cálculo de atualização 

do crédito; petição inicial da reclamatória trabalhista nº 26870-2013-088-09-

00-01; sentença; acórdão proferido nos autos nº 26870-2013-088-09-00-01 

(AI em RO); certidão trânsito em julgado; cálculo de liquidação de sentença. 

Contraditório: Certidão apresentada pela credora foi atualizada até 

27/03/2020. Além disso, foram incluídas rubricas a título de “honorários 

calculista” e “custas do processo”, o que não se mostra correto. Recuperanda 

concorda parcialmente, entendendo que (i) os valores devem ser 

readequados com atualização até a data de 06/05/2019; (ii) o valor deve 

comportar somente o principal, encargos e multa, sem a inclusão de 

“honorários calculista” e “custas do processo”.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 26870-2013-088-09-

00-01, ajuizada por CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE MORAES perante a 

23ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR; 

- o cálculo emitido pela 23ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR dá conta da 

existência de créditos em favor de CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE 

MORAES e do calculista MAURICIO NURMBERG, porém atualiza os valores 

até o dia 27/03/2020, em desacordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- assim, a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício, conforme 

segue abaixo: 

 CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE MORAES 

 



 
 

 MAURICIO NURMBERG 

 
- quanto à sujeição do crédito de CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE 

MORAES ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de MAURICIO NURMBERG, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 



 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE MORAES não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por sua vez, o crédito do calculista MAURICIO NURMBERG, considerado 

como honorários periciais, a jurisprudência do colendo TJRS também o 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência de crédito parcialmente acolhida, com recálculo e inclusão de 

ofício. 

Providências:  

- majorar o crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de acidente 

de trabalho ou equiparados em favor de CAROLINA FÁTIMA MACHADO DE 

MORAES de R$ 11.220,27 para R$ 14.677,98; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 573,02 em favor de MAURICIO 

NURMBERG, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
65. 

Apresentante: CARYN MARCHI 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 226.895,11 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 279.276,07 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 23ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0000645-

03.2012.5.04.0023; certidão de cálculos expedida pela 23ª Vara do Trabalho 

de Porto Alegre/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000645-03.2012.5.04.0023. Embora a data de 

atualização esteja correta (06/05/2019), o valor postulado (R$ 279.276,07) 

compreende todas as rubricas, isto é, o valor principal (R$ 209.476,12), FGTS 

(R$ 66.109,29), INSS (R$ 5,38) e custas (R$ 3.685,28), o que não se mostra 



 
correto. Recuperanda concorda parcialmente, entendendo que, para a 

credora CARYN MARCHI, o valor deve comportar o Principal + FGTS e 

encargos (R$ 275,858,41).  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000645-

03.2012.5.04.0023, promovida por CARYN MARCHI em face da 

Recuperanda, perante a 23a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 23a Vara do Trabalho confere ao crédito de R$ 

275.585,41, correspondente à soma do principal com o FGTS devido à 

CARYN MARCHI, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- por outro lado, os demais valores pretendidos (custas e INSS) não são de 

titularidade de CARYN MARCHI, razão pela qual não vão acolhidos; 

- quanto à sujeição do crédito de R$ 275.585,41 ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- ainda, a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à sua classificação 

dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 

11.101/2005); 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

CARYN MARCHI de R$ 226.895,11 para R$ 275.585,41. 

 
66. 

Apresentante: CASTRO OSÓRIO E PEDRASSANI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS  

Natureza: habilitação de créditos. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 148.976,83 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petições; certidão de habilitação de crédito 

emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no âmbito da Reclamatória 

Trabalhista nº 0020940-75.2014.5.04.0028; certidão de habilitação de crédito 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito da Reclamatória 

Trabalhista nº 0001498-28.2010.5.04.0202; certidão de habilitação de crédito 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito da Reclamatória 

Trabalhista nº 0020949-97.2014.5.04.0202. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada nas Reclamatórias Trabalhistas nºs 0020940-

75.2014.5.04.0028 e 0001498-28.2010.5.04.0202, que tramitam perante a 28ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre e a 2ª Vara do Trabalho de Canoas, 

respectivamente.  

- as certidões emitidas pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre e pela 2ª 

Vara do Trabalho de Canoas, conferem ao crédito no valor de R$ 123.065,02, 

de titularidade de CASTRO OSÓRIO E PEDRASSANI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão expedida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre habilita o crédito em favor de CASTRO OSÓRIO E PEDRASSANI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS no valor de R$ 7.309,84, bem como que a 

certidão expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas habilita a quantia de 

R$ 115.755,18, o valor total devido pela Recuperanda soma R$ 123.065,02; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CASTRO OSÓRIO E PEDRASSANI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS ao procedimento recuperatório, o ano do 



 
ajuizamento das Reclamatória Trabalhistas (2010 e 2014) permite presumir 

que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de CASTRO OSÓRIO E PEDRASSANI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados 

da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida em parte. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 123.065,02 em favor de CASTRO OSÓRIO E 

PEDRASSANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
67. 

Apresentante: CEZAR CORREA RAMOS  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 3.353,35 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 10ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0000822-

40.2011.5.04.0010. 

Contraditório: Origem: honorários advocatícios. Certidão apresentada pelo 

credor foi atualizada até 13/12/2019. Recuperanda concorda, todavia, 

entende que os valores devem ser readequados (atualização até a data de 

06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000822-

40.2011.5.04.0010, ajuizada por KATIA ALEXANDRE FONSECA e 



 
patrocinada por CEZAR CORREA RAMOS, perante a 10ª Vara do Trabalho 

de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito titularizado por CEZAR CORREA RAMOS os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 
- quanto à sujeição do crédito de CEZAR CORREA RAMOS ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) e o 

de prolação de sentença (2013) permitem presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva),  

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 



 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 



 
- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências: incluir o crédito de R$ 3.067,82 em favor de CEZAR CORREA 

RAMOS dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
68. 

Apresentante: CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 248.228,51 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 286.393,82 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0000224-58.2012.5.04.0202. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória n. 0000224-58.2012.5.04.0202. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito, para constar em favor de CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS 

o valor de R$ 286.393,82, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000224-

58.2012.5.04.0202, ajuizada por CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 



 
- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere ao crédito 

de R$ 286.393,82, titularizado por CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA 

MARTINS, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS 

ao procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito é anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS não deixa 

dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/05); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito em favor da UNIÃO FEDERAL;  

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 



 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de CHEILA 

SANTOS DE OLIVEIRA MARTINS de R$ 248.228,51 para R$ 286.393,82. 

 

69. 

Apresentante: CLARICE DANIELA DA ROCHA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 56.573,27 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 44.428,55 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica, certidão de 

habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Taquara/RS no âmbito do 

processo nº 0000414-94.2011.5.04.0383; certidão de cálculos expedida pela 

3ª Vara do Trabalho de Taquara/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar e incluir créditos com origem 



 
na reclamatória n. 0000414-94.2011.5.04.0383. A data de atualização do 

crédito é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de 

retificação do crédito de R$ 44.428,55 em favor de CLARICE DANIELA DA 

ROCHA (principal); e R$ 1.583,44 em favor de FLAVIO MACIEL DE FREITAS 

JUNIOR (hon. peric.), ambos na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000414-

94.2011.5.04.0383, ajuizada por CLARICE DANIELA DA ROCHA, perante a 

3ª Vara do Trabalho de Taquara/RS; 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Taquara/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 44.428,55, R$ 1.583,44, R$ 38,33, R$ 102,33 e R$ 

24,95, devidos à Reclamante CLARICE DANIELA DA ROCHA, ao perito 

FLAVIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR, ao CARTÓRIO DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PELOTAS, ao REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA 

DE PORTO ALEGRE e ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

MONTENEGRO, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

titularizados por CLARICE DANIELA DA ROCHA, oportuno também 

manifestar-se de ofício acerca dos honorários periciais em favor de FLAVIO 

MACIEL DE FREITAS JUNIOR, bem como sobre os créditos relacionados em 

favor do CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PELOTAS, 

REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PORTO ALEGRE e CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE MONTENEGRO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CLARICE DANIELA DA ROCHA ao 

procedimento recuperacional, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- quanto aos honorários periciais de FLAVIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 



 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- não por outro motivo, também devem ser sujeitos os créditos sob titularidade 

do CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PELOTAS, 

REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PORTO ALEGRE e CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE MONTENEGRO; 

- a origem do crédito de CLARICE DANIELA DA ROCHA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que concerne aos honorários periciais de FLAVIO MACIEL DE FREITAS 

JUNIOR, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- já os créditos relacionados em favor do CARTÓRIO DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PELOTAS, REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA DE 

PORTO ALEGRE e CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

MONTENEGRO, tratando-se de créditos que não possuem tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, bem como ausente qualquer garantia ou 

privilégio, enquadram-se dentre os créditos quirografários, com privilégio 

especial, com privilégio geral ou subordinados (art. 41, III, da Lei nº 

11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 



 
que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com a inclusão de créditos de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de habilitação de crédito tributário, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CLARICE 



 
DANIELA DA ROCHA de R$ 56.573,27 para R$ 44.428,55; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.583,44 em favor de FLAVIO MACIEL DE 

FREITAS JUNIOR, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 38,33 em favor do CARTÓRIO DO 

REGISTRO DE IMÓVEIS – 1ª ZONA DE PELOTAS, dentre os titulares de 

créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou 

subordinados (art. 41, III, da LRF); 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 102,33 em favor do REGISTRO DE IMÓVEIS 

– 1ª ZONA DE PORTO ALEGRE, dentre os titulares de créditos quirografários, 

com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados (art. 41, III, da 

LRF); 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 24,95 em favor do CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE MONTENEGRO, dentre os titulares de créditos 

quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados 

(art. 41, III, da LRF). 

 

70. 

Apresentante: CLAUDECI TERESINHA DA SILVA LIMA   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 37.546,10 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de casamento; 

documentos de identificação pessoal; folha mensal abril/2020; comprovante 

de residência; certidão de habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de 

Cachoeirinha/RS no âmbito do processo nº 0096200-18.2007.5.04.0251; 

procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 



 
reclamatória n. 0096200-18.2007.5.04.0251. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito, para constar em favor de CLAUDECI TERESINHA DA SILVA LIMA 

o valor de R$ 37.546,10, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0096200-

18.2007.5.04.0251, ajuizada por CLAUDECI TERESINHA LIMA MACHADO, 

perante a 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha/RS; 

- a certidão emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha/RS confere ao 

crédito no valor de R$ 37.546,10, titularizado por CLAUDECI TERESINHA 

LIMA MACHADO, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2007) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de CLAUDECI TERESINHA LIMA MACHADO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 4, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 



 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- habilitação de crédito acolhida, ressalvada a inviabilidade da habilitação de 

crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos 

efeitos do processo recuperatório. 

Providências: incluir crédito de R$ 37.546,10 em favor de CLAUDECI 

TERESINHA LIMA MACHADO, dentre os derivados da legislação de trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados.  

 

71. 

Apresentante: CLAUDIA CRISTINA BARROS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 71.810,04 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  



 
 R$ 78.915,28 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo no âmbito do processo nº 

0000253-09.2012.5.04.0332; edital do art. 52, § 1, da Lei 11.101/05. 

Contraditório: Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 13/12/2019. 

Recuperanda concorda, todavia, entende que os valores devem ser 

readequados (atualização até a data de 06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000253-

09.2012.5.04.0332, da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, ajuizada por 

CLAUDIA CRISTINA BARROS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS confere ao 

crédito titularizado por CLAUDIA CRISTINA BARROS os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 
- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 



 
(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de CLAUDIA CRISTINA BARROS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir o crédito de R$ 72.195,86 em favor de CLAUDIA 

CRISTINA BARROS dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente do trabalho ou equiparados. 

 

72. 

Apresentante: CLAUDIA D’ARRIGO  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 141.789,02 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: não especificado. 

Valor declarado pelo credor: não especificado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; correspondência 

eletrônica; procuração. 

Contraditório: A credora apresentou carta resposta concordando com o crédito 

arrolado. Então, em tese, não há interesse na divergência. De toda a forma, 

analisando a CHC do processo n. 0021048-43.2015.5.04.0231, observa-se 

que a quantia previamente arrolada conteve rubricas de imposto de renda, 

contribuição previdenciária, honorários e custas (atualizado até nov/2018). 

Diante disso, a recuperanda anexa a esta resposta CHC atualizada até março 

de 2019, expedida no processo 0039900-04.2004.5.04.0231 (em que o 

processo 0021048-43.2015.5.04.0231 está reunido), na qual se extrai que o 

valor devido à credora (naquela data) perfazia R$ 138.814,86. Assim, 

ressalva-se eventual possibilidade de retificação do crédito da credora.  

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021048-

43.2015.5.04.0231, ajuizada por CLAUDIA D’ARRIGO, perante a 1ª Vara do 

Trabalho de Gravataí/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS 

confere ao crédito na importância de R$ 138.814,86, titularizado por CLAUDIA 

D’ARRIGO, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- por sua vez, os valores correspondentes ao imposto de renda, honorários e 

custas não são devidos à CLAUDIA D’ARRIGO, pois de titularidade diversa; 

  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CLAUDIA D’ARRIGO aos efeitos do 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- no que diz respeito à classificação, a origem do crédito de CLAUDIA 

D’ARRIGO não deixa dúvidas quanto ao seu enquadramento dentre os 

derivados da legislação trabalhista (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência desacolhida, com redução do crédito de ofício. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

CLAUDIA D’ARRIGO de R$ 141.789,02 para R$ 138.814,86. 

 

73.  

Apresentante: CLÁUDIA FALAVIGNA ABBUD  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 179.991,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor: 

 R$ 174.967,47 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

224.390,88 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  



 
- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 225.207,67, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 55.264,22;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 224.390,88 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 41.909,29 R$ 99.889,16 R$ 85.592,43 R$ 224.390,88 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 



 
data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de CLÁUDIA 

FALAVIGNA ABBUD de R$ 179.991,49 para R$ 224.390,88, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 



 
decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados. 

 

74. 

Apresentante: CLAUDIA GARCIA CARRIJO FERNANDES  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 223.838,33 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 292.553,33 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

280.806,01 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 



 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 292.553,33, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 83.985,00;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 280.806,01 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 43.429,35 R$ 151.094,65 R$ 86.282,01 R$ 280.806,01 

 



 
- a justificar os valores informados pela Devedora, foi explicitado que o FGTS 

e a multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos quando 

da celebração do acordo;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 



 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de CLAUDIA 

GARCIA CARRIJO FERNANDES de R$ 223.838,33 para R$ 280.806,01, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados. 

 

75. 

Apresentante: CLAUDIA MARIA DORNELLES DA SILVA e ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS 

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 245.583,65 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: --- 

Valor declarado pelo credor: 

 pedir à Aelbra acesso à certidão de cálculos.  

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0000383-

58.2013.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0000383-58.2013.5.04.0204. A data de atualização da CHC é 

de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação 



 
do crédito de R$ 179.735,96, conforme CHC, em favor de CLAUDIA MARIA 

DORNELLES DA SILVA, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000383-

58.2013.5.04.0204, ajuizada por CLAUDIA MARIA DORNELLES DA SILVA e 

patrocinada por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 

4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS;  
- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 179.735,96 e R$ 51.085,35, 

titularizados pela Reclamante CLAUDIA MARIA DORNELLES DA SILVA e 

pelo advogado ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  
- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CLAUDIA MARIA DORNELLES DA SILVA, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os honorários 

advocatícios titularizados por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005;  
- quanto à sujeição do crédito de CLAUDIA MARIA DORNELLES DA SILVA 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva);  
- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA 

FONTOURA MARTINS, estes seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS:  

  
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 



 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio.  
5. Recurso especial provido.  



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016)  

  

- a origem do crédito de CLAUDIA MARIA DORNELLES DA SILVA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005);  
- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos;  

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 



 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CLAUDIA 

MARIA DORNELLES DA SILVA, de R$ 245.583,65 para R$ 179.735,96; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 51.085,35 em favor de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
76.  

Apresentante: CLAUDIA SOARES BARBOSA, CARLOS EDGAR DE 

MAGALHÃES VALMORBIDA  

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ R$ 338.334,02 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Claudia 

Soares Barbosa.  

Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Claudia Soares 

Barbosa e incluir créditro novo em favor de Carlos Edgar de Magalhães 

Valmorbida. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 264.319,60 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Claudia 

Soares Barbosa; R$ 1.503,35 - crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor 

de Carlos Edgar de Magalhães Valmorbida.   



 
Documentos apresentados: divergência e habilitação de créditos; certidão de 

habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0000284-62.2011.5.04.0203; certidão de cálculos expedida pela 

5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000284-62.2011.5.04.0203 (diminuindo o 

principal), sendo observada também a inclusão dos valores de honorários 

periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (ambos os créditos na Classe I):  

- R$ 264.319,60 em nome de CLAUDIA SOARES BARBOSA 

(retificando/diminuindo o crédito); e 

- R$ 1.503,35 em nome de CARLOS EDGAR DE MAGALHÃES 

VALMORBIDA (incluindo o crédito). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000284-

62.2011.5.04.0203, ajuizada por CLAUDIA SOARES BARBOSA, perante a 5ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 264.319,60 e R$ 1.503,35, titularizados pela 

Reclamante CLAUDIA SOARES BARBOSA e pelo perito CARLOS EDGAR 

DE MAGALHÃES VALMORBIDA, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 



 
- quanto aos honorários periciais de CARLOS EDGAR DE MAGALHÃES 

VALMORBIDA, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem 

aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 



 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CLAUDIA SOARES BARBOSA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de CARLOS EDGAR DE 

MAGALHÃES VALMORBIDA, a jurisprudência do colendo TJRS também os 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de CLAUDIA 

SOARES BARBOSA de R$ 338.334,02 para R$ 264.319,60; 

- habilitar o crédito de R$ 1.503,35 em favor de CARLOS EDGAR DE 

MAGALHÃES VALMORBIDA dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

77. 

Apresentante: CLAUDINE LANG STÜMPFLE  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 



 
 R$ 166.178,08 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 159.266,95 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

200.854,11 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 240.225,85, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 90.502,83;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 200.854,11 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 33.417,98 R$ 131.116,53 R$ 36.319,61 R$ 200.854,11 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  



 
- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  



 
Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de CLAUDINE 

LANG STÜMPFLE de R$ 166.178,08 para R$ 200.854,11, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

78. 

Apresentante: CLAUDIO HENRIQUE GOMES e GABRIELLE FLORES  

Natureza: habilitação de créditos. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 16.499,74 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Claudio Henrique 

Gomes; 

 R$ 4.334,47 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Gabrielle Flores. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0021422-77.2014.5.04.0204; cópia integral do processo nº 0021422-

77.2014.5.04.0204; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir os créditos com origem na 

reclamatória n. 0021422-77.2014.5.04.0204. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. No caso da verba principal, o pleito se contra correto. Contudo, 

quanto aos honorários, o valor informado diz respeito aos honorários 

advocatícios e periciais (somados), o que não se mostra correto. Assim, a 

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão de inclusão dos 

créditos de R$ 16.499,74 em nome de CLAUDIO HENRIQUE GOMES; e R$ 

2.645,87 em nome de GABRIELLE FLORES, ambos na Classe I (conforme 

Certidão de Habilitação de Créditos). A diferença de R$ 1.688,60 se refere a 

honorários periciais em favor de VITOR DE MATTOS CARNEIRO. 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021422-

77.2014.5.04.0204, ajuizada por CLAUDIO HENRIQUE GOMES e 

patrocinada por GABRIELLE FLORES, perante a 4ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 16.499,74, R$ 2.645,87 e R$ 1.688,60, 

titularizados pelo Reclamante CLAUDIO HENRIQUE GOMES, pela advogada 

GABRIELLE FLORES e pelo perito VITOR DE MATTOS CARNEIRO, 

respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CLAUDIO HENRIQUE GOMES, oportuno manifestar-se de 

ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por GABRIELLE FLORES 

e honorários periciais titularizados por VITOR DE MATTOS CARNEIRO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CLAUDIO HENRIQUE GOMES ao 

procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que se refere ao crédito oriundo de honorários advocatícios pertencente 

à advogada GABRIELLE FLORES, este segue a sorte do principal, conforme 

julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 



 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de VITOR DE MATTOS CARNEIRO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 



 
reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 



 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CLAUDIO HENRIQUE GOMES não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de GABRIELLE 

FLORES, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85,  

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o tiro de recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de VITOR DE MATTOS 

CARNEIRO, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 



 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida com inclusão de novos créditos 

de ofício, ressalvada a inviabilidade da habilitação do crédito da UNIÃO 

FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 16.499,74 em favor de CLAUDIO HENRIQUE 

GOMES, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.645,87 em favor de GABRIELLE FLORES, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.688,60 em favor de VITOR DE MATTOS 

CARNEIRO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
79. 

Apresentante: CLAUDIO MURADAS HOMERCHER, FREDERICO 

AZAMBUJA PATINO CRUZATTI, FERNANDO MARIATH BASSUINO, LUIZ 

CESAR KEPPES AYUB e ROQUE MALLMANN 

Natureza: divergência de valor. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 171.760,82 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 110.241,12 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição; procuração; substabelecimento; certidão 

de habilitação de créditos emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no 

âmbito da Reclamatória Trabalhista nº 0196400-83.2007.5.04.0202. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0196400-

83.2007.5.04.0202, ajuizada por CLAUDIO MURADAS HOMERCHER e 

patrocinada por FREDERICO AZAMBUJA PATINO CRUZATTI, FERNANDO 

MARIATH BASSUINO e LUIZ CESAR KEPPES AYUB perante a 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 110.241,12, R$ 92.400,00 e R$ 1.727,76, 

titularizados pelo Reclamante CLAUDIO MURADAS HOMERCHER, pelos 

advogados FREDERICO AZAMBUJA PATINO CRUZATTI, FERNANDO 

MARIATH BASSUINO e LUIZ CESAR KEPPES AYUB, e pelo perito contábil 

ROQUE MALLMANN, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CLAUDIO MURADAS HOMERCHER, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

FREDERICO AZAMBUJA PATINO CRUZATTI, FERNANDO MARIATH 

BASSUINO e LUIZ CESAR KEPPES AYUB, e sobre os honorários periciais 

titularizados por ROQUE MALLMANN; 



 
- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

92.400,00/3 = R$ 30.800,00 para cada;  

- quanto à sujeição do crédito de CLAUDIO MURADAS HOMERCHER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2007) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de FREDERICO AZAMBUJA PATINO 

CRUZATTI, FERNANDO MARIATH BASSUINO e LUIZ CESAR KEPPES 

AYUB, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 



 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de ROQUE MALLMANN, a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 



 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CLAUDIO MURADAS HOMERCHER não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de FREDERICO 

AZAMBUJA PATINO CRUZATTI, FERNANDO MARIATH BASSUINO e LUIZ 

CESAR KEPPES AYUB, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- no que se refere aos honorários periciais de ROQUE MALLMANN, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 



 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

-  diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CLAUDIO 

MURADAS HOMERCHER, de R$ 171.760,82 para R$ 110.241,12; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 30.800,00 em favor de FREDERICO 

AZAMBUJA PATINO CRUZATTI, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 30.800,00 em favor de FERNANDO 

MARIATH BASSUINO, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 30.800,00 em favor de LUIZ CESAR 

KEPPES AYUB, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.727,76 em favor de ROQUE MALLMANN, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

80. 

Apresentante: CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA FERREIRA  

Natureza:  habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS no 



 
âmbito do processo nº 105800-30.2009.5.04.0271. 

Contraditório: “O processo de Cláudio Teixeira da Silva Ferreira é o de n. 

0266300-51.2007.5.04.0721. Referido processo está reunido ao processo 

0046900-98.2008.5.04.0721, onde existe acordo do credor (Reclamante) com 

pagamentos realizados. Ocorre que no processo principal estão em discussão 

os valores controversos, havendo, também, necessidade de se abater 

créditos que já foram pagos pelo acordo realizado nos autos da execução 

reunida. Como se trata de quantia ainda ilíquida, observa-se o art. 6º, § 1º, da 

LRF, cabendo à credora, se for o caso, apresentar impugnação no futuro. 

Assim, a Recuperanda entende que, no momento, não pode ser acolhida 

a pretensão.” 

Resultado: 

- o Requerente promoveu a Reclamatória Trabalhista nº 02663-2007-721-04-

00-0 perante a Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul; 

-  conforme de depreende da inicial, o Requerente laborou para a 

Recuperanda de 11/12/2002 até 09/10/206:  

 

 
 

- logo, eventual crédito decorrente da demanda está sujeito à Recuperação 

Judicial, mercê da anterioridade do fato gerador em relação ao ajuizamento 

do concurso;  

- é o entendimento do nosso egrégio TJRS, servindo o precedente abaixo 

ementado como exemplo:  

 



 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DO E. STJ. 1. O e. Superior 
Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp 1.634.046-RS, 
sedimentou o entendimento de que o fato gerador do 
crédito trabalhista é a data da prestação de serviços do empregado, 
sendo a sentença condenatória proferida na 
seara trabalhista meramente declaratória do crédito previamente 
existente. 2. Assim, tendo em conta que a prestação de serviços 
que levou ao ajuizamento da reclamatória trabalhista em que o 
agravado era o reclamante ocorreu em momento anterior ao 
processamento da recuperação judicial, deve ser habilitado o valor 
do crédito objeto dos autos na relação de credores, de modo a ser 
classificado na classe dos credores trabalhistas. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70082551136, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) 

 

- sentença de parcial procedência prolatada em 16/12/2011 (fls. 1.016/036); 

- com parcial provimento nos recursos interpostos pela Recuperanda, a fase 

de conhecimento transitou em julgado em 13/05/2013;  

- em fase de liquidação, foram homologados cálculos:  

 

 

 
 

- citada para pagar a quantia de R$ 463.041,16, em 23/11/2015, a 

Recuperanda opôs Embargos à Execução, os quais foram desacolhidos por 

meio de decisão transitada em julgado;  



 
- houve levantamento de valores pelo Credor;  

- verifica-se que ainda há discussão relativa aos cálculos;  

- mesmo as certidões apresentadas não atentam para o requisito do art. 9º, II, 

da LRF;  

- apurado o valor devido, poderão as partes solicitar a inclusão do crédito no 

quadro-geral de credores diretamente à Administração Judicial, procedimento 

que encontra amparo no art. 6º, § 2º, da LRF;  

- habilitação improcedente.  

Providências: nada a fazer.  

 

81. 

Apresentante: CLEBER FONTOURA MARCOLAN   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ R$ 316.644,65  - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 372.573,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020573-48.2013.5.04.0202; procuração. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito principal 

com origem na reclamatória trabalhista n.º 0020573-48.2013.5.04.0202 

(movida por CLEBER FONTOURA MARCOLAN). A data de atualização da 

CHC é de 06/05/2019. Na divergência, foi apontado o valor total de R$ 

372.573,20, o qual inclui os honorários. Observa-se que o Adm. Judicial 

desmembrou os honorários, atribuindo ao advogado ANTONIO VICENTE DA 

FONTOURA MARTINS o valor de R$ 48.818,39 (relativo ao processo deste 

credor). A Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, pois, 



 
como observado, o valor dos honorários deve ser arrolado em nome do 

advogado, restando ao credor CLEBER FONTOURA MARCOLAN 

efetivamente o valor de R$ 323.754,81 (conforme consta na certidão 

apresentada).  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020573-

48.2013.5.04.0202, ajuizada por CLEBER FONTOURA MARCOLAN e 

patrocinada por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 

2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 323.754,81, R$ 48.818,39 e R$ 2.403,85, 

titularizados pelo Reclamante CLEBER FONTOURA MARCOLAN, pelo 

advogado ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS e pelo perito 

GELSON NASCIMENTO, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CLEBER FONTOURA MARCOLAN, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS e sobre os honorários 

periciais titularizados por GELSON NASCIMENTO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CLEBER FONTOURA MARCOLAN ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 



 
 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CLEBER FONTOURA MARCOLAN não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de crédito parcialmente acolhida; 

inclusão de novos créditos de ofício. 

Providências:  

- aumentar a importância do crédito trabalhista de CLEBER FONTOURA 

MARCOLAN de R$ 316.644,65 para R$ 323.754,81; 



 
- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 48.818,39 em favor de ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.403,85 em favor de GELSON 

NASCIMENTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
82.  

Apresentante: CLECIO HOMRICH DA SILVA e ALFEU LUIZ MEZZALIRA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 372.679,40 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 402.140,39 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição; procuração; certidão de cálculos emitida 

pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito da Reclamatória 

Trabalhista nº 0000457-89.2011.5.04.0202.  

Contraditório: não houve. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000457-

89.2011.5.04.0202, ajuizada por CLECIO HOMRICH DA SILVA perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos titularizados pelo Reclamante CLECIO HOMRICH DA 

SILVA, e pelo perito contábil ALFEU LUIZ MEZZALIRA, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CLECIO HOMRICH DA SILVA, oportuno também manifestar-



 
se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 

i) Total do crédito de titularidade do Reclamante CLECIO HOMRICH 

DA SILVA: 

 
 

ii) Total do crédito de titularidade do perito contábil ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA: 

 
 



 
- em relação ao crédito do Reclamante CLECIO HOMRICH DA SILVA, o valor 

de R$ 398.304,05 é resultante da subtração entre o total líquido apontado na 

certidão de cálculos, de R$ 402.140,39, e R$ 3.836,34, decorrente do crédito 

do perito contábil (R$ 2.322,30) e custas judiciais (R$ 1.514,04), que não são 

de sua titularidade; atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, o 

crédito devido pela Recuperanda é de R$ 346.423,83; 

- quanto ao crédito do perito contábil ALFEU LUIZ MEZZALIRA, o valor 

extraído da certidão de cálculos, de R$ 2.322,30, quando atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial, totaliza R$ 2.255,24, sendo essa a quantia 

devida em seu favor; 

- quanto à sujeição do crédito de CLECIO HOMRICH DA SILVA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 



 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CLECIO HOMRICH DA SILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de crédito acolhida em parte; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  



 
-  diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CLECIO 

HOMRICH DA SILVA, de R$ 372.679,40 para R$ 346.423,83; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.255,24 em favor de ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
83. 

Apresentante: CLEITON LUCAS DA COSTA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 1.913,80 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: não informado. 

Valor declarado pelo credor: 

 não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; divergência de 

crédito. 

Contraditório: Como se trata de quantia ainda ilíquida, observa-se o art. 6º, § 

1º, da LRF, cabendo à credora, se for o caso, apresentar impugnação no 

futuro. Assim, a recuperanda entende que não é possível concordar com 

a pretensão, tendo em vista que o processo 0020903-38.2019.5.04.0201 

ainda não transitou em julgado. 

Resultado:  

- pretensão decorrente da Reclamatória Trabalhista nº 0020903-

38.2019.5.04.0201, perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS;  

- conforme reconhecido pelo próprio Requerente, a Reclamatória Trabalhista 

aguarda julgamento dos recursos interpostos contra a sentença: 

 
- em outras palavras, ainda não há valor líquido a ser objeto de certidão de 



 
habilitação de crédito em favor do Requerente; 

- carece, assim, o crédito dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- expedida a certidão, poderão as partes postular a alteração do quantum 

debeatur diretamente à Administração Judicial, mercê do disposto no art. 6º, 

§ 2º, da LRF; 

- divergência desacolhida.  

Providências: nada a fazer. 

 

84. 

Apresentante: CLEZIO JOSE DOS SANTOS GONCALVES  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 154.614,29 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 134.394,91 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia integral do processo nº 0001543-

32.2010.5.04.0202. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir os créditos com origem na 

reclamatória n. 0001543-32.2010.5.04.0202. A data de atualização da CHC é 

06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão dos 

créditos de R$ 134.394,91 em nome de CLEZIO JOSE DOS SANTOS 

GONCALVES e R$ 3.534,64 em nome de CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA 

HORTA, ambos na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001543-

32.2010.5.04.0202, ajuizada por CLEZIO JOSE DOS SANTOS 

GONCALVES, perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 



 
créditos nos valores de R$ 134.394,91 e R$ 3.534,64, titularizados pelo 

Reclamante CLEZIO JOSE DOS SANTOS GONCALVES e pela perita 

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA HORTA, respectivamente, os atributos da 

certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não só o crédito 

perseguido por CLEZIO JOSE DOS SANTOS GONÇALVES, oportuno 

manifestar-se de ofícios sobre os honorários periciais de titularidade de 

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA HORTA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CLEZIO JOSE DOS SANTOS GONÇALVES 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais pertencentes à CLAUDIA MARIA DE 

ALMEIDA HORTA, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem 

aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 



 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CLEZIO JOSE DOS SANTOS GONÇALVES não 

deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA 

HORTA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada 

a inviabilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências: 



 
- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente do trabalho ou equiparado em favor de CLEZIO JOSE 

DOS SANTOS GONÇALVES de R$ 154.614,29 para R$ 134.394,91; 

- de ofício, incluir crédito de R$ 3.534,64 em favor de CLAUDIA MARIA DE 

ALMEIDA HORTA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

85. 

Apresentante: CRISTIANA DA CRUZ FREITAS 

Natureza: divergência de valor e de titularidade de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 113.675,41 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em nome de CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS. 

Pretensão: alterar a titularidade de parcela do crédito arrolado em favor de 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS para CRISTIANA DA CRUZ 

FREITAS. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 10.059,98 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CRISTIANA DA 

CRUZ FREITAS. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0086200-09.2008.5.04.0029; procuração; declaração de hipossuficiência. 

Contraditório: CRISTIANA DA CRUZ FREITAS é uma das sucessoras de 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS, que possui crédito arrolado no 

valor de R$ 113.675,41. No caso, a certidão da Justiça do Trabalho demonstra 

que o valor total devido é R$ 30.179,96 (o qual foi dividido entre as três 

herdeiras sucessoras), sendo destinado à apresentante o valor de R$ 

10.059,98, ref. à 1/3. Logo, pertinente esclarecer que o valor devido ao credor 

originário não estava correto. Feita a observação, a certidão apresentada pela 



 
credora foi atualizada até 06/05/2019. Concordância da Recuperanda, de 

modo a inserir a apresentante no QCG. Por fim, deve ser consignado que o 

credor originário (Carlos Alberto de Oliveira Freitas) deve ser excluído da 

relação, com a respectiva substituição pelas sucessoras CRISTINA DA CRUZ 

FREITAS, JOANA DA CRUZ FREITAS e JURACI DA CRUZ FREITAS.. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0086200-

09.2008.5.04.0029, ajuizada por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

FREITAS, perante a 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS dá conta 

do falecimento do Reclamante, atribuindo à sucessora do de cujus, 

CRISTIANA DA CRUZ FREITAS, o valor R$ 10.059,98; 

- compulsando as demais certidões de habilitação de créditos emitidas pela 

29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS relativamente à Reclamatória 

Trabalhista nº 0086200-09.2008.5.04.0029, é possível aferir ainda que o 

remanescente do crédito do de cujus foi dividido entre as sucessoras JOANA 

DA CRUZ FREITAS e JURACI DA CRUZ FREITAS, no valor de R$ 10.059,98 

para cada; 

- a atualização dos valores dos créditos está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição dos créditos das sucessoras de CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA FREITAS ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2008) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem dos créditos não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: 



 
- diminuir a importância do crédito de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

FREITAS para R$ 30.179,96 e alterar a sua titularidade, distribuindo-o da 

seguinte forma: 

* R$ 10.059,58 em favor de CRISTIANA DA CRUZ FREITAS; 

* R$ 10.059,58 em favor de JOANA DA CRUZ FREITAS; 

* R$ 10.059,58 em favor de JURACI DA CRUZ FREITAS. 

 
86. 

Apresentante: CRISTIANO ANDRE CHRISTMANN e MARCOS ANDRE DE 

OLIVEIRA 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valores contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 26.259,36 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Cristiano Andre 

Christmann 

Pretensão: diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de 

Cristiano Andre Christmann e habilitar créditos em favor de Marcos Andre de 

Oliveira. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.484,10 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Cristiano Andre 

Christmann; 

 R$ 3.943,04 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marcos Andre de 

Oliveira 

Documentos apresentados: certidão para habilitação de créditos emitida pela 

2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul no âmbito do processo nº 0020139-

50.2015.5.04.0732. 

Contraditório: Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 06/05/2019. 

Concordância integral da Recuperanda.  

Resultado:  



 
- pretensão embasada em certidão de habilitação oriunda da Reclamatória 

Trabalhista nº 0020139-50.2015.5.04.0732, ajuizada por CRISTIANO ANDRE 

CHRISTMANN e patrocinada por MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA, perante a 

2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS confere 

aos créditos de R$ 14.484,10 e R$ 3.943,04 titularizados por CRISTIANO 

ANDRE CHRISTMANN e MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA, respectivamente, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CRISTIANO ANDRE CHRISTMANN ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir que o fato gerador dos créditos seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA, 

seguem a sorte do principal; 

- é como decidiu o colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750, a seguir ementado:  

 
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  



 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 97 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 5. Recurso especial provido.” (REsp 
1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ 
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) (sublinhamos) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- a origem dos créditos de CRISTIANO ANDRE CHRISTMANN não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de MARCOS ANDRE DE 

OLIVEIRA, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente às contribuições 

previdenciárias ao INSS; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza de tal crédito 

não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 

6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de valor de CRISTIANO ANDRE CHRISTMANN acolhida; 

habilitação de MARCO ANDRE DE OLIVEIRA acolhida; habilitação do INSS 

desacolhida, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  



 
- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente do trabalho ou equiparado de CRISTIANO ANDRE 

CHRISTMANN de R$ 26.259,36 para R$ 14.484,10; 

- incluir crédito no quadro-geral de credores em favor de MARCOS ANDRE 

DE OLIVEIRA, pela importância de R$ 3.943,04, dentre aqueles derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho ou equiparados. 

 
87. 

Apresentante: CRISTIANO DA SILVA PORTELLA, GABRIELLE FLORES   

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 173,17 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Cristiano da Silva 

Portella  

Pretensão: majorar a importancia do crédito em favor de Cristiano da Silva 

Portella e incluir crédito novo em favor de Gabrielle Flores. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 3.672,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Cristiano da Silva 

Portella; 

 R$ 3.427,18 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Gabrielle Flores;   

Documentos apresentados: Cópia integral do processo trabalhista nº 

0020544-86.2013.5.04.0205 da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para RETIFICAR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020544-86.2013.5.04.0205 (aumentando o 

principal), sendo observado o desmembramento do valor relativo aos 

honorários advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 

recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que seja retificado o crédito 

principal e arrolado os honorários advocatícios (ambos na Classe I):  

(i) Cristiano da Silva Portella: valor principal (R$ 3.672,20); 



 
(ii) Gabrielle Flores: honor. advoc. (R$ 3.427,18). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020544-

86.2013.5.04.0205, ajuizada por CRISTIANO DA SILVA PORTELLA e 

patrocinada por GABRIELLE FLORES, perante a 5ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 3.672,20 e R$ 3.427,18, titularizados pelo 

Reclamante CRISTIANO DA SILVA PORTELLA e pela advogada 

GABRIELLE FLORES, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CRISTIANO DA SILVA PORTELLA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de GABRIELEE FLORES, este segue a 

sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 



 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de CRISTIANO DA SILVA PORTELLA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de GABRIELLE 

FLORES, este equipara-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, 

do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- divergência de valor e habilitação de créditos acolhidas. 

Providências:  

- aumentar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CRISTIANO 

DA SILVA PORTELLA de R$ 173,00 para R$ 3.672,20; 

- incluir o crédito no de R$ 3.427,18 em favor de GABRIELLE FLORES, dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados. 

 

88. 

Apresentante: CRISTINA ALVARES RAYA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 877.381,83 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 919.018,09 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000514-62.2010.5.04.0002; procuração. 

Contraditório:  

O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito principal com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000514-62.2010.5.04.0002. porém, conforme 

doc. anexo (CHC atualizada até 06/05/2019), o crédito devido à credora 

CRISTINA ALVARES RAYA perfaz a quantia de R$ 887.139,59. Assim, 

quanto ao principal, a Recuparanda não concorda com a divergência, 

devendo, inclusive, ser observado a pequena diminuição do valor. Com 

relação aos honorários periciais, na mesma CHC consta como devido o valor 

de R$ 1.427,03, com o qual a Recuperanda concorda.  



 
Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000514-

62.2010.5.04.0002, ajuizada por CRISTINA ALVARES RAYA, perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 887.139,59 e R$ 1.427,03, titularizados pela 

Reclamante CRISTINA ALVARES RAYA e pelo perito JAIME LUIZ 

TRANQUILO, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por CRISTINA ALVARES RAYA, oportuno manifestar-

se de ofício sobre os honorários periciais existentes em favor de JAIME LUIZ 

TRANQUILO; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CRISTINA ALVARES RAYA ao 

procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais pertencentes à JAIME LUIZ TRANQUILO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CRISTINA ALVARES RAYA não deixa dúvidas quanto 

à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, 

da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de JAIME LUIZ TRANQUILO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 



 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 



 
- divergência de crédito parcialmente acolhida e inclusão de crédito de ofício, 

ressalvada a inviabilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, 

mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos do procedimento 

recuperatório. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CRISTINA 

ALVARES RAYA de R$ 877.381,83 para R$ 887.139,59; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.427,03 em favor de JAIME LUIZ 

TRANQUILO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

89. 

Apresentante: CRISTINA SILVEIRA GONÇALVES e ANTÔNIO CARLOS 

DORNELLES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 72.800,59 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 66.274,03 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição de habilitação. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 046400-

40.2009.5.04.0028, ajuizada por CRISTINA SILVEIRA GONÇALVES perante 

a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 66.274,03 e R$ 1.658,26, titularizados pela 



 
Reclamante CRISTINA SILVEIRA GONÇALVES e pelo perito técnico 

ANTÔNIO CARLOS DORNELLES, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por CRISTINA SILVEIRA GONÇALVES, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por 

ANTÔNIO CARLOS DORNELLES; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CRISTINA SILVEIRA GONÇALVES ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de ANTÔNIO CARLOS DORNELLES, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 



 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de CRISTINA SILVEIRA GONÇALVES não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANTÔNIO CARLOS 

DORNELLES, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

-  diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 



 
decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de CRISTINA 

SILVEIRA GONÇALVES, de R$ 72.800,59 para R$ 66.274,03; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.658,26 em favor de ANTÔNIO CARLOS 

DORNELLES, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
90. 

Apresentante: CRISTINE GOMES MACHADO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 105.136,65 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 125.745,90 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020056-67.2014.5.04.0021; certidão de cálculos expedida pela 21ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; inicial do processo trabalhista nº 0020056-

67.2014.5.04.0021; sentença; sentença (ED); acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020056-67.2014.5.04.0021, para aumentar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 125.745,90) compreende as rubricas principal (71.338,20) e 

FGTS (54.407,70). Recuperanda concorda com a pretensão. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020056-

67.2014.5.04.0021, ajuizada por CRISTINE GOMES MACHADO em face da 

Recuperanda, perante a 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 



 
- a certidão de habilitação emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ R$ 125.745,90, titularizado por CRISTINE 

GOMES MACHADO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de CRISTINE GOMES MACHADO não deixa 

dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

CRISTINE GOMES MACHADO de R$ 105.136,65 para R$ 125.745,90. 

 

91. 

Apresentante: DAIANA GARIBALDI DA ROCHA 

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 20.450,15 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: e-mail; acordo; planilha de cálculo. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 



 
- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em 27/08/2019:  

 

 
 

- o acordo prevê o parcelamento do valor a receber de R$ 50.486,35 em 20 

vezes;  

- sucede que o fato gerador das verbas rescisórias é posterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial, pelo que o crédito delas provenientes não está 

sujeito ao concurso recuperatório;  

- é como têm entendido os nossos Tribunais:  

 
“Habilitação de crédito, em recuperação judicial - Decisão que 
rejeitou a pretensão - Inconformismo da devedora - Não 
acolhimento - O vínculo de trabalho se iniciou oito dias antes do 
pedido de recuperação e as obrigações (verbas decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho) são posteriores ao pedido de 
recuperação, razão pela qual o crédito trabalhista não se sujeita ao 
concurso de credores (art. 49, caput, da Lei 11.101/05) - O crédito 
é extraconcursal - Decisão mantida - Recurso 
desprovido.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2038115-
61.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jacareí - 3ª. 
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 
30/06/2020) 
 
 



 
“Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – 
Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de 
recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido 
recuperacional – Crédito relativo aos serviços prestados após a 
recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não 
submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no 
momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de 
recuperação judicial – Natureza concursal (Lei nº 11.101/05, art. 49) 
– Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – 
Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão 
reformada – Recurso provido.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2281455-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão 
Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de 
Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de 
Registro: 05/10/2020) 

 

- ainda assim e na esteira da jurisprudência invocada, há depósitos mensais 

de FGTS não recolhidos em período anterior a 06/05/2019 que, pela 

anterioridade do fago gerador, constituem crédito sujeito à Recuperação 

Judicial;  

- quanto à possibilidade de habilitação do FGTS, a jurisprudência do nosso 

egrégio TJRS não deixa dúvidas:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO DECORRENTE DE 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA 
JUSTIÇA TRABALHISTA. FGTS. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, LEI 11.101/05. 
CARÁTER ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A 
CRÉDITO TRABALHISTA. ART. 2º, §3°, LEI 8.844/94. 
APLICAÇÃO DO ART. 83, I, LEI 11.101/05. O direito do agravado 
ao recebimento de parcelas relativas ao FGTS já foi discutido no 
âmbito da reclamatória trabalhista, desta forma, não pode ser 
objeto de análise pela Justiça Estadual, sob pena de violação à 
coisa julgada. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70084091362, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 25-06-2020) 

 



 
- tais rubricas, atualizadas pelo JAM (art. 13, da Lei nº 8.036/1990) desde a 

competência não recolhida até a data do ajuizamento da Recuperação 

Judicial, importam em R$ 24.446,53; 

- em relação à multa e aos juros pelo atraso no pagamento das parcelas 

previstas no acordo e sujeitos à Recuperação Judicial, não procedem; 

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- habilitação desacolhida pelos fundamentos invocados pela Requerente, mas 

que resulta em inclusão de crédito a partir das informações prestadas pela 

Devedora.  

Providências: incluir crédito em favor de DAIANA GARIBALDI DA ROCHA 

pela importância de R$ 24.446,53, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados. 

 

92. 

Apresentante: DAIANA LENZ 

Natureza: habilitação de crédito. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 14.371,44 crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado;  

Documentos apresentados: E-mail; certidão de habilitação emitida pela Vara 

do Trabalho de Carazinho/RS no âmbito do processo nº 0000197-

02.2011.5.04.0561.  

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito com origem 

na reclamatória trabalhista n.º 0021279-79.2017.5.04.0561 (atrelado ao 

processo n. 0000197-02.2011.5.04.0561). Foram apresentadas duas 

certidões de créditos, sendo que, a que deve ser considerada é aquela que 

informa a data de atualização de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com 

a pretensão, de modo a incluir a advogada DAIANA LENZ na Classe I, com 

o valor de R$ 14.371,44. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000197-

02.2011.5.04.0561, ajuizada por DAIANA LENZ, perante a Vara do Trabalho 

de Carazinho/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela Vara do Trabalho de Carazinho/RS 

confere ao crédito de R$ 14.371,44, titularizado por DAIANA LENZ, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 



 
- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 14.371,44 em favor de DAIANA LENZ, dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

93. 

Apresentante: DAIANI FRÖHLICH 

Natureza: habilitação de crédito.  

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: -----  

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 172.625,99 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; cálculo de atualização do 

crédito; sentença proferida nos autos do processo nº 008/1.10.0011497-5; 

acórdão (AP).  

Contraditório: A divergência foi apresentada para incluir o crédito referente 

aos honorários fixados na ação n.º 008/1.10.0011497-5 | 0114971-

66.2010.8.21.0008. Aparentemente a quantia é devida. Porém, parece existir 

erro no cálculo apresentado. 

Resultado:   

- a pretensão está embasada na Ação de Cobrança nº 008/1.10.0011497-5, 

ajuizada por MULTI ARMAZÉNS LTDA. em face da Recuperanda, cujo trâmite 

ocorre perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS; 

- julgada procedente a Ação, a Recuperanda foi condenada ao pagamento de 

R$ 429.502,42, além de honorários de sucumbência fixados no patamar de 

R$ 2.000,00; 



 
- interposto Recurso de Apelação, o montante de honorários sucumbenciais 

foi majorado para a quantia de R$ 20.000,00, a qual deveria ser atualizada 

pelo IGPM/FGV a partir de 26/02/2015; 

- transitada em julgado em 27/03/2015, os autos retornaram à origem e teve 

início a fase de cumprimento de sentença; 

- não realizado o pagamento espontâneo da condenação, houve a fixação de 

honorários de 10% relativos ao cumprimento de sentença; 

- por isso, a Requerente postula a habilitação do crédito de R$ 172.625,99; 

- em seu contraditório, a Recuperanda reconheceu a existência do crédito e 

não se opôs ao pleito de habilitação, mas registrou possível erro no cálculo 

apresentado pela Requerente; 

- a titularidade do crédito está demonstrada pela procuração apresentada e 

pelo trabalho desenvolvido nos autos desde o alvorecer da Ação de Cobrança 

nº 008/1.10.0011497-5; 

- quanto à sujeição, tratando-se de título executivo judicial constituído antes 

do ajuizamento da Recuperação Judicial, correta sua sujeição aos efeitos do 

procedimento recuperatório, forte no art. 49, caput, da LRF; 

- o mesmo já foi inclusive reconhecido pelo MM. Juízo que processa o feito: 

 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios, este equipara-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 



 
- finalmente, razão assiste à Recuperanda em relação ao cálculo apresentado 

pela Requerente; 

- o valor de R$ 172.625,99 não condiz com a realidade fática do caso sub 

judice; 

- por isso, a Administração Judicial, atenta aos parâmetros judicialmente 

fixados, promoveu recálculo de ofício e obteve a quantia atualizada de R$ 

28.487,95:

 
- habilitação de crédito acolhida com recálculo de ofício. 

Providências: incluir o crédito de R$ 28.487,95 em favor de DAIANI 

FRÖHLICH, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF). 

 

94.  

Apresentante: DAISON ROBERTO LISBOA SILVEIRA   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 53.650,45 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 53.203,93 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia integral do processo nº 0020285-

60.2014.5.04.0204. 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória n. 0020285-60.2014.5.04.0204. A data de atualização da CHC é 

de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação 

do crédito, para fazer constar o valor de R$ 53.203,93, na Classe I, em nome 

de DAISON ROBERTO LISBOA SILVEIRA. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020285-

60.2014.5.04.0204, ajuizada por DAISON ROBERTO LISBOA SILVEIRA, 

perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito no valor de R$ 53.203,93, titularizado por DAISON 

ROBERTO LISBOA SILVEIRA, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de DAISON ROBERTO LISBOA SILVEIRA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de DAISON ROBERTO LISBOA SILVEIRA não deixa 

dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 



 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a inviabilidade de habilitação do 

crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos 

efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

DAISON ROBERTO LISBOA SILVEIRA de R$ 53.650,45 para R$ 53.203,93. 

 

95. 

Apresentante: DALVIO LEITE DIAS TEIXEIRA, GELSON NASCIMENTO, 

RICARDO ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO e outros  

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
 R$ 367.262,00 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Dalvio Leite Dias 

Teixeira  

Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Dalvio Leite Dias 

Teixeira e incluir créditos novos em nome de Gelson Nascimento e Ricardo 

Alessandro Rodrigues Pretto (e outros) 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 359.495,30 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Dalvio Leite Dias 

Teixeira;  

 R$ 1.272,65 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Gelson Nascimento;  

 R$ 61.554,12 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Alessandro 

Rodrigues Pretto (e outros); 

Documentos apresentados: habilitação de créditos; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020936-64.2015.5.04.0202; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020936-64.2015.5.04.0202, diminuindo o 

principal. No caso, o valor total apresentado na petição de divergência (R$ 

421.049,42) não desmembrou o principal dos honorários. O AJ observou o 

desmembramento dos honorários advocatícios e periciais. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a 

habilitação, a fim de que seja retificado o principal e arrolado os demais 

créditos (todos na Classe I):  

(i) Dalvio Leite Dias Teixeira: valor principal (R$ 359.495,30); 

(ii) Alessandro Rodrigues Pretto (e outros): honor. advocatícios (R$ 61.554,12); 

(iii) Gelson Nascimento: honor. Periciais (R$ 1.272,65). 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020936-

64.2015.5.04.0202, ajuizada por DALVIO LEITE DIAS TEIXEIRA, perante a 

2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 359.495,30, R$ 61.554,12 e R$ 1.272,56, 

titularizados pela Reclamante DALVIO LEITE DIAS TEIXEIRA, pelos 

advogados HELOISA DE ABREU E SILVA LOUREIRO, RICARDO 

ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO, DAIANE FRAGA DE MATTOS, 

ANDRE HEINECK KRUSE, ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, 

AMANDA DE ABREU E SILVA LOUREIRO e pelo perito GELSON 

NASCIMENTO, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

61.554,12/6 = R$ 10.259,02 para cada;  

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2015), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de HELOISA DE ABREU E SILVA 

LOUREIRO, RICARDO ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO, DAIANE 

FRAGA DE MATTOS, ANDRE HEINECK KRUSE, ANTONIO VICENTE DA 

FONTOURA MARTINS, AMANDA DE ABREU E SILVA LOUREIRO, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 



 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de DALVIO LEITE DIAS TEIXEIRA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de HELOISA DE ABREU 

E SILVA LOUREIRO, RICARDO ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO, 

DAIANE FRAGA DE MATTOS, ANDRE HEINECK KRUSE, ANTONIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, AMANDA DE ABREU E SILVA 

LOUREIRO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de DALVIO 

LEITE DIAS TEIXEIRA de R$ 367.262,00 para R$ 359.495,30; 



 
- de ofício, habilitar o crédito de R$ 10.259,02 em favor de HELOISA DE 

ABREU E SILVA LOUREIRO, dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 10.259,02 em favor de RICARDO 

ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO dentre os créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 10.259,02 em favor de DAIANE FRAGA 

DE MATTOS dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 10.259,02 em favor de ANDRE HEINECK 

KRUSE dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 10.259,02 em favor de ANTONIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS dentre os créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 10.259,02 em favor de AMANDA DE 

ABREU E SILVA LOUREIRO dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.272,65 em favor de GELSON NASCIMENTO 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
96. 

Apresentante: DANIEL FERNANDES SILVA e GISLAINE LOREIRO  

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 234.418,90 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Daniel Fernandes 

Silva.  

Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Daniel Fernandes 

Silva e incluir crédito novo em favor de Gislaine Loreiro. 



 
Valor declarado pelo credor:  

 R$ 169.333,32 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Daniel Fernandes 

Silva;  

 R$ 47.673,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Gislaine Loreiro.   

Documentos apresentados: e-mail; certidão de cálculos emitida pela 5ª Vara 

do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0000868-

89.2012.5.04.0205. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000868-89.2012.5.04.0205 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (ambos os créditos na Classe I):  

- R$ 169.333,32 em nome de DANIEL FERNANDES SILVA; e 

- R$ 47.673,41 em nome de GISLAINE LOREIRO. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020552-

75.2013.5.04.0201, ajuizada por DANIEL FERNANDES SILVA, perante a 1ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 169.333,32 e R$ 47.673,41, titularizados pelo 

Reclamante DANIEL FERNANDES SILVA e pela advogada GISLAINE 

LOREIRO, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de GISLAINE LOREIRO, estes seguem 

a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 



 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de DANIEL FERNANDES SILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de GISLAINE LOREIRO, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência e habilitação de créditos acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de DANIEL 

FERNANDES SILVA de R$ 234.418,90 para R$ 169.333,32; 

- habilitar o crédito de R$ 47.673,41 em favor de GISLAINE LOREIRO, dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

97. 

Apresentante: DANIEL ROMEU KROEFF   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.433,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: cópia integral do processo nº 0020034-

42.2014.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n. 0020034-42.2014.5.04.0204. A data de atualização da CHC é 

de 06/05/2019. Contudo, em consulta ao processo, verifica-se que foi 

expedida nova CHC, a qual considera os valores dos depósitos recursais que 

foram deduzidos do valor do credor (Doc. anexo). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão de inclusão do crédito, para fazer 

constar em favor de DANIEL ROMEU KROEFF o valor de R$ 6.845,46, na 

Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020034-

42.2014.5.04.0204, ajuizada por DANIEL ROMEU KROEFF, perante a 4ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere ao crédito 

titularizado por DANIEL ROMEU KROEFF, no valor de R$ 14.090,41 (sendo 

R$ 6.845,46 a título principal e R$ 7.244,95 a título de FGTS), os atributos da 

certeza, liquidez e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 

 

 



 
- quanto à sujeição do crédito de DANIEL ROMEU KROEFF ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) 

permite sugerir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de DANIEL ROMEU KROEFF não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 



 
- habilitação de crédito parcialmente acolhida com recálculo de ofício, 

ressalvada a inviabilidade da habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, 

mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 13.424,99 em favor de DANIEL 

ROMEU KROEFF, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados.  

 

98. 

Apresentante: DANIEL VITALLI  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 294.768,13 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 289.362,01 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de valor; demonstrativo de 

pagamento; declaração de hipossuficiência; comprovante de residência; 

certidão de habilitação emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

no âmbito do processo nº 0000718-10.2009.5.04.0011; certidão de cálculos 

expedida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; faturas de cobrança 

de mensalidade; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0000718-10.2009.5.04.0011. A data de atualização do crédito 

pretendido, no valor de R$ 289.362,01, é de 13/12/2019. Contudo, houve nova 

apresentação de CHC atualizada, desta vez na data de 06/05/2019. Assim, a 

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 276.384,57, conforme CHC, em favor de DANIEL VITALLI, na 

Classe I. 

Resultado:  



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0071800-

10.2009.5.04.0011, ajuizada por DANIEL VITALLI em face da Recuperanda, 

perante a 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 276.384,57, titularizado pelo reclamante DANIEL 

VITALLI, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor até o dia 06/05/2019 está de acordo com os 

parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de DANIEL VITALLI não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: diminuir a importância do crédito em favor de DANIEL VITALLI 

de R$ 294.768,13 para R$ 276.384,57, mantendo-o dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

99. 

Apresentante: DANIELA ARAMBURU GALVAO DA SILVA BECKER 

ENGEL 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 34.020,74 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor: 

 R$ 733,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000364-90.2011.5.04.0020; certidão de cálculos expedida pela 20ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; sentença (ED); acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar os créditos com origem na 

reclamatória n. 0000364-90.2011.5.04.0020. A data de atualização da CHC é 

de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação 

dos créditos de R$ 733,54 em nome de DANIELA ARAMBURU GALVAO DA 

SILVA BECKER ENGEL e R$ 1.240,80 em nome de VALDETE MARIA 

FINOTTI, ambas na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000364-

90.2011.5.04.0020, ajuizada por DANIELA ARAMBURU GALVAO DA SILVA 

BECKER ENGEL, perante a 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 20ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 733,54 e R$ 1.240,80, 

titularizados pela Reclamante DANIELA ARAMBURU GALVAO DA SILVA 

BECKER ENGEL e pela perita VALDETE MARIA FINOTTI, respectivamente, 

os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por DANIELA ARAMBURU GALVAO DA SILVA 

BECKER ENGEL, oportuno manifestar-se de ofício sobre os honorários 

periciais existentes em favor de VALDETE MARIA FINOTTI; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de DANIELA ARAMBURU GALVAO DA SILVA 

BECKER ENGEL ao procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir ser o fato gerador do crédito 



 
anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais pertencentes à VALDETE MARIA FINOTTI, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de DANIELA ARAMBURU GALVAO DA SILVA BECKER 

ENGEL não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da 

legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de VALDETE MARIA FINOTTI, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 



 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada 

a inviabilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de DANIELA 

ARAMBURU GALVAO DA SILVA BECKER ENGEL de R$ 34.020,74 para R$ 

733,54; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 1.240,80 em favor de VALDETE 

MARIA FINOTTI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

100. 

Apresentante: DANIELA DE GODOY MENDES 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 76.388,60 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 



 
de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 94.867,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020181-11.2013.5.04.0202; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; petição inicial; sentença; acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória n. 0020181-11.2013.5.04.0202. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação 

do crédito, no valor de R$ 94.867,20, em favor de DANIELA DE GODOY 

MENDES, e R$ 2.129,07 em favor de ANA PAULA GRALHA (perita contábil), 

ambos na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020181-

11.2013.5.04.0202, ajuizada por DANIELA GODOY MENDES, perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 94.867,20 e R$ 2.129,07, titularizados 

pela Reclamante DANIELA GODOY MENDES e pela perita ANA PAULA 

GRALHA, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- além disso, considerando que a certidão de habilitação contempla não 

somente os créditos perseguidos por DANIELA GODOY MENDES, oportuno 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais existente sem favor da 

perita ANA PAULA GRALHA; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de DANIELA GODOY MENDES ao 

procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória 



 
Trabalhista (2013) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais pertencentes à ANA PAULA GRALHA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de DANIELA GODOY MENDES não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANA PAULA GRALHA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 



 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada 

a inviabilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de DANIELA 

GODOY MENDES de R$ 76.388,60 para R$ 94.867,20; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 2.129,07 em favor de ANA PAULA 

GRALHA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados.  

 

101. 

Apresentante: DANIELA DE JESUS SILVA   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 



 
Valor declarado pelo credor: 

 R$ 5.168,46 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pel 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO no âmbito do processo nº 

0001379-18.2019.5.14.0091; termo de audiência trabalhista; decisão 

interlocutória; documentos de identificação pessoal; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem em 

acordo firmado na reclamatória n. 0001379-18.2019.5.14.0091. A data de 

atualização da CHC apresentada, cujo crédito seria de R$ 5.168,46, é de 

23/04/2020 – o que não se mostra correto. No caso, deve ser habilitado a 

quantia acordada, no valor de R$ 3.864,35. Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão de inclusão, para constar em 

favor de DANIELA DE JESUS SILVA a quantia de R$ 3.864,35, na Classe I.  

Resultado: 

- pretensão decorrente em acordo celebrado em audiência na Reclamatória 

Trabalhista nº 0001379-18.2019.5.14.0091, ajuizada por DANELA DE JESUS 

SILVA, perante a 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO; 

- a certidão de habilitação expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO 

confere ao crédito no valor de R$ 5.168,46, titularizado por DANIELA DE 

JESUS SILVA, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- além disso, trata-se de acordo homologado pelo MM. Juízo do Trabalho; 

- no entanto, há insurgência da Recuperanda quanto ao valor requerido, uma 

vez que estaria indevidamente englobada ao crédito importância decorrente 

de cláusula penal (30%) por inadimplemento do acordo; 

- a solução para a celeuma perpassa pela análise da existência de mora ao 

tempo do ajuizamento da Recuperação Judicial que ensejasse a aplicação da 

multa, eis que apenas seria exigível caso houvesse descumprimento do 

acordo ao tempo do marco estabelecido pelo art. 49, da LRF; 

- isso porque a recuperação judicial implica suspensão da exigibilidade dos 

créditos a ela sujeitos, conforme artigos 52, III, e 6º, § 4º, da LRF. 



 
- consequentemente, a partir do ajuizamento, os créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial, ainda que não vencidos, passam a ser inexigíveis, 

ficando sujeitos à forma de pagamento prevista no plano de recuperação; 

- no caso em tela, o acordo firmado no dia 04/12/2019 foi entabulado nos 

seguintes termos: 

 

 
 

 
 

- como se vê, o vencimento da única parcela decorrente do acordo foi 

avençado para 03/02/2020, enquanto a Recuperação Judicial foi ajuizada em 

06/05/2019; 

- logo, não havia falar em descumprimento do acordo ao tempo do aforamento 

do concurso recuperatório; 

- nesse sentido já se manifestou reiteradas vezes o colendo TJSP: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEUPRAÇÃO JUDICIAL. 
CRÉDITO. INCLUSÃO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES. 
IMPUGNAÇÃO. Acordo celebrado antes da recuperação. 
Vencimento de parte da dívida após homologação do plano. Crédito 
do agravante sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial 
(art. 49 da Lei 11.101/05). Inadimplemento das parcelas após a 
recuperação que não se verifica diante da suspensão da 
exigibilidade. Vencimento antecipado inocorrente. 
Restabelecimento do valor total da dívida e incidência de multa 
moratória afastados. Dívida confessada que não se venceu. 
Ausência de mora das agravadas (CC, art. 394). Exigibilidade do 
crédito suspensa desde a data do pedido de recuperação (art. 6º, 
§4º, e 49, da Lei n. 11.101/05). Decisão mantida. Recurso 
improvido.” (AI 2011649-69.2016.8.26.0000, TJSP, Relator(a): 
Hamid Bdine; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 1ª Câmara 



 
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 10/08/2016; 
Data de registro: 12/08/2016) 
_______________ 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito rejeitada. 
Crédito trabalhista constituído antes do ajuizamento do pedido de 
recuperação. Correção monetária incidente até a data do pedido. 
Art. 9º II LRF. Decisão mantida. Suspensão do pagamento das 
parcelas do acordo após o deferimento do processamento da 
recuperação. Ausência de mora. Multa inaplicável. Possibilidade de 
redução do valor contido na certidão expedida pela Justiça 
trabalhista, sem que reste configurada violação à coisa julgada. (...) 
Recurso desprovido, com observação.” (AI 2169984-
60.2014.8.26.0000, TJSP, Relator(a): Teixeira Leite; Comarca: 
Suzano; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 29/04/2015; Data de registro: 
07/05/2015) 

 

- em igual sentido tem se pronunciado o nosso colendo TJRS: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA 
EMPRESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO 
VOLUNTÁRIO. 1. A Lei n.º 11.101/2005 tem por finalidade 
assegurar a possibilidade de superação da situação de crise 
econômico-financeira da agravada, permitindo 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. 2. Hipótese em 
que não restou configurado o simples inadimplemento voluntário 
das parcelas e sim a suspensão da exigibilidade do crédito da 
agravada após o recebimento da recuperação judicial, nos moldes 
do art. 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/05, motivo pelo qual descabe a 
habilitação do valor da multa decorrente da incidência da cláusula 
penal estabelecida no acordo homologado na esfera trabalhista. 
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70080047533, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-03-2019) 
(sublinhamos) 

 



 
- assim, não há como reconhecer a exigibilidade da multa;  

- a mesma lógica se aplica aos juros moratórios;  

- portanto, há de ser utilizado o exato valor acordado (R$ 3.864,35), eis que 

assim pactuaram originalmente as partes; 

- quanto à sujeição do crédito do crédito ao procedimento recuperatório, 

depreende-se da inicial da Reclamatória Trabalhista nº 0001379-

18.2019.5.14.0091 o início da relação laboral em 01/03/2013, cujo fim se deu 

mediante dispensa da Reclamante em 07/05/2019: 

 

 
 

- ainda que questionável a sujeição, eis que a rescisão se deu um dia após oa 

deflagração do concurso recuperacional, há determinação expressa do Juízo 

Trabalhista para que a então Reclamante adotasse as medidas necessárias 

à habilitação de crédito perante o juízo recuperacional: 

 

 
 

- ainda, a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados. 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 



 
Providências: incluir o crédito de R$ 3.864,35 em favor de DANIELA DE 

JESUS SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados.  

 
102. 

Apresentante: DAVID REZENDE REAL 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 109.264,60 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 180.018,69 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; cálculo de atualização do crédito; carta 

remetida pela Administração Judicial. 

Contraditório: Trata-se de processo ainda sem trânsito em julgado, com 

recurso sobrestado e pendente no TST, conforme documento anexo. Por isso, 

a recuperanda entende que ainda não há como modificar o valor. Além disso, 

conforme a certidão apresentada da Reclamatória Trabalhista (processo n. 

0020240-53.2014.5.04.0205), o valor postulado (R$ R$ 180.018,69) 

compreende rubricas de honorários periciais, custas, INSS patronal, o que 

não se mostra correto. Recuperanda entende que, no momento, não pode ser 

acolhida a pretensão.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020240-

53.2014.5.04.0205, ajuizada por DAVID REZENDE REAL em face da 

Recuperanda, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, ainda pendente 

de decisão com trânsito em julgado; 

- a Recuperanda, por sua vez, sustenta que não há como acolher o valor do 

crédito pretendido pelo Credor, uma vez que a sua consolidação depende de 



 
trânsito em julgado e o cálculo apresentado compreende rubricas de 

honorários periciais, custas e INSS patronal que não são devidos à DAVID 

REZENDE REAL; 

- compulsando os autos do processo, é possível verificar que já foi proferida 

sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na inicial, a qual foi 

parcialmente reformada pelo julgamento do agravo de instrumento interposto; 

- atualmente, discute-se o cálculo realizado pelo contador IVO MARTINI 

JUNIOR, nomeado para a fase de liquidação de sentença, estando pendente 

de julgamento o agravo de instrumento interposto pela Recuperanda em face 

da decisão que denegou seguimento ao seu recurso de revista; 

- de qualquer forma, a Recuperanda arrolou na sua relação de credores o 

valor de R$ 109.264,60 em favor de DAVID REZENDE REAL, uma vez que 

considerava ser a quantia incontroversa a título de verbas rescisórias, assim 

discriminada: 

Atualização de cálculo Valor Descrição 

11/05/2017 

R$ 2.501,42 Custas processuais 

R$ 33.052,28 FGTS 

R$ 2.033,68 Honorários periciais 

R$ 4.956,51 INSS 

R$ 66.720,71 Principal 

Total R$ 109.264,60  

- sendo constatado que o próprio cálculo da Recuperanda englobava valores 

em favor de DAVID REZENDE REAL que não eram de sua titularidade, 

concluiu-se de ofício serem incontroversos para consideração na relação 

sujeita à Recuperação Judicial os seguintes créditos oriundos do último 

cálculo atualizado na reclamatória trabalhista em voga: 

Atualização de 

cálculo 
Valor Descrição 

Titular do 

crédito 

18/10/2017 R$ 34.376,93 FGTS 
David 

Rezende Real 



 

R$ 49.394,70 Principal 
David 

Rezende Real 

R$ 2.038,62 
Honorários 

periciais 

Ivo Martini 

Junior 

- tendo em vista que o último cálculo atualizado no processo contempla não 

somente o crédito perseguido por DAVID REZENDE REAL, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por IVO 

MARTINI JUNIOR; 

- o cálculo de valores atualizados até 18/10/2017 está em consonância com 

os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de R$ 83.771,63 de titularidade de DAVID 

REZENDE REAL ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de R$ 2.038,62 em favor de IVO MARTINI 

JUNIOR, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 



 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de DAVID REZENDE REAL não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- em relação aos honorários periciais de IVO MARTINI JUNIOR, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- divergência desacolhida, com retificação de valor e inclusão de crédito novo 

de ofício. 

Providências: 

- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

DAVID REZENDE REAL de R$ 109.264,60 para R$ 83.771,63; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 2.038,62 em favor de IVO MARTINI 

JUNIOR, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
103.  

Apresentante: DECIO RAIMUNDO GONÇALVES   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ R$ 35.871,22 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 15.343,01 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: divergência de créditos; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0000141-16.2010.5.04.0201; certidão de cálculos expedida pela 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000141-16.2010.5.04.0201 (diminuindo o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado compreende as rubricas principal, juros e FGTS. A Recuperanda 



 
concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de DECIO 

RAIMUNDO GONÇALVES seja retificado para o valor de R$ 15.343,01. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000141-

16.2010.5.04.0201ajuizada por DECIO RAIMUNDO GONCALVES perante a 

5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 15.343,01, de titularidade de DECIO RAIMUNDO 

GONCALVES, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de DECIO RAIMUNDO GONCALVES não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

DECIO RAIMUNDO GONCALVES de R$ 35.871,22 para R$ 15.343,01. 

 
104.  

Apresentante: DEISE DE CARVALHO    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
 R$ 19.302,76 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 18.462,95 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS no âmbito do processo 

nº 0020919-94.2013.5.04.0332; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do 

Trabalho de São Leopoldo/RS; petição inicial do processo trabalhista n º  

0020919-94.2013.5.04.0332; sentença; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020919-94.2013.5.04.0332 (diminuindo o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 18.462.95) compreende as rubricas principal e FGTS. 

Recuperanda concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de 

DEISE DE CARVALHO seja retificado para o valor de R$ 18.462.95. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020919-

94.2013.5.04.0332, ajuizada por DEISE DE CARVALHO em face da 

Recuperanda, perante a 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de São 

Leopoldo/RS confere ao crédito de R$ 18.462,95, titularizado por DEISE DE 

CARVALHO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, a data do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de DEISE DE CARVALHO não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

DEISE DE CARVALHO de R$ 19.302,76 para R$ 18.462,95. 

 
105. 

Apresentante: DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 6.385,83 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: aumentar o valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 16.718,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; contracheques. 

Contraditório: O credor apresentou informações de contra-cheque, referindo 

que o valor devido de FGTS seria R$ 16.718,54. Internamente, conforme 

planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido até 06/05/2019 é R$ 6.374,81. Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com o requerimento, para retificar o crédito em favor de 

DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA no valor de R$ 6.374,81, na Classe I. 

Resultado:  

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 16.718,54, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 



 
- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 6.374,81, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA a 

título de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-

se que o total perfaz a monta de R$ 6.909,44, conforme a seguinte 

composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 6.330,34 R$ 44,47 R$ 534,62 R$ 6.909,44 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA de R$ 6.385,83 para R$ 6.909,44.  

 

106. 

Apresentante: DENISE ACOSTA DA SILVA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 87.859,23 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 98.107,45 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001396-09.2011.5.04.0028; certidão de cálculos expedida pela 28ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0001396-09.2011.5.04.0028; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001396-09.2011.5.04.0028, para aumentar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 98.107,45) compreende as rubricas principal e FGTS. 

Recuperanda concorda com a pretensão. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001396-

09.2011.5.04.0028, ajuizada por DENISE ACOSTA DA SILVA em face da 

Recuperanda, perante a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 98.107,45, titularizado por DENISE 

ACOSTA DA SILVA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de DENISE ACOSTA DA SILVA não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 



 
Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

DENISE ACOSTA DA SILVA de R$ 87.859,23 para R$ 98.107,45. 

 
107. 

Apresentante: DENISE ALVES ARAUJO 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 89.848,12 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 75.651,20 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001531-44.2012.5.04.0009; certidão de cálculos expedida pela 9ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0001531-44.2012.5.04.0009; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto apenas pela credora DENISE ALVES 

ARAUJO, para retificar o crédito liquidado na reclamatória trabalhista n.º 

0001531-44.2012.5.04.0009. Na certidão, consta o valor principal + FGTS e 

encargos, totalizando R$ 75.651,20. Além disso, na certidão apresentada 

consta o valor de R$ 1.373,35, a título de honorários periciais em favor de 

Giovanni Forneck Flores. Certidão apresentada foi atualizada até 06/05/2019. 

Recuperanda concorda com o requerimento:  

(i) retificação do crédito em nome de Denise Alves Araujo, para que conste 

em seu favor a quantia de R$ 75.651,20; e  

(ii) inclusão do crédito em nome do perito Giovanni Forneck Flores, para que 

conste em seu favor a quantia de R$ 1.373,35, ambos na classe I (trabalhista). 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001531-

44.2012.5.04.0009, ajuizada por DENISE ALVES ARAUJO, perante a 9ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos de R$ 75.651,20 e R$ 1.373,35, titularizados 

por DENISE ALVES ARAUJO e GIOVANNI FORNECK FLORES, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por DENISE ALVES ARAUJO, oportuno também manifestar-se 

de ofício sobre os honorários periciais de GIOVANNI FORNECK FLORES; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de DENISE ALVES ARAUJO ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de GIOVANNI FORNECK FLORES, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 



 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de DENISE ALVES ARAUJO não deixa dúvidas quanto 

à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, 

da Lei nº 11.101/2005); 

- em relação aos honorários periciais de GIOVANNI FORNECK FLORES, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 



 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

- divergência de crédito acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de DENISE ALVES 

ARAUJO de R$ 89.848,12 para R$ 75.651,20; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.373,35 em favor de GIOVANNI FORNECK 

FLORES, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
108. 

Apresentante: DENISE REGINA WAGNER   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 39.000,01 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitações de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0178600-78.2003.5.04.0203; certidão de habilitação emitida pela 3ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0008000-

58.2002.5.04.0203, cópia integral do processo nº 0192900-

41.2009.5.04.0201. 

Contraditório: Trata-se de pedido de habilitação de créditos com origem em 

reclamatórias trabalhistas, na quais a apresentante atuou como perita.  

Processo nº 0178600-78.2003.5.04.0203: R$ 25.779,05 (CHC 06/05/2019) 

Processo nº 0008000-58.2002.5.04.0203: R$ 11.047,87 (CHC 13/12/2019) 



 
Processo nº 0192900-41.2009.5.04.0201: R$ 2.173,09 (CHC 13/12/2019) 

Conforme acima, algumas certidões estão atualizadas com a data 

equivocada. Assim, a recuperanda concorda parcialmente com a 

pretensão, entendendo que, para confirmar o valor correto, a credora deve 

enviar novas certidões respeitando a data do pedido de RJ (06/05/2019).  

Resultado: 

- pretensão embasada nas Reclamatórias Trabalhistas nº 0178600-

78.2003.5.04.0203, 0008000-58.2002.5.04.0203 e 0192900-

41.2009.5.04.0201, onde atuou como perita a Requerente DENISE REGINA 

WAGNER; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda sustentou que a Credora 

deveria apresentar novas certidões de habilitação emitidas pela Justiça do 

Trabalho para comprovar o efetivo valor do crédito sujeito à Recuperação 

Judicial; 

- nesse sentido, a Administração Judicial diligenciou no acesso aos autos das 

reclamatórias trabalhistas originárias do crédito, obtendo naquelas tombadas 

sob nº 0178600-78.2003.5.04.0203 e nº 0192900-41.2009.5.04.0201 as 

referidas certidões de habilitação emitidas em consonância aos parâmetros 

impostos pelo art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, não tendo sido, entretanto, 

emitida nova certidão nos autos da Reclamatória nº 0008000-

58.2002.5.04.0203; 

- da análise da documentação comprobatória existente, obteve-se o seguinte 

resultado:   

 Reclamatória Trabalhista nº 0178600-78.2003.5.04.0203: 

- Reclamatória ajuizada por SINTEP VALES perante a 5ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS, onde atuou como perita a Requerente DENISE REGINA 

WAGNER; 

- a certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 25.779,05, titularizado por DENISE REGINA 

WAGNER, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 



 
- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de DENISE REGINA WAGNER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista originária do crédito (2003) permite presumir que o fato gerador 

do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- sendo o crédito de DENISE REGINA WAGNER devido a título de honorários 

periciais, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 



 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- quanto à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara 

aos créditos trabalhistas aqueles devidos a título de honorários periciais: 

  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- procede, no ponto, a presentão para inclusão de crédito no valor de R$ 

25.779,05 em favor de DENISE REGINA WAGNER, dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

 

 Reclamatória Trabalhista nº 0192900-41.2009.5.04.0201: 

- Reclamatória ajuizada por JUSSARA CARDOSO PEDROSO perante a Vara 

do Trabalho de Guaíba/RS, onde atuou como perita a Requerente DENISE 

REGINA WAGNER; 



 
- a certidão de habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS 

confere ao crédito de R$ 2.135,07, titularizado por DENISE REGINA 

WAGNER, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de DENISE REGINA WAGNER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista originária do crédito (2009) permite presumir que o fato gerador 

do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- sendo o crédito de DENISE REGINA WAGNER devido a título de honorários 

periciais, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 



 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- quanto à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara 

aos créditos trabalhistas aqueles devidos a título de honorários periciais: 

  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- procede, no ponto, a presentão para inclusão de crédito no valor de R$ 

2.135,07 em favor de DENISE REGINA WAGNER, dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

 Reclamatória Trabalhista nº 0008000-58.2002.5.04.0203: 



 
- Reclamatória Trabalhista nº 0008000-58.2002.5.04.0203, ajuizada por 

MARLENE SCHIRMER perante a 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, onde 

atuou como perita a Requerente DENISE REGINA WAGNER; 

- a certidão de habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS 

confere ao crédito de R$ 11.047,87, titularizado por DENISE REGINA 

WAGNER, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 

 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de DENISE REGINA WAGNER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista originária do crédito (2002) permite presumir que o fato gerador 

do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- sendo o crédito de DENISE REGINA WAGNER devido a título de honorários 

periciais, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 



 
 

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 



 
 

- quanto à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara 

aos créditos trabalhistas aqueles devidos a título de honorários periciais: 

  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- procede, no ponto, a presentão para inclusão de crédito no valor de R$ 

10.107,18 em favor de DENISE REGINA WAGNER, dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- portanto, aufere-se que o crédito titularizado por DENISE REGINA WAGNER 

possui a seguinte composição: 

 

ORIGEM VALOR 

0178600-78.2003.5.04.0203 R$ 25.779,05 

0192900-41.2009.5.04.0201 R$ 2.135,07 

0008000-58.2002.5.04.0203 R$ 10.107,18 

TOTAL R$ 38.021,30 

 

- habilitação parcialmente acolhida com retificação de valores de ofício. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 38.021,30 em favor de DENISE REGINA WAGNER, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

109.  

Apresentante: DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN MARCELO MAGANHA  



 
Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$  1.329.850,02 - crédito crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Ivan 

Marcelo Maganha e Diego da Rosa Branco.    

Documentos apresentados: habilitação de créditos; cópia integral dos autos 

da Ação de Execução nº 008.1.14.0015696-9; cálculo de atualização de 

crédito; procuração. 

Contraditório: O crédito com origem na Ação de Execução nº 

008/1.06.0008453-0 | 0084531-29.2006.8.21.0008, com pretensão de 

retificação do valor. O credor apresentou cálculos desmembrando honorários 

(contratuais e fixados na execução). Na divergência, o credor postula que os 

honorários “contratuais” sejam desmembrados aos advogados, de modo que 

sejam arrolados na Classe I. Quanto aos honorários do processo envolvido na 

divergência, a questão foi também apresentada como divergência no RVC 

Quirografário do dia 19/09. A esse respeito, a Recuperanda informou (e 

comprovou) que já houve o pagamento integral dos honorários, inclusive com 

excesso, dos valores. Assim, a Recuperanda não concorda com a 

divergência (inclusão), eis que, no caso específico dos honorários, já houve 

a quitação.  

Resultado: 

- postulam os credores DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN MARCELO 

MAGANHA a habilitação de crédito pela importância de R$ 1.329.850,02, 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF); 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda manifesta discordância com a 

pretensão, alegando que houve adimplemento integral do débito no âmbito da 

ação de execução provisória nº 008/1.14.0015696-9, inclusive com 

pagamento de valor superior ao realmente devido;  



 
- compulsando a documentação comprobatória, é possível constatar que, no 

âmbito da ação de execução provisória nº 008/1.14.0015696-9, existe uma 

série de atos processuais imprescindíveis para análise do caso em tela, senão 

vejamos: 

(a) DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN MARCELO MAGANHA ajuízam 

ação de execução provisória em vista dos honorários sucumbenciais 

fixados na ação ordinário nº 08197033122, bem como dos honorários 

sucumbenciais fixados na ação de liquidação de sentença nº 

008/1.06.0008453-0; 

(b) Juízo da Execução determina a intimação da Recuperanda para que 

para que houvesse pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor do débito; além disto, fixa 

honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito (fl. 62);  

(c) I DIEGO DA ROSA BRANCO, IVAN MARCELO MAGANHA e 

Recuperanda firmam acordo, no qual a Recuperanda pagaria um 

montante de R$ 900.000,00: (i) com a imediata liberação de toda a 

quantia existente em conta vinculada ao feito, sendo que (ii) eventual 

saldo deveria ser pago em nove parcelas mensais (fls. 207/208); 

(d) Juízo da Execução deixa de homologar respectivo acordo formulado 

entre as partes, uma vez que já superada  a ordem dos prazos de 

vencimento das parcelas avençadas em razão do transcurso do tempo 

(fl. 703), razão pela qual determina a intimação das partes para 

informar sobre a manutenção ou não do respectivo acordo (fl. 704); 

(e) Às fls. 708/709, a Recuperanda pugna pela homologação do acordo, 

eis que estaria vindo a ser cumprido normalmente; por outro lado, às 

fls. 735/737, DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN MARCELO 

MAGANHA pugnam pela não homologação do acordo e, 

consequentemente, pelo prosseguimento do feito executivo; 

(f) Às fls. 747/752, a Recuperanda aduz que houve adimplemento integral 

do valor acordado pelas partes, razão pela qual pugna pela 

homologação do respectivo acordo; 



 
(g) Juízo Executivo, por sua vez, homologa o acordo celebrado entre as 

partes por meio da petição das fls. 207/208, a fim de que produza seus 

jurídicos e legais (fl. 861);  

(h) Às fls. 931/935, consta Agravo Interno n.º 70081210163 que deu 

provimento ao recurso interposto por DIEGO DA ROSA BRANCO e 

IVAN MARCELO MAGANHA a fim de não homologar o acordo 

celebrado entre as partes por meio da petição das fls. 207/208, bem 

como de afastar a multa de que trata o art. 1.026, §2º, do CPC/2015 

aplicada na decisão de fls. 888/888-vº; 

(i) Às fls. 949/953, consta cálculo atualizado do débito apresentado por 

DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN MARCELO MAGANHA, sendo 

dado vista pelo Juízo Executivo à Recuperanda (fl. 958), a qual se 

manteve silente (fl. 960-vº); 

 - ante toda narrativa acima transcrita, a Recuperanda não logrou êxito em 

demonstrar que houve quitação integral do débito decorrente da ação de 

execução provisória nº 008/1.14.0015696-9, visto que tal execução apenas 

restou suspensa em razão do deferimento do pedido de Recuperação Judicial 

pela Recuperanda;  

- quanto à sujeição, tratando-se de título executivo judicial constituído antes 

do ajuizamento da Recuperação Judicial, correta sua sujeição aos efeitos do 

procedimento recuperatório, forte no art. 49, caput, da LRF; 

- inobstante a memória de cálculo apresentada pela Credora atualize o 

quantum debeatur até a data de ajuizamento da Recuperação Judicial, ou 

seja, em consonância com o requisito previsto no art. 9º, II, da LRF, cumpre 

destacar que houve uma inversão na base de cálculo da multa prevista no art. 

475-J do CPC/73 e da verba sucumbencial: 

 



 

 
 

- como se vê, incluiu-se a multa de 10% pela falta de pagamento voluntário 

do débito apenas sob a dívida principal, e os honorários advocatícios sob a 

soma da dívida principal e da multa de 10% pela falta de pagamento voluntário 

do débito; 

- na verdade, a multa de 10% pela falta de pagamento voluntário do débito 

deve incidir sob a soma da dívida principal e dos honorários advocatícios, e 

os honorários advocatícios apenas sob a dívida principal: 

 
Principal R$ 2.613.029,08 

Amortizado R$ 1.855.179,72 
Custas R$ 23.264,55 

Multa (10%) R$ 287.433,20 
Honorários (20%) R$ 261.302,91 

Total Geral 1.329.850,02 

 

- seja como for, tal correção não altera o montante final apurado em favor de 

DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN MARCELO MAGANHA;  

- além disto, verifica-se que referida memória de cálculo está em consonância 

com todos os parâmetros utilizados nos cálculos constantes às fls. 918 e 1.012 

da ação de execução provisória nº 008/1.14.0015696-9;  

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito vai divido entre os 

advogados com legitimidade → R$ 1.329.850,02/2 = R$ 664.925,01 para 

cada; 

- quanto aos honorários advocatícios de DIEGO DA ROSA BRANCO e IVAN 

MARCELO MAGANHA, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- habilitação acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito na importância de R$ 664.925,01 em favor de IVAN MARCELO 

MAGANHA, dentre os titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF); 

- incluir crédito na importância de R$ 664.925,01 em favor de DIEGO DA 

ROSA BRANCO, dentre os titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF).  

 

110. 

Apresentante: DIEGO MARQUES HENRIQUES JUNG  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 82.501,30 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 135.241,36 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido ao credor foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

166.424,65 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- o Requerente está entre os demitidos antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  



 
- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- as partes firmaram acordo homologado com a intervenção do Sindicato da 

categoria, o qual serve como título executivo extrajudicial;  

- o acordo previa o pagamento das verbas devidas ao Requerente em 20 

parcelas;  

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 90.751,43;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 166.424,65 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 30.195,83 R$ 95.580,30 R$ 40.648,52 R$ 166.424,65 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pelo 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 



 
- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pelo 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 
 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 



 
- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de DIEGO 

MARQUES HENRIQUES JUNG de R$ 82.501,30 para R$ 166.424,65, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

111.  

Apresentante: DORIS LEI LOUGUE  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 110.224,07 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 111.153,45 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

151.673,67 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado: 

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 



 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 142.912,70, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 39.985,77;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 151.673,67 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 3.985,03 R$ 113.924,96 R$ 33.763,68 R$ 151.673,67 

 



 
- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 



 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de DORIS LEI 

LOUGUE de R$ 110.224,07 para R$ 151.673,67, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 
112. 

Apresentante: DOUGLAS KRUGER DA SILVA    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 616,50 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$   6.360,57 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; demonstrativo de pagamento de salário 

(fevereiro/2019); demonstrativo de pagamento de salário (março/2019); 



 
demonstrativo de pagamento de salário (abril/2019); demonstrativo de 

pagamento de salário (maio/2019); demonstrativo de pagamento de salário 

(junho/2019); demonstrativo de pagamento de salário (julho/2019); 

demonstrativo de pagamento de salário (agosto/2019); demonstrativo de 

pagamento de salário (setembro/2019); demonstrativo de pagamento de 

salário (outubro/2019); demonstrativo de pagamento de salário 

(novembro/2019); demonstrativo de pagamento de salário (multa - 

novembro/2019); demonstrativo de pagamento de salário (dezembro/2019); 

demonstrativo de pagamento de salário (multa - dezembro/2019); 

demonstrativo de pagamento de salário (janeiro/2020); demonstrativo de 

pagamento de salário (fevereiro/2020); demonstrativo de pagamento de 

salário (março/2020); captura de tela de extrato de FGTS. 

Contraditório: O Credor declara o valor de R$ 6.360,57 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS. 

Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou 

que o saldo devido de FGTS, atualizado até maio de 2019, é R$ 746,50 

(valores corrigidos). Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com o 

requerimento, para retificar o crédito em favor de DOUGLAS KRUGER DA 

SILVA no valor de R$ 746,50. 

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 6.360,57, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 746,50, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à DOUGLAS KRUGER DA SILVA a título 

de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total perfaz a monta de 

R$ 1.051,17, conforme a seguinte composição: 



 
FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 1.048,58 R$ 2,59 R$ 1.051,17 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito em favor de DOUGLAS 

KRUGER DA SILVA de R$ 616,50 para R$ 1.051,17, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

 

113. 

Apresentante: ECINELE PENTEADO BOEIRA 

Natureza: habilitação de crédito.  

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: -  

Pretensão: incluir crédito novo.  

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 129.328,89 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; cálculo de atualização do 

crédito; cópias diversas do processo nº 008/1.11.0024529-0.  

Contraditório: A divergência foi apresentada para incluir o crédito referente 

aos honorários fixados na ação n.º 008/1.11.0024529-0 | 0048458-

82.2011.8.21.0008. Aparentemente a quantia é devida. Porém, parece existir 

erro no cálculo apresentado. 

Resultado:  

- a pretensão está embasada na Ação de Cobrança nº 008/1.11.0024529-0, 

ajuizada por FAIRAMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA. em face da Recuperanda, cujo trâmite ocorre perante a 5ª Vara Cível 

da Comarca de Canoas/RS; 



 
- julgada procedente a Ação, a Recuperanda foi condenada ao pagamento de 

R$ 190.466,67, além de honorários de sucumbência fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da condenação; 

- interposto Recurso de Apelação, o montante de honorários sucumbenciais 

foi majorado para a quantia de R$ 20.000,00, a qual deveria ser atualizada 

pelo IGPM/FGV a partir de 26/02/2015; 

- transitada em julgado em 23/05/2013, teve início a fase de cumprimento de 

sentença através do número 008/1.13.0016396-3; 

- não realizado o pagamento espontâneo da condenação, houve a fixação de 

honorários de 10% relativos ao cumprimento de sentença; 

- por isso, a Requerente postula a habilitação do crédito de R$ 129.328,89; 

- em seu contraditório, a Recuperanda reconheceu a existência do crédito e 

não se opôs ao pleito de habilitação, mas registrou possível erro no cálculo 

apresentado pela Requerente; 

- a titularidade do crédito está demonstrada pela procuração apresentada e 

pelo trabalho desenvolvido nos autos desde o alvorecer da Ação de Cobrança 

nº 008/1.10.0011497-5 e no Cumprimento de Sentença de nº 

 008/1.13.0016396-3; 

- quanto à sujeição, tratando-se de título executivo judicial constituído antes 

do ajuizamento da Recuperação Judicial, correta sua sujeição aos efeitos do 

procedimento recuperatório, forte no art. 49, caput, da LRF; 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios, este equipara-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- finalmente, razão assiste à Recuperanda em relação ao cálculo apresentado 

pela Requerente; 

- o valor de R$ R$ 129.328,89 não condiz com a realidade fática do caso sub 

judice; 

- isso porque os honorários iniciais foram fixados no patamar de 10% sobre o 

valor atualizado da condenação (R$ 190.466,67), a qual deveria ser corrigida 



 
pelo IGPM desde 13/12/2011 e sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (19/09/2012); 

- dessa forma, a Administração Judicial promoveu recálculo de ofício e obteve 

a quantia atualizada de R$ 142.139,36: 

 
- habilitação de crédito acolhida com recálculo de ofício. 

Providências: incluir o crédito de R$ 142.139,36 em favor de ECILENE 

PENTEADO BOEIRA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF). 

 
114. 

Apresentante: EDINEIA MARQUES DE MORAES HOPKA    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 10.879,86 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 13.006,59 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; cópia de quadro de credores em ação 

coletiva. 

Contraditório: A Credora declara o valor de R$ 13.006,59 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS. 

Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou 



 
que o saldo devido de FGTS, atualizado até maio de 2019, é R$ 15.012,04 

(valores corrigidos) – que se apresente um pouco superior ao valor 

pretendido. Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, para 

retificar o crédito em favor de EDINEIA MARQUES DE MORAES HOPKA no 

valor de R$ 15.012,04. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 13.006,59, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito da Credora totaliza a monta 

de R$ 15.012,04, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à EDINEIA MARQUES DE MORAES 

HOPKA a título de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total 

perfaz a monta de R$ 15.012,04, conforme a seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 11.160,63 R$ 3.851,41 R$ 15.012,04 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito devido à EDINEIA MARQUES 

DE MORAES HOPKA de R$ 10.879,86 para R$ 15.012,04, mantendo-o 

dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados. 

 
115. 

Apresentante: EDNE BUCHHNO DA SILVA    

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 75.859,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: habilitação de créditos; procuração; petição inicial 

da Reclamatória Trabalhista nº 0000178-25.2014.5.21.0041; decisão (ED); 

acórdão (RO); certidão de trânsito em julgado (1); certidão de trânsito em 

julgado (2); alvará judicial; cálculo de atualização do crédito (1); cálculo de 

atualização do crédito (2). 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000178-25.2014.5.21.0041. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019. Porém, no caso do valor líquido à 

credora, a quantia correta é R$ 73.409,49. Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de EDNE 

BUCHHNO DA SILVA seja incluído na relação de credores no valor de R$ R$ 

73.409,49. 

Resultado: 

- o crédito tem origem na Reclamatória Trabalhista nº 0000178-

25.2014.5.21.0041, promovida por WAGNER GUEDES KERLLER E 

OUTROS perante a 11ª Vara do Trabalho de Natal – RN;  

- a Requerente é esposa de WAGNER GUEDES KERLLER e ocupou o polo 

passivo da Reclamatória Trabalhista, a justificar sua legitimidade;  

- conforme de depreende da inicial, a Requerente laborou para a 

Recuperanda entre 01/04/2008 a 24/02/2012:  

 



 

 
 

- trata-se, pois, de crédito sujeito à Recuperação Judicial, mercê da 

anterioridade do fato gerador em relação ao ajuizamento do concurso;  

- é o entendimento do nosso egrégio TJRS, servindo o precedente abaixo 

ementado como exemplo:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DO E. STJ. 1. O e. Superior 
Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp 1.634.046-RS, 
sedimentou o entendimento de que o fato gerador do 
crédito trabalhista é a data da prestação de serviços do empregado, 
sendo a sentença condenatória proferida na 
seara trabalhista meramente declaratória do crédito previamente 
existente. 2. Assim, tendo em conta que a prestação de serviços 
que levou ao ajuizamento da reclamatória trabalhista em que o 
agravado era o reclamante ocorreu em momento anterior ao 
processamento da recuperação judicial, deve ser habilitado o valor 
do crédito objeto dos autos na relação de credores, de modo a ser 
classificado na classe dos credores trabalhistas. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70082551136, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) 



 
 

- do exame dos autos, extrai-se que a fase de conhecimento transitou em 

julgado, após esgotados os recursos perante o colendo TST;  

- conforme leciona a doutrina, “na hipótese de título executivo judicial, a 

origem da obrigação já vem especificada no próprio título, já que é causa de 

pedir do autor e fundamento da sentença ou acórdão”2;  

- não havendo questões processuais pendentes da fase de liquidação, a 

controvérsia fica adstrita à interpretação a ser conferida à certidão para fins 

de habilitação: 

 

 
  

- nesse particular, razão assiste à Devedora, eis que há de ser utilizado o valor 

líquido, eis que o bruto abrange contribuições previdenciárias e custas, cuja 

natureza e titular são distintos;  

- os créditos tributários nem mesmo se sujeitam à Recuperação Judicial, 

conforme art. 187, do CTN;  

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da LRF;  

- habilitação parcialmente procedente.  

Providências: incluir crédito em favor de EDNE BUCHHNO DA SILVA na 

relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, pela importância de R$ 73.409,49, 

 
2 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
São Paulo: Saraiva Educação. p. 98. 



 
dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de 

trabalho ou equiparados. 

 

116.   

Apresentante: EDSON VACCARO e MARCO AURELIO CUNHA DA SILVA  

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 315.790,23 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Edson Vaccaro. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito em valor de Edson Vaccaro e 

incluir crédito novo em favor de Marco Aurelio Cunha da Silva. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 288.729,33 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Edson Vaccaro; 

 R$ 1.999,81 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marco Aurelio Cunha 

da Silva. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0130200-84.2009.5.04.0021; petição inicial; procuração; sentença; certidão 

de julgamento; consulta processual TRT; acórdão (AI). 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir os créditos com origem na 

reclamatória n. 0130200-84.2009.5.04.0021. A data de atualização é 

06/05/2019. Contudo, verifica-se que foram incluídas outras rubricas além do 

principal + FGTS. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a 

pretensão, da seguinte forma (ambos na Classe I):  

[i] EDSON VACCARO (principal): R$ 278.881,11; 

[ii] MARCO AURELIO CUNHA DA SILVA (hon. periciais): R$ 1.977,05. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0130200-

84.2009.5.04.0021, ajuizada por EDSON VACCARO, perante a 21ª Vara do 



 
Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos expedida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 278.881,11 e R$ 1.977,05, 

titularizados pelo Reclamante EDSON VACCARO e pelo perito MARCO 

AURELIO CUNHA DA SILVA, respectivamente, os atributos da certeza, 

liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por EDSON VACCARO, oportuno manifestar-se de 

ofício sobre os honorários periciais existente sem favor de MARCO AURELIO 

CUNHA DA SILVA; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de EDSON VACCARO ao procedimento 

recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009) 

permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais pertencentes a MARCO AURELIO CUNHA 

DA SILVA, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 



 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de EDSON VACCARO não deixa dúvidas quanto à sua 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de MARCO AURELIO CUNHA DA 

SILVA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 



 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito parcialmente acolhida com inclusão de crédito de 

ofício, ressalvada a inviabilidade de habilitação do crédito da UNIÃO 



 
FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos do 

procedimento recuperatório. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de EDSON 

VACCARO de R$ 315.790,23 para R$ 278.881,11; 

- de ofício, incluir crédito na importância de R$ 1.977,05 em favor MARCO 

AURELIO CUNHA DA SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

117.   

Apresentante: EDUARDO EMERIM 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 269.969,28 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 243.405,03 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0000464-

07.2013.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0000464-07.2013.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 243.405,03 em favor de EDUARDO EMERIM, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000464-

07.2013.5.04.0204, ajuizada por EDUARDO EMERIM e patrocinada por 

ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 



 
- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 243.405,03 e R$ 44.483,15, 

titularizados pelo Reclamante EDUARDO EMERIM e pelo advogado 

ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, respectivamente, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por EDUARDO EMERIM, oportuno também manifestar-se de 

ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de EDUARDO EMERIM ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 



 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de EDUARDO EMERIM não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório.  

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 



 
decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de EDUARDO 

EMERIM, de R$ 269.969,28 para R$ 243.405,03; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 44.483,15 em favor de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
118. 

Apresentante: EDUARDO KACZYNSKI    

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 907,03 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; carteira nacional de habilitação; certidão 

de habilitação emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no 

âmbito do processo 0021004-82.2014.5.04.0029; certidão de cálculos 

expedida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para incluir o crédito de honorários 

periciais com origem na reclamatória trabalhista n.º 0021004-

82.2014.5.04.0029 (movida por Vanusa Moura Marques). A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a 

pretensão, de modo a incluir o perito EDUARDO KACZYNSKI na Classe I, 

com o valor de R$ 907,03. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021004-

82.2014.5.04.0029, ajuizada por VANUSA MOURA MARQUES, perante a 29ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 907,03, titularizado pelo perito EDUARDO 

KACZYNSKI, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 



 
- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ademais, o crédito decorre de honorários periciais sendo que a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 



 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS também 

os equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018). 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: habilitar o crédito de R$ 907,03 em favor de EDUARDO 

KACZYNSKI dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

119. 

Apresentante: EDUARDO TRAPP FERNANDES  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 



 
 R$ 321,09 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 3.551,12 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; contracheques. 

Contraditório: A recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

esclarecendo que o valor devido ao credor foi informado conforme planilha 

disponibilizada (R$ 591,92- da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020 - professor admitido em 02/2019, havendo 03 meses de FGTS no 

período da RJ). 

Resultado:  

- da documentação carreada pelo Requerente, infere-se ser empregado ativo 

da Recuperanda na unidade de São Jerônimo, como professor assistente 

admitido em 25/02/2019;  

- o Requerente reivindica uma diferença de R$ 3.551,12, citando como 

embasamento os contracheques;  

- ausente melhores elementos e ante a oposição da Devedora, é caso de 

acolhimento apenas dos valores por esta reconhecidos a título de FGTS;  

- quanto ao FGTS, a Devedora promoveu revisão posterior dos valores, eis 

que não havia incluído a atualização inicialmente;  

- em relação ao Requerente, os depósitos de FGTS não efetuados com 

atualização pelo JAM (art. 13, da Lei nº 8.036/1990) importam em R$ 591,92; 

- quanto à possibilidade de habilitação do FGTS, a jurisprudência do nosso 

egrégio TJRS não deixa dúvidas:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO DECORRENTE DE 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA 
JUSTIÇA TRABALHISTA. FGTS. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, LEI 11.101/05. 
CARÁTER ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A 



 
CRÉDITO TRABALHISTA. ART. 2º, §3°, LEI 8.844/94. 
APLICAÇÃO DO ART. 83, I, LEI 11.101/05. O direito do agravado 
ao recebimento de parcelas relativas ao FGTS já foi discutido no 
âmbito da reclamatória trabalhista, desta forma, não pode ser 
objeto de análise pela Justiça Estadual, sob pena de violação à 
coisa julgada. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70084091362, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 25-06-2020) 

 

- em função da origem do crédito e da condição de empregado do Requerente, 

não há dúvidas quanto à alocação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF);  

- vai, assim, parcialmente acolhida.  

Providências: aumentar a importância do crédito de EDUARDO TRAPP 

FERNANDES R$ 321,09 para R$ 591,92, mantendo inalterada a classificação 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de 

trabalho ou equiparados.  

 

120. 

Apresentante: ELAINE DE SANTA HELENA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 188.522,99 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 189.827,32 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 



 
245,293,28 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 222.062,84, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 40.993,15;  



 
- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 245.293,28 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 37.395,23 R$ 127.019,21 R$ 80.878,84 R$ 245.293,28 

 

- à primeira vista, causou estranheza à Administração Judicial que, mesmo 

após os pagamentos efetuados por conta do acordo, o valor declarado pela 

Devedora seja superior ao montante total acordado;  

- dessa forma, nas diligências promovidas junto aos representantes da 

Devedora, estes explicaram que os valores previstos no acordo a título de 

FGTS e multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos; 

 - afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 



 
- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de ELAINE 

DE SANTA HELENA de R$ 188.522,99 para R$ 245.293,28, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

121. 

Apresentante: ELEONORA DOBNER BELO   

Natureza: divergência de valor. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 260.383,23 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 622.035,82 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; procuração; acordo; 

consulta processual; cálculo de atualização do crédito; sentença proferida nos 

autos do processo nº 0001324-64.2011.5.04.0014; acórdão (RO); cópias da 

execução de sentença; Portaria Conjunta 1.268 TRT4. 

Contraditório: A Credora declara o valor de R$ 622.035,82 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações que apontam o valor devido sendo 

R$ 255.636,81 a título de principal e R$ 366.399,01 a título de FGTS, 

totalizando uma dívida de R$ 622.035,82. Assim, a Recuperanda concorda 

com o requerimento, para retificar o crédito em favor de ELEONORA 

DOBNER BELO no valor de R$ 622.035,82. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito trabalhista perfaz a monta de R$ 

622.035,82, oriunda do processo trabalhista nº 0001324-64.2011.5.04.0014, 

que tramita perante a 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 

- compulsando a documentação comprobatória, denota-se ter sido realizado 

acordo homologado em juízo por meio do qual a Recuperanda se 

comprometeu a pagar à ELEONORA DOBNER BELO as quantias de R$ 

954.738,55 a título de principal e de R$ 230.786,17 a título de FGTS de forma 

parcelada e acrescida de juros moratórios e correção monetária; 

- a planilha de cálculo apresentada pela Credora atesta que o valor do crédito 

atualizado até 30/04/2019 perfaz a monta total de R$ 622.035,82 (R$ 

255.636,81 a título de principal e R$ 366.399,01 a título de FGTS), a saber: 

 



 

 

- o referido cálculo está em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação 



 
Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito neste 

valor no procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, a origem do crédito de ELEONORA 

DOBNER BELO não deixa dúvidas de que deve permanecer enquadrado 

dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 

11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito de ELEONORA DOBNER 

BELO de R$ 260.383,23 para R$ 622.035,82, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

 
122.  

Apresentante: ELIA REGINA DA ROCHA GARCIA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 35.443,76 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 75.766,82 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020054-57.2014.5.04.0002; certidão de cálculos expedida pela 28ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0020054-57.2014.5.04.0002; acórdão (RO); acórdão (RR) / habilitação de 

crédito; certidão de habilitação emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS no âmbito do processo nº 0021727-88.2015.5.04.0022; certidão de 



 
cálculos expedida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; petição 

inicial do processo trabalhista n º  0021727-88.2015.5.04.0022; sentença; 

sentença (ED); acórdão (RO); acórdão (AI). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020054-57.2014.5.04.0002, para diminuir a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. Verifica-se, nesse 

caso, que no curso do processo trabalhista houve liberação de valores ao 

credor (depósito), por isso a diferença. Ressalva-se que a Recuperanda não 

identificou pedido ou legitimidade para o arrolamento dos honorários periciais.   

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de modo a retificar o 

valor em nome de Elia Regina da Rocha Garcia para a quantia de R$ 161,06. 

O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na reclamatória 

trabalhista n.º 0021727-88.2015.5.04.0022 (aumentar o principal). A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor postulado (R$ 

75.605,75) compreende as rubricas principal, juros e FGTS. Recuperanda 

concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de ELIA REGINA 

DA ROCHA GARCIA seja retificado para o valor de R$ 75.605,75. 

Resultado: 

- pretensão embasada nas Reclamatórias Trabalhistas nº 0020054-

57.2014.5.04.0002 e nº 0021727-88.2015.5.04.0022, ajuizadas por ELIA 

REGINA DA ROCHA GARCIA em face da Recuperanda, as quais vão abaixo 

examinadas: 

 Reclamatória Trabalhista nº 0020054-57.2014.5.04.0002 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos de R$ 161,06 (principal) e R$ 1.686,69 (honorários periciais), em 

favor de ELIA REGINA DA ROCHA GARCIA e de MAICON DA SILVA, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ELIA REGINA DA ROCHA GARCIA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais de MAICON DA SILVA; 



 
- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ELIA REGINA DA ROCHA GARCIA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de MAICON DA SILVA, a jurisprudência mais 

atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição 

à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 



 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de R$ 161,06 em favor de ELIA REGINA DA ROCHA 

GARCIA não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da 

legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por sua vez, em relação aos honorários periciais no valor de R$ 1.686,69 de 

MAICON DA SILVA, a jurisprudência do colendo TJRS os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

 Reclamatória Trabalhista nº 0021727-88.2015.5.04.0022 

- a certidão emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito de R$ 75.605,76 titularizado por ELIA REGINA DA ROCHA GARCIA 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 



 
- quanto à sujeição do crédito de ELIA REGINA DA ROCHA GARCIA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de R$ 75.605,76 em favor de ELIA REGINA DA 

ROCHA GARCIA não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ELIA REGINA 

DA ROCHA GARCIA de R$ 35.443,76 para R$ 75.766,82; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 1.686,69 em favor de MAICON DA 

SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados. 

 
123. 

Apresentante: ELIO VALTAIR MACHADO   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 67.113,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 71.163,19 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 



 
nº 0001363-46.2011.5.04.0019; certidão de cálculos expedida pela  19ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001363-46.2011.5.04.0019 (aumentando o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado compreende as rubricas principal, juros e FGTS. A Recuperanda 

concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de ELIO 

VALTAIR MACHADO seja retificado para o valor de R$ 71.163,19. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001363-

46.2011.5.04.0019 ajuizada por ELIO VALTAIR MACHADO perante a 19ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 71.163,19, de titularidade de ELIO VALTAIR 

MACHADO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de ELIO VALTAIR MACHADO não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ELIO 

VALTAIR MACHADO de R$ 67.113,41 para R$ 71.163,19. 



 
 
124.  

Apresentante: ELISÂNGELA APARECIDA DE MEDEIROS   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 16.680,43 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de créditos; termo de recisão de 

contrato de trabalho; CTPS; aviso prévio; extrato FGTS. 

Contraditório:  A Credora declara o valor de R$ 6.680,43 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS, RCT e 

GRRF. Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda 

identificou que o saldo devido, atualizado até maio de 2019, é R$ 3.892,29 

(valores corrigidos). Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com o 

requerimento, para incluir o crédito em favor de ELISÂNGELA APARECIDA 

DE MEDEIROS no valor de R$ 3.892,29. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 16.680,43 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, sustenta que o desligamento de ELISÂNGELA 

APARECIDA DE MEDEIROS ocorreu somente em 16/12/2019 e que  o crédito 

da Requerente sujeito à Recuperação Judicial perfaz a monta de R$ 3.892,29, 

correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à ELISÂNGELA a título de FGTS até o 

dia 06/05/2019, concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 3.892,29, 

composta da seguinte forma: 



 
 

Competência Valor R$ 

09/2018 563,53 

10/2018 588,89 

11/2018 752,48 

12/2018 780,87 

02/2019 387,81 

03/2019 409,36 

04/2019 409,36 

  

 3.892,29 

 

- por sua vez, os demais valores atinentes à rescisão do contrato de trabalho 

ocorrida em 16/12/2019 não estão sujeitos à Recuperação Judicial, visto que 

a origem destes é posterior ao ajuizamento do pedido recuperatório; 

- quanto à classificação do crédito sujeito à Recuperação Judicial, a origem 

não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles descritos no art. 41, I, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- habilitação parcialmente acolhida. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 3.892,29 em favor de 

ELISÂNGELA APARECIDA DE MEDEIROS dentre aqueles derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 
 

125. 

Apresentante: ELISETE BICCA DA SILVA   

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.054,07 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS no âmbito do processo nº 



 
0021342-86.2015.5.04.0234; CTPS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória n.  0021342-86.2015.5.04.0234. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão 

do crédito, no valor de R$ 12.054,07, em favor de ELISETE BICCA DA 

SILVA, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021342-

86.2015.5.04.0234, ajuizada por ELISETE BICCA DA SILVA, perante a 4ª 

Vara do Trabalho de Gravataí/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 12.054,07 e R$ 1.500,00, titularizados pela 

Recalamante ELISETE BICCA DA SILVA e pelo perito ANTONIO CARLOS 

AGUIAR SCHILLING, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por ELISETE BICCA DA SILVA, oportuno manifestar-se 

de ofício sobre os honorários periciais existente sem favor de ANTONIO 

CARLOS AGUIAR SCHILLING; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ELISETE BICCA DA SILVA ao procedimento 

recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2015) 

permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais pertencentes a ANTONIO CARLOS AGUIAR 

SCHILLING, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 



 
perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 



 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ELISETE BICCA DA SILVA não deixa dúvidas quanto 

à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, 

da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANTONIO CARLOS AGUIAR 

SCHILLING, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 



 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada 

a inviabilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir crédito no valor de R$ 12.054,07 em favor de ELISETE BICCA DA 

SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 1.500,00 em favor de ANTONIO 

CARLOS AGUIAR SCHILLING, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

126. 

Apresentante: ELISEU SOBANSKI   

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 138.234,11 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 296.303,33 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 



 
emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0000192-10.2013.5.04.0205;  sentença; acórdão (RO); certidão de 

julgamento; acórdão (AI); cálculo de atualização do crédito; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000192-10.2013.5.04.0205 (aumentando o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios e periciais. A Recuperanda identifica equívoco no pedido do 

credor, eis que inclui honorários periciais e custas, bem como utiliza a 

atualização até a data de 24/03/2020 (o que não se mostra correto). De toda 

a forma, observa-se que na documentação enviada há CHC considerando 

a atualização até 06/05/2019, a qual a Recuperanda se reporta para 

concordar pacialmente com a pretensão, da seguinte forma.  

[i] R$ 212.238,18 (principal) em favor de ELISEU SOBANSKI; 

[ii] R$ 50.307,63 (hon. advoc.) em favor de JURANDIR JOSÉ MENDEL; 

[iii] R$ 2.735,92 (perícia médica) em favor de JOÃO ALBERTO MAESO 

MONTES. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000192-

10.2013.5.04.0205, ajuizada por ELISEU SOBANSKI e patrocinada por 

JURANDIR JOSE MENDEL, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 212.238,18, R$ 50.307,63 e R$ 2.735,92, 

titularizados pelo Reclamante ELISEU SOBANSKI, pelo advogado 

JURANDIR JOSE MENDEL e pelo perito JOÃO ALBERTO MAESO MONTES, 

respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por ELISEU SOBANSKI, oportuno manifestar-se de 

ofício sobre os honorários advocatícios existentes em favor de JURANDIR 

JOSE MENDEL, bem como sobre os honorários periciais existentes em favor 

de JOÃO ALBERTO MAESO MONTES; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 



 
11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ELISEU SOBANSKI ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de JURANDIR JOSE MENDEL, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 



 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais pertencentes a JOÃO ALBERTO MAESO 

MONTES, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 



 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ELISEU SOBANSKI não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de JURANDIR JOSE 

MENDEL, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de JOÃO ALBERTO MAESO 

MONTES, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 



 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito em favor da RECEITA FEDERAL;  

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da RECEITA FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 



 
- divergência de crédito parcialmente acolhida com a inclusão de novos 

créditos de ofício e ressalvada a impossibilidade de habilitação da RECEITA 

FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ELISEU 

SOBANSKI de R$ 138.234,11 para R$ 212.238,18; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 50.307,63 em favor de JURANDIR JOSÉ 

MENDEL, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.735,92 em favor de JOÃO ALBERTO 

MAESO MONTES, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

127. 

Apresentante: ELISIANE MACHADO LUNARDI, FÁBIO LUIZ KAUTZMANN 

e LUIZ GUILHERME PRADO VEPPO FILHO 

Natureza:  divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 141.261,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Elisiane Machado 

Lunardi. 

Pretensão: majorar a importância do crédito em favor de Elisiane Machado 

Lunardi e incluir créditos novos em favor de Fábio Luiz Kautzmann e Luiz 

Guilherme Prado Veppo Filho. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 171.253,39 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Elisiane Machado 

Lunardi;  

 R$ 1.287,96 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 



 
acidente de trabalho ou equiparado em favor de Fábio Luiz Kautzmann; 

 R$ 33.228,54 - Luiz Guilherme do Prado Veppo Filho. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS no âmbito do processo 

nº 0000285-52.2013.5.04.0701; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000285-52.2013.5.04.0701. A Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão, de modo a retificar os créditos, 

conforme CHC atualizada em 06/05/2019, em favor de ELISIANE MACHADO 

LUNARDI, no valor de R$ 161.624,96, de FÁBIO LUIZ KAUTZMANN no valor 

de R$ 1.273,30 e de LUIZ GUILHERME PRADO VEPPO FILHO, no valor de 

R$ 41.845,04, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000284-

52.2013.5.04.0701, ajuizada por ELISIANE MACHADO LUNARDI e 

patrocinada por LUIZ GUILHERME DO PRADO VEPPO FILHO, perante a 1ª 

Vara do Trabalho de Santa Maria/RS; 

- incialmente, haviam sido apresentadas certidões atualizada até 13/12/2019, 

motivo pelo qual a Administração Judicial diligenciou na obtenção de cópia 

dos autos da Reclamatória, onde obteve novas certidões emitidas pela Justiça 

Trabalhista; 

- as certidões de habilitação emitidas pela 1ª Vara do Trabalho de Santa 

Maria/RS conferem aos créditos nos valores de R$ 161.624,93, R$ 1.273,30, 

R$ 41.845,04, titularizados por ELISIANE MACHADO LUNARDI, FÁBIO LUIZ 

KAUTZMANN e LUIZ GUILHERME PRADO VEPPO FILHO, respectivamente, 

os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de ELISIANE MACHADO LUNARDI ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 



 
ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de LUIZ GUILHERME PRADO VEPPO 

FILHO, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 



 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- já os honorários periciais em favor de FÁBIO LUIZ KAUTZMANN, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS igualmente tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 



 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ELISIANE MACHADO LUNARDI não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LUIZ GUILHERME 

PRADO VEPPO FILHO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de FÁBIO LUIZ KAUTZMANN, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência e habilitações parcialmente acolhidas, ressalvada a 

impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos da Recuperação Judicial; 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 



 
decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de ELISIANE 

MACHADO LUNARDI de R$ 141.261,05 para R$ 161.624,93; 

- incluir o crédito de R$ 41.845,04 em favor de LUIZ GUILHERME DO PRADO 

VEPPO FILHO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 1.273,30 em favor de FÁBIO LUIZ KAUTZMANN, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

128. 

Apresentante: ELLEN DA COSTA PLÜMER  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 266.910,43 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 297.566,88 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

395.480,60 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 



 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 289.760,71, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 27.928,12;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 395.480,60 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 15.629,59 R$ 287.391,38 R$ 92.459,62 R$ 395.480,60 



 
 

- à primeira vista, causou estranheza à Administração Judicial que, mesmo 

após os pagamentos efetuados por conta do acordo, o valor declarado pela 

Devedora seja superior ao montante total acordado;  

- dessa forma, nas diligências promovidas junto aos representantes da 

Devedora, estes explicaram que os valores previstos no acordo a título de 

FGTS e multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos; 

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  



 
- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de ELLEN DA 

COSTA PLÜMER de R$ 266.910,43 para R$ 395.480,60, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

129. 

Apresentante: ELSA MARIA FLORES ROMEIRO  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 68.341,79 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS no âmbito do processo nº 



 
0060100-28.2005.5.04.0221 ; certidão de cálculos expedida pela Vara do 

Trabalho de Guaíba/RS; declaração de hipossuficiência; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0060100-28.2005.5.04.0221. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 13/12/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de 

modo a incluir o crédito em favor de ELSA MARIA FLORES ROMEIRO na 

Classe I, contudo, devendo a credora apresentar novo cálculo, considerando 

a data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0060100-

28.2005.5.04.0221, ajuizada por ELSA MARIA FLORES ROMEIRO, perante 

a Vara do Trabalho de Guaíba/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 68.341,79 e R$ 1.550,98, titularizados 

por ELSA MARIA FLORES ROMEIRO e SERGIO MOACIR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de créditos contempla não somente os valores 

perseguidos por ELSA MARIA FLORES ROMEIRO, oportuno também 

manifestar-se sobre os honorários periciais atribuídos a SERGIO MOACIR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA; 

- uma vez que os valores não foram atualizados em obediência aos 

parâmetros impostos pelo art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, torna-se 

necessária a realização de recálculos de ofício: 

 



 

 
 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de ELSA MARIA FLORES ROMEIRO ao 

procedimento recuperacional, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2005) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de SERGIO MOACIR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 



 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de ELSA MARIA FLORES ROMEIRO não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 



 
- no que concerne aos honorários periciais de SERGIO MOACIR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, a jurisprudência do colendo TJRS também 

equipara aos créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 



 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida com recálculo de créditos e 

inclusão de valores de ofício, ressalvada a impossibilidade de habilitação de 

créditos da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos 

efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 68.341,79 em favor de ELSA MARIA FLORES 

ROMEIRO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.550,98 em favor de SERGIO MOACIR 

RODIGUES DE OLIVEIRA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
130. 

Apresentante: ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI e JOSÉ PAULO NEGRETTO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 116.906,88 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição de habilitação; procuração; certidão de 

cálculo emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito da 

Reclamatória Trabalhista nº 0000293-73.2010.5.04.0004. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000293-

73.2010.5.04.0004, ajuizada por ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI perante a 4ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos titularizados pela Reclamante ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI e pelo 

perito técnico JOSÉ PAULO NEGRETTO, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por JOSÉ PAULO 

NEGRETTO; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 

 

i) Total do crédito de titularidade de ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI: 

 

 
 

ii) Total do crédito de titularidade de JOSÉ PAULO NEGRETTO: 

 



 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de JOSÉ PAULO NEGRETTO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 



 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ENEIDA ARTIOLI TOMAZONI não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de JOSÉ PAULO NEGRETTO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 



 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à FAZENDA NACIONAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da FAZENDA NACIONAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do 

CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- habilitação de crédito acolhida em parte; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da FAZENDA 



 
NACIONAL, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 116.639,07 em favor de ENEIDA ARTIOLI 

TOMAZONI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.636,15 em favor de JOSÉ PAULO 

NEGRETTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
131.  

Apresentante: ENRIQUE HORÁRIO BARRERA   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 1.001.192,73 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 1.149.469,02 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0206900-43.2009.5.04.0202; certidão de cálculos expedida pela  5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0206900-43.2009.5.04.0202 (aumentando o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado compreende as rubricas principal, juros e FGTS. A Recuperanda 

concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de ENRIQUE 

HORÁRIO BARRERA seja retificado para o valor de R$ 1.149.469,02. 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0206900-

43.2009.5.04.0202 ajuizada por ENRIQUE HORÁRIO BARRERA perante a 5ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 1.149.469,02, de titularidade de ENRIQUE 

HORÁRIO BARRERA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de ENRIQUE HORÁRIO BARRERA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

ENRIQUE HORÁRIO BARRERA de R$ 1.1001.192,73 para R$ 1.149.469,02. 

 
132.  

Apresentante: ESTER SAMPAIO BONI  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 8.711,17 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 



 
 R$ 12.651,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020052-54.2014.5.04.0013; certidão de cálculos expedida pela 13ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial; sentença; acórdão (RO); 

acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020052-54.2014.5.04.0013. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 13/12/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

de modo a retificar o crédito em favor de ESTER SAMPAIO BONI, na Classe 

I, contudo, devendo a credora apresentar novo cálculo, considerando a data 

do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020052-

54.2014.5.04.0013, ajuizada por ESTER SAMPAIO BONI, perante a 13ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- inicialmente, foi apresentada certidão de habilitação atualizando o crédito até 

o dia 13/12/2019; 

- mediante solicitação da Administração Judicial, a credora diligenciou frente 

à Justiça Trabalhista para obtenção de novo documento, desta vez, 

respeitando o marco imposto pelo art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005: 



 

 
- contudo, ainda não houve apreciação do pedido por parte do Magistrado; 

- de qualquer forma, a certidão de habilitação confere ao crédito perseguido 

por ESTER SAMPAIO BONI os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

 - ainda, diante da necessidade de adequação do valor do crédito a ser 

habilitado, deverá ser considera a importância provisória de R$ 11.574,17, eis 

que alcançada mediante deflação realizada de ofício pela Administração 

Judicial:

 
 

- quanto à sujeição do crédito de ESTER SAMPOIO BONI ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) 



 
permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao concurso 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de ESTER SAMPOIO BONI não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 



 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência parcialmente acolhida com recálculo de ofício, ressalvada a 

impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação o 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

ESTER SAMPAIO BONI de R$ 8.711,17 para 11.574,17. 

 

133. 

Apresentante: EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ e IVAN MARCELO 

MAGANHA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 321.047,52 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Eugênio Vicente 

Pinto Bermúdez;  

 R$ 321.047,52 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Ivan Marcelo 

Maganha. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; termo de confissão de 

dívida; nota fiscal nº 2019/9; nota fiscal nº 2019/14; nota fiscal nº 2019/20; 

nota fiscal nº 2019/27; nota fiscal nº 2019/31; nota fiscal nº 2019/39; nota fiscal 

nº 2019/44; nota fiscal nº 54. 

Contraditório: não houve. 

Resultado:  

- postula o credor EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ a habilitação de 

crédito, pela importância de R$ 321.047,52, dentre os titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 



 
- nesse ínterim, postula o credor IVAN MARCELO MAGANHA a habilitação 

de crédito, pela importância de R$ 321.047,52, dentre os titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 

- crédito com origem em Termo de Confissão de Dívida, firmado entre (i) 

EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ e IVAN MARCELO MAGANHA e (ii) 

Recuperanda;   

- nesse sentido, atribui-se caráter de título executivo extrajudicial do presente 

instrumento de confissão de dívida, nos termos do art. 784, III, do CPC; 

- conforme Cláusula Primeira, a Recuperanda confessou dever aos Credores 

um montante de R$ 1.070.158,48, decorrente de honorários advocatícios pela 

renegociação do acordo firmado entre REGINALDO BACCI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS E OUTROS e a Recuperanda; 

- ademais, conforme Cláusula Segunda, respectivo pagamento deveria 

ocorrer em dez parcelas, mensais e consecutivas, de R$ 107.015,84, 

vencendo a primeira parcela em 15/06/2019 e demais parcelas 

sucessivamente após trinta dias; nesse sentido, cumpre frisar que restou 

pactuado que as parcelas anteriormente citadas deveriam ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, a partir de 23/05/2019, e incidias de juros 

remuneratórios de 0,5% ao mês;  

- conforme alegado em sede administrativa, a Recuperanda teria adimplido 

apenas quatro parcelas, restando pendentes de adimplemento seis parcelas, 

que totalizam um montante total de R$ 642.095,04; 

- compulsando a documentação a documentação, é possível constatar que 

referido Termo de Confissão de Dívida decorreria de acordo firmado nos autos 

dos processos nº 2009.01.1.103806-0, em trâmite na 3ª Vara Cível de 

Brasília/DF, e nº 2009.01.1.103804-5, em trâmite na 3ª Vara Cível de 

Brasília/DF; 

 

 
 



 

 
 

- para comprovar referido crédito, além de apresentar Termo de Confissão de 

Dívida, junta notas fiscais eletrônicas, inclusive com valor a maior daquele 

pretendido em sede de habilitação: 

 
NF-e VALOR EMISSÃO  

2019/9 R$ 53.507,92 11/06/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

2019/14 R$ 53.954,17 09/07/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

2019/20 R$ 54.178,77 07/08/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

2019/27 R$ 54.426,26 03/09/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

2019/31 R$ 54.850,97 08/10/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

2019/39 R$ 55.157,56 11/11/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

2019/44 R$ 55.724,53 13/12/2019 ANCHIETA CARDOSO E BERMUDEZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Total Parcial R$ 381.800,18   
54 R$ 53.507,92 11/06/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
52 R$ 53.954,17 10/07/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
56 R$ 54.178,77 07/08/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
59 R$ 54.426,26 04/09/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
61 R$ 54.850,97 09/10/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
62 R$ 55.157,56 11/11/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
63 R$ 55.724,53 13/12/2019 MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Total Parcial R$ 381.800,18   
Total Geral R$ 763.600,36    

 

- nada obstante, importante destacar eventual discussão a respeito da 

sujeição de todas as notas fiscais ao procedimento recuperatório, eis que 

emitidas após ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- a Lei de Regência prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, 

da LRF); 



 
- no entanto, a postulação da Credora em submeter a integralidade de seu 

crédito aos efeitos da Recuperação Judicial não importa afronta à legislação 

concursal, mas cenário menos favorável ao titular do crédito; 

- nesse sentido, a doutrina de Manoel Justino Bezerra Filho ensina que “se 

houver – embora extremamente improvável – anuência do credor, esses 

valores podem ser incluídos na decisão que concede a recuperação na forma 

do art. 58, se houver concordância do credor”3; 

- além disto, a Cláusula Primeira, Parágrafo Único, do Termo de Confissão de 

Dívida tem redação peremptória no sentido de que não se constituiria em 

dívida nova, senão vejamos:  

 

 
 

- nesse sentido, o ano de ajuizamento dos processos nº 2009.01.1.103806-0 

e nº 2009.01.1.103804-5 permite presumir que o fato gerador do crédito seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- conclui-se, portanto, pela sujeição dos créditos oriundos das notas fiscais 

em tela aos efeitos deste procedimento; 

- nada obstante, observa-se que aparentemente houve incidência de correção 

monetária e juros moratórios no que se refere às notas fiscais, uma vez que 

não obedecem ao valor histórico de cada parcela (R$ 107.015,84), cuja 

 
3 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 
11.101/2005: comentada artigo por artigo. 13 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p. 181. 



 
pactuação inclusive ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- a observância do critério do art. 9º, II, da LRF, tem respaldo na jurisprudência 

dos nossos Tribunais:  

 
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 
CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 
1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso 
especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 
25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir 
se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito 
que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, 
delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a 
data do pedido de recuperação judicial. 
3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora 
e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação 
judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 
4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 
sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data 
do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 
violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 
pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre 
respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 
5. Recurso especial não provido.” 
(REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)  

 

- de qualquer maneira, EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ e IVAN 

MARCELO MAGANHA postularam habilitação de seis parcelas inadimplidas 

pelo valor histórico (R$ 107.015,84), totalizando um montante total de R$ 

642.095,04; 

- considerando, pois, que o saldo devedor não sofreu incidência de correção 

monetária ou de juros moratórios, não há que se falar em infração ao art. 9º, 

II, da LRF;  

- quanto aos honorários advocatícios, estes equiparam-se aos créditos 



 
trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no 

Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- a respeito da titularidade, Termo de Confissão de Dívida não deixa dúvidas 

pertencerem ao Dr. EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ e ao Dr. IVAN 

MARCELO MAGANHA; 

- existente requerimento de que referido crédito seja arrolado em partes iguais 

em nome de ambos requerentes, impõe-se seu acolhimento ante ausência de 

objeção; 

- habilitação acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 321.047,52, em favor de EUGÊNIO 

VICENTE PINTO BERMÚDEZ, dentre os titulares de créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados 

(art. 41, I, da LRF); 

- incluir crédito na importância de R$ 321.047,52, em favor de IVAN 

MARCELO MAGANHA, dentre os titulares de créditos derivados da legislação 

do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, 

da LRF). 

 

134. 

Apresentante: EVA DO CARMO GOUVEA NOGUEIRA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 15.462,70 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.369,43 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0021109-

48.2016.5.04.0204. 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0021109-48.2016.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 14.369,43 em favor de EVA DO CARMO GOUVEA NOGUEIRA, 

na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021109-

48.2016.5.04.0204, ajuizada por EVA DO CARMO GOUVEA NOGUEIRA, 

perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos expedida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 14.369,43, titularizado por EVA DO CARMO 

GOUVEA NOGUEIRA, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de EVA DO CARMO GOUVEA NOGUEIRA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2016) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de EVA DO CARMO GOUVEA NOGUEIRA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 



 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

de crédito tributário, mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos do 

procedimento recuperatório. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparados em favor de EVA 

DO CARMO GOUVEA NOGUEIRA de R$ 15.462,70 para R$ 14.369,43. 

 

135. 

Apresentante: EVALDO GREFF DA SILVA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 162.314,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor: 

 R$ 108.083,91 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha/RS no âmbito do processo 

0001423-62.2012.5.04.0252; petição inicial; sentença; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001423-62.2012.5.04.0252. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 13/12/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de 

modo a retificar o crédito em favor de EVALDO GREFF DA SILVA na Classe 

I, contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, considerando a data do 

pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001423-

62.2012.5.04.0252, ajuizada por EVALDO GREFF DA SILVA, perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Cachoeirinha/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 2ª Vara do Trabalho de 

Cachoeirinha/RS confere aos créditos nos valores de R$ 157.706,88 (sendo 

108.039,91 a titulo principal e R$ 49.622,97 a título de FGTS), R$ 1.911,02 e 

R$ 2.168,43, titularizados pelo Reclamante EVALDO GREFF DA SILVA, bem 

como pelos peritos PAULO DALLÉ e LUIZ GARCIA FILHO, respectivamente, 

os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente o crédito 

perseguido pelo Reclamante EVALDO GREFF DA SILVA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais de PAULO DALLÉ e LUIZ 

GARCIA FILHO; 

- uma vez que os valores não foram atualizados em obediência aos 

parâmetros impostos pelo art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, torna-se 

necessária a realização de recálculos de ofício: 

 



 

 

 
 



 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de EVALDO GREFF DA SILVA ao procedimento 

recuperacional, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de PAULO DALLÉ e LUIZ GARCIA FILHO, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 



 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de EVALDO GREFF DA SILVA não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que concerne aos honorários periciais de PAULO DALLÉ e LUIZ GARCIA 

FILHO, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 



 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 



 
- divergência de crédito parcialmente acolhida com recálculo de créditos e 

inclusão de valores de ofício, ressalvada a impossibilidade de habilitação de 

créditos da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos 

efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de EVALDO 

GREFF DA SILVA de R$ 162.314,71 para R$ 144.278,57; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.748,31 em favor de PAULO DALLÉ, dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.983,80 em favor de LUIZ GARCIA FILHO, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

136. 

Apresentante: EVANGELIA ARAVANIS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 134.707,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 171.529,30 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

180.876,13 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 



 
Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 171.529,30, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 45.004,08;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 180.876,13 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 



 
RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 10.259,43 R$ 106.979,58 R$ 63.637,12 R$ 180.876,13 

 

- à primeira vista, causou estranheza à Administração Judicial que, mesmo 

após os pagamentos efetuados por conta do acordo, o valor declarado pela 

Devedora seja superior ao montante total acordado;  

- dessa forma, nas diligências promovidas junto aos representantes da 

Devedora, estes explicaram que os valores previstos no acordo a título de 

FGTS e multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos; 

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  



 
- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de 

EVANGELIA ARAVANIS de R$ 134.707,78 para R$ 180.786,13, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

137. 

Apresentante: FABIANE RIBEIRO E SILVA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 74.845,10 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020676-15.2014.5.04.0204; decisão interlocutória; certidão de cálculos 

expedida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; sentença; senten 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir crédito com origem na 

reclamatória n. 0020676-15.2014.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito de R$ 74.845,10 em favor de FABIANE RIBEIRO E SILVA, na Classe 

I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020676-

15.2014.5.04.0204, ajuizada por ANDREIA TEIXEIRA e patrocinada pelos 

advogados FABIANE RIBEIRO E SILVA e MARLON RAFAEL JULIO, perante 

a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere ao crédito 

no valor de R$ 74.845,10, titularizado por FABIANE RIBEIRO E SILVA e 

MARLON RAFAEL JULIO, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

74.845,10/2 = R$ 37.422,55 para cada; 

- quanto à sujeição dos créditos de FABIANE RIBEIRO SILVA e MARLON 

RAFAEL JULIO, o ano de ajuizamento da Reclamatória Trabalhista originária 

do crédito (2014) permite presumir ser seu fato gerador anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- considerando que os créditos de FABIANE RIBEIRO SILVA e MARLON 

RAFAEL JULIO derivam de honorários advocatícios arbitrados na referida 

Reclamatória, estes seguem a sorte do crédito principal, conforme julgamento 

do Recurso Especial nº 1.443.750/RS:  



 
 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto à classificação dos créditos de FABIANE RIBEIRO SILVA e MARLON 

RAFAEL JULIO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 

85, §14, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 



 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação parcialmente acolhida com inclusão de crédito de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de inclusão do crédito da UNIÃO ante a não 

sujeição de créditos tributários aos efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 37.422,55 em favor de FABIANE RIBEIRO SILVA, 

dentre os derivados a legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 34.422,55 em favor de MARLON RAFAEL 

JULIO, dentre os derivados a legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados. 

 

138. 

Apresentante: FABIO DE AZAMBUJA GARCIA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 37.682,13 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 45.182,86 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; procuração; certidão 

de habilitação emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no 

âmbito do processo nº 0001149-88.2012.5.04.0029, acórdão proferido nos 

autos do Recurso Revista n 74600-54.2009.5.04.0029. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001149-88.2012.5.04.0029.   

A data de atualização da CHC é de 16/05/2019 (há uma pequena diferença 

da data da RJ = 06/05/2019). A Recuperanda concorda com a pretensão, 



 
de modo a RETIFICAR o crédito de FABIO DE AZAMBUJA GARCIA, na 

Classe I, com o valor de R$ 45.182,86.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001149-

88.2012.5.04.0029 ajuizada por FABIO DE AZAMBUJA GARCIA perante a 

29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de titularidade de FABIO DE AZAMBUJA GARCIA, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 
- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, 

razão pela qual este se submete ao concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 



 
- ainda, a origem do crédito de FABIO DE AZAMBUJA GARCIA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida com recálculo de ofício. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

FABIO DE AZAMBUJA GARCIA de R$ 37.682,13 para R$ 44.981,52. 

 
139.  

Apresentante: FABIO GERMANO NOBREGA PACHECO  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 19.212,62 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 24.238,52 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/RS no 

âmbito do processo nº 0000890-30.2012.5.03.0059; decisões interlocutórias; 

sentença; comprovante de residência; petição inicial; documentos 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0000890-30.2012.5.03.0059. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 24.238,52 em favor de FABIO GERMANO NOBREGA 

PACHECO, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000890-

30.2012.5.03.0059, ajuizada por FABIO GERMANO NOBREGA PACHECO, 

perante a 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG; 



 
- a certidão emitida pela 1ª Vara do Trabalo de Governador Valadares/MG 

confere ao crédito no valor de R$ 24.238,52, titularizado por FABIO 

GERMANO NOBREGA PACHECO, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FABIO GERMANO NOBREGA PACHECO 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de FABIO GERMANO NOBREGA PACHECO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente às custas processuais 

em favor da UNIÃO FEDERAL;  

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 



 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

dos créditos da UNIÃO, mercê da não sujeição dos créditos tributários aos 

efeitos do procedimento recuperatório. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

FABIO GERMANO NOBREGA PACHECO de R$ 19.212,62 para R$ 

24.238,52. 

 

140. 

Apresentante: FABIO HOFFMAN MACIEL SILVA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 3.856,77 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 4.261,60 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020024-61.2015.5.04.0204; certidão de cálculos expedida pela 4ª Vara do 



 
Trabalho de Canoas/RS; declaração de hipossuficiência. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0020024-61.2015.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 4.261,60 em favor de FABIO HOFFMAN MACIEL SILVA, na 

Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020024-

61.2015.5.04.0204, ajuizada por FABIO HOFFMAN MACIEL SILVA, perante 

a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão expedida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere ao 

crédito no valor de R$ 4.261,60, titularizado por FABIO HOFFMAN MACIEL 

SILVA, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FABIO HOFFMAN MACIEL SILVA aos 

efeitos do procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de FABIO HOFFMAN MACIEL SILVA não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 



 
judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito procedente, ressalvada a impossibilidade de 

habilitação dos créditos da UNIÃO, ante a não sujeição dos créditos tributários 

aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

FABIO HOFFMAN MACIEL SILVA de R$ 3.856,77 para R$ 4.261,60. 

 

141. 

Apresentante: FABIO SARMENTO e JESSILENA ALANO ETCHEVERRY 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: -----  

 R$ 546.650,07 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor FABIO SARMENTO. 



 
Pretensão: diminuir a importância de crédito e incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 491.489,67 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de FABIO 

SARMENTO; 

 R$ 79.587,05 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JESSILENA 

ETCHEVERRY 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de cálculos 

emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; certidão de habilitação 

emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000957-15.2012.5.04.0011. 

Contraditório:  

Valor referente ao processo nº 0000957-15.2012.5.04.0011 foi arrolado 

integralmente em nome do credor principal, Fabio Sarmento (R$ 546.650,07 - 

considerando principal e honorários juntos). A habilitação diz respeito ao 

crédito principal e honorários. Nova certidão apresentada foi atualizada até 

06/05/2019. Recuperanda concorda com o requerimento:  

(i) retificação do crédito em nome de Fabio Sarmento, para que conste em 

seu favor a quantia de R$ 491.489,67; e  

(ii) inclusão do crédito em nome da advogada Jessilena Etcheverry, para que 

conste em seu favor a quantia de R$ 79.587,05, ambos na classe I 

(trabalhista). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000957-

15.2012.5.04.0011, ajuizada por FABIO SARMENTO e patrocinada por 

JESSILENA ALANO ETCHEVERRY, perante a 11ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 

- a certidão de cálculo emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere aos créditos de R$ 491.489,67 e de R$ 79.587,05, titularizados por 



 
FABIO SARMENTO e JESSILENA ALANO ETCHEVERRY, respectivamente, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FABIO SARMENTO ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir que o fato gerador dos créditos seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de JESSILENA ALANO ETCHEVERRY, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 



 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 

- a origem do crédito de FABIO SARMENTO não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de JESSILENA ALANO 

ETCHEVERRY, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 

85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência e habilitação de créditos acolhidas.  

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de FABIO SARMENTO de 

R$ 546.650,07 para R$ 491.489,67; 

- incluir o crédito de R$ R$ 79.587,05 em favor de JESSILENA ALANO 

ETCHEVERRY dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
142. 

Apresentante: FABRÍCIO FERNANDES NIFFA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 88.956,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 73.808,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; cópia do processo nº 

0028600-15.2007.5.04.0013; procuração. 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0028600-15.2007.5.04.0013. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 13/12/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de 

modo a retificar o crédito em favor de FABRÍCIO FERNANDES NIFFA na 

Classe I, contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, considerando a 

data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- pretensão embasada pela Reclamatória Trabalhista nº 0028600-

15.2007.5.04.0013, ajuizada por FABRICIO FERNANDES NIFFA, perante a 

13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- houve insurgência da Recuperanda quanto ao valor do crédito relacionado 

na certidão inicialmente apresentada pelo Credor, eis que atualizado até data 

posterior ao ajuizamento da Recuperação Judcial; 

- diante disso, a Administração Judicial diligenciou no acesso aos autos 

trabalhistas e obteve nova certidão expedida pela Justiça do Trabalho; 

- a certidão expedida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere 

ao crédito no valor de R$ 70.881,87, titularizado por FABRICIO FERNANDES 

NIFFA, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FABRICIO FERNANDES NIFFA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2007) permite presumir se tratar de crédito com fato gerador 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de FABRICIO FERNANDES NIFFA não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/05); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida. 



 
Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

FABRICIO FERNANDES NIFFA de R$ R$ 88.956,20 para R$ 70.881,87. 

 

143.   

Apresentante: FERNANDA CASTRO PEREIRA e ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 115.718,88 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Fernanda Castro 

Pereira.  

Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Fernanda Castro 

Pereira e incluir crédito novo em favor de Estevão Rodrigo da Silva Stertz. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 89.040,06 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Feranda Castro 

Pereira;   

 R$ 15.977,50 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Estevão Rodrigo 

da Silva Stertz. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; divergência de valor; 

certidões de habilitação emitidas pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no 

âmbito do processo nº 0020552-75.2013.5.04.0201; certidão de cálculo 

expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020552-75.2013.5.04.0201 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (ambos os créditos na Classe I): 

- R$ 89.040,06 em nome de FERNANDA CASTRO PEREIRA; e 



 
- R$ 15.977,50 em nome de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020552-

75.2013.5.04.0201, ajuizada por FERNANDA CASTRO PEREIRA, perante a 

1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 11.694,03 e R$ 8.235,16, titularizados pela 

Reclamante FERNANDA CASTRO PEREIRA e pelo advogado ESTEVÃO 

RODRIGO DA SILVA STERTZ, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 



 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de FERNANDA CASTRO PEREIRA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO 

DA SILVA STERTZ, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme 

art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- habilitação de créditos acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de 

FERNANDA CASTRO PEREIRA de R$ 115.718,88 para R$ 89.040,06; 

- habilitar o crédito de R$ 15.977,50 em favor de ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
144.  

Apresentante: FERNANDA CLÉA DE CASTRO  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: não informado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; cópias da CTPS; 

documentos relativos a TCC; comunicação de dispensa; termo de recisão de 

contrato de trabalho; termo de homologação de rescisão de contrato de 

trabalho; extrato completo conta FGTS. 

Contraditório: Trata-se de funcionária desligada em 03/07/2019, sendo os 

valores rescisórios não sujeitos a RJ, somente FGTS em atraso antes 

05/2019. Assim, a recuperanda concorda com a habilitação, esclarecendo 

que o valor devido à credora é R$ 5.825,76, com correção de FGTS.  

Resultado:  

- a pretensão veio formulada nos seguintes termos:  

 



 

 
 

- da CTPS da Requerente exsurge a data da rescisão do contrato de trabalho:  

 

 
 



 
- como se vê, a Requerente era empregada ativa ao tempo do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (06/05/2019);  

- logo, tem somente créditos a título de FGTS sujeitos ao concurso 

recuperacional;  

- quanto à sujeição do FGTS à Recuperação Judicial, oportuno invocar a 

recente jurisprudência do egrégio TJSP: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade 
de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza 
trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador 
que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do 
crédito no quadro geral de credores. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2038701-98.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 
Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; 
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) 

 

- não tendo a Requerente informado qualquer valor, acolhe-se a monta 

apontada pela Devedora: 

 
FUNCIONÁRIO: 29415 - FERNANDA CLEA DE CASTRO ADMISSÃO: 20.10.2009 
  

VENCIMENTO DISCRIMINAÇÃO R$ 
07/11/2009 DEP. MÊS 10/2009  R$                                19,09  
07/12/2009 DEP.  MÊS 11/2009  R$                                52,91  
07/01/2010 DEP. MÊS 12/2009  R$                                58,22  
07/02/2010 DEP. MÊS 01/2010  R$                                52,98  
07/03/2010 DEP. MÊS 02/2010  R$                                54,55  
07/04/2010 DEP. MÊS 03/2010  R$                                52,56  
07/05/2010 DEP. MÊS 04/2010  R$                                53,68  
07/06/2010 DEP. MÊS 05/2010  R$                                53,48  
07/07/2010 DEP. MÊS 06/2010  R$                                53,68  
07/08/2010 DEP. MÊS 07/2010  R$                                52,95  
07/09/2010 DEP. MÊS 08/2010  R$                                57,03  
07/10/2010 DEP. MÊS 09/2010  R$                                56,45  
07/11/2010 DEP. MÊS 10/2010  R$                                55,11  



 
07/12/2010 DEP. MÊS 11/2010  R$                                84,02  
07/01/2011 DEP. MÊS 12/2010  R$                                85,89  
07/02/2011 DEP. MÊS 01/2011  R$                                74,92  
07/03/2011 DEP. MÊS 02/2011  R$                                55,83  
07/04/2011 DEP. MÊS 03/2011  R$                                68,32  
07/05/2011 DEP. MÊS 04/2011  R$                                56,60  
07/06/2011 DEP. MÊS 05/2011  R$                                56,45  
07/07/2011 DEP. MÊS 06/2011  R$                                56,68  
07/08/2011 DEP. MÊS 07/2011  R$                                67,01  
07/09/2011 DEP. MÊS 08/2011  R$                                58,48  
07/10/2011 DEP. MÊS 09/2011  R$                                58,48  
07.11.2011 DEP. MÊS 10/2011  R$                                58,48  
07.12.2011 DEP. MÊS 11/2011  R$                                87,72  
07.01.2012 DEP. MÊS 12/2011  R$                               110,43  
07.02.2012 DEP. MÊS 01/2012  R$                                58,48  
07.03.2012 DEP. MÊS 02/2012  R$                                58,48  
07.04.2012 DEP. MÊS 03/2012  R$                                58,48  
07.05.2012 DEP. MÊS 04/2012  R$                                58,48  
07.06.2012 DEP. MÊS 05/2012  R$                                58,48  
07.07.2012 DEP. MÊS 06/2012  R$                                58,48  
07.08.2012 DEP. MÊS 072012  R$                                58,48  
07.09.2012 DEP. MÊS 082012  R$                                58,48  
07.10.2012 DEP. MÊS 092012  R$                                58,48  
07.11.2012 DEP; MÊS 102012  R$                                81,28  
07.12.2012 DEP. MÊS 112012  R$                                92,74  
07.01.2013 DEP. MÊS 122012  R$                                93,39  
07.02.2013 DEP. MÊS 012013  R$                                61,90  
07.10.2018 DEP. MÊS 09.2018  R$                               104,35  
07.11.2018 DEP. MÊS 10.2018  R$                                89,28  
07.12.2018 DEP. MÊS 11.2018  R$                               133,92  
07.01.2019 DEP. MÊS 12.2018  R$                               134,16  
07.03.2019 DEP. MÊS 02.2019  R$                                89,44  
07.04.2019 DEP. MÊS 03.2019  R$                                88,40  
07.05.2019 DEP. MÊS 04.2019  R$                                89,44  

  TOTAL =====>>>  R$                          3.236,62  

  

- a atualização dos depósitos de FGTS não efetuados se dá pelo JAM (art. 13, 

da Lei nº 8.036/1990);  



 
- segundo cálculo da Administração Judicial, os valores atualizados importam 

em R$ 4.089,66;  

- habilitação procedente com a utilização do quantum informado pela 

Devedora.  

Providências: incluir crédito em favor de FERNANDA CLÉA DE CASTRO pela 

importância de R$ 4.089,66, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

145. 

Apresentante: FERNANDA CUBAS DE PAULA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: valor não especificado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; parcelamento de 

verbas rescisórias; relação de parcelas do FGTS em atraso; demonstrativo do 

trabalhador de recolhimento do FGTS rescisório; CTPS. 

Contraditório: A credora apresentou extratos da conta do FGTS, contudo sem 

discriminar valores. Internamente, conforme planilha anexa, a Recuperanda 

identificou que o saldo atualizado devido de FGTS até 06/05/2019 é R$ 

5.825,96. Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, nos 

termos acima.  

Resultado:  

- a Requerente pretende a habilitação do seu crédito correspondente aos 

valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS durante a relação de 

trabalho havida; 

- para tanto, apresentou a seguinte tabela de valores: 

 



 

 
- a Recuperanda, a seu turno, sustenta que o desligamento de FERNANDA 

CUBAS DE PAULA ocorreu somente em 04/07/2019 e que o crédito da 

Requerente sujeito à Recuperação Judicial totaliza a monta de R$ 5.825,96, 

correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- a partir da análise da tabela acima, é possível constatar que, de fato, o valor 

sujeito à Recuperação Judicial é aquele correspondente ao período de março 

de 2012 a maio de 2019, que soma a monta de R$ 5.825,96; 

- por sua vez, os demais valores atinentes ao FGTS e à rescisão do contrato 

de trabalho ocorrida em 04/07/2019 não estão sujeitos à Recuperação 

Judicial, visto que a origem destes créditos é posterior ao ajuizamento do 

pedido recuperatório; 

- quanto à classificação do crédito sujeito à Recuperação Judicial, a origem 

não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles descritos no art. 41, I, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- habilitação acolhida. 



 
Providências: incluir crédito no valor de R$ 5.825,96 em favor de FERNANDA 

CUBAS DE PAULA dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

146. 

Apresentante: FERNANDA NURY SOARES FLORES 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 21.214,50 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001414-93.2012.5.04.0028; certidão de cálculos expedida pela 28ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001414-93.2012.5.04.0028, sendo observado o 

desmembramento dos valores de honorários periciais. No documento enviado 

foi informado que a data de atualização da CHC seria 06/05/2020 (o que não 

se mostra correto). Contudo, em consulta ao processo, verificou-se que a data 

considerada na CHC foi, efetivamente, a data do pedido de RJ (06/05/2019. 

Assim, a Recuperanda concorda com a pretensão de modo a incluir os 

créditos da seguinte forma (ambos os créditos na Classe I):  

[i] R$ 21.214,50 (principal) em favor de Fernanda Nury Soares; 

[ii] R$ 2.745,34 (perícia técnica) em favor de Jorge Roberto Cantergi; 

[iii] R$ 4.076,27 (perícia contábil) em favor de Paulo Alberto Dal Molin. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001414-

93.2012.5.04.0028, ajuizada por FERNANDA NURY SOARES FLORES, 

perante a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 



 
- a certidão de habilitação expedida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 21.214,50, R$ 2.745,34 e 

R$ 4.076,27, titularizados pela Reclamante FERNANDA NURY SOARES 

FLORES, pelo perito JORGE ROBERTO CANTERGI e pelo perito PAULO 

ALBERTO DAL MOLIN, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos perseguidos por FERNANDA NURY SOARES FLORES, oportuno 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais existentes em favor de 

JORGE ROBERTO CANTERGI e PAULO ALBERTO DAL MOLIN; 

- a atualização dos créditos observa os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FERNANDA NURY SOARES FLORES ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais titularizados por JORGE ROBERTO 

CANTERGI e PAULO ALBERTO DAL MOLIN, a jurisprudência mais atual do 

nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição à 

Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de FERNANDA NURY SOARES FLORES não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de JORGE ROBERTO CANTERGI 

e PAULO ALBERTO DAL MOLIN, a jurisprudência do colendo TJRS também 

os equipara aos créditos trabalhistas: 



 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- habilitação de créditos acolhida com inclusão de créditos novos de ofício. 

Providências:  

- incluir crédito no valor de R$ 21.214,50 em favor de FERNANDA NURY 

SOARES FLORES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 2.745,34 em favor de JORGE 

ROBERTO CANTERGI, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 4.076,27 em favor de PAULO 

ALBERTO DAL MOLIN, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

147. 

Apresentante: FERNANDA OSS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 104.784,11 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 110.877,15 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 



 
emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001055-89.2011.5.04.0025; documentos de identificação pessoal; 

procuração; certidão de cálculos expedida pela 25ª Vara do Trabal 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0001055-89.2011.5.04.0025. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 110.877,15 em favor de FERNANDA OSS, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001055-

89.2011.5.04.0025, ajuizada por FERNANDA OSS, perante a 25ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito no valor de R$ 110.877,15, titularizado por FERNANDA OSS, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FERNANDA OSS ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) 

permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao concurso (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de FERNANDA OSS não deixa dúvidas quanto à sua 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 



 
art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

dos créditos da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributários aos 

refeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

FERNANDA OSS de R$ 104.784,11 para R$ 110.877,15. 

 

148. 

Apresentante: FERNANDA PAULO DE FREITAS 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 



 
 R$ 20.013,50 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.865,46- crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0020586-

07.2014.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para RETIFICAR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020586-07.2014.5.04.0204, sendo observado o 

desmembramento do valor relativo aos honorários advocatícios. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a 

habilitação, a fim de que seja retificado o crédito principal e arrolado os 

honorários advocatícios (ambos na Classe I):  

(i) FERNANDA PAULO DE FREITAS: valor principal (R$ 12.865,46); 

(ii) SUZANA TRELLES BRUM: honor. advoc. (R$ 2.037,67). 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020586-

07.2014.5.04.0204, ajuizada por FERNANDA PAULO DE FREITAS em face 

da Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 12.865,46, de titularidade da Reclamante 

FERNANDA PAULO DE FREITAS, e ao crédito de R$ 2.037,67, de 

titularidade da advogada SUZANA TRELLES BRUM, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FERNANDA PAULO DE FREITAS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 



 
Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de SUZANA TRELLES BRUM, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 



 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de FERNANDA PAULO DE FREITAS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de SUZANA TRELLES 

BRUM, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, 

do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos à contribuição 

previdenciária e custas ao INSS e à UNIÃO; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza destes 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 



 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência e habilitação de créditos acolhidas, ressalvada a inviabilidade da 

habilitação do crédito do INSS e da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório.  

Providências:  

- diminuir a importância do crédito em favor de FERNANDA PAULO DE 

FREITAS de R$ 20.013,50 para R$ 12.865,46, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados; 

- incluir crédito no valor de R$ 2.037,67 em favor de SUZANA TRELLES 

BRUM dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

149. 

Apresentante: FERNANDA WINIEMKO VOLLINO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 2.906,49 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; carteira da Ordem dos 

Advogados do Brasil; cálculo de atualização do crédito; petição inicial do 

processo nº 008/1.13.0006649-6; contestação; sentença; certidão de trânsito 

em julgado; informação processual TJRS. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito de honorários 

advocatícios com origem na ação indenizatória n.º 008/1.13.0006649-6 | 

0012708-48.2013.8.21.0008 (credor principal: Larissa Vieira dos Santos).  

A data de atualização do cálculo confere com o pedido da RJ (06/05/2019). A 

Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a incluir a advogada 

FERNANDA WINIEMKO VOLLINO na Classe I, com o valor de R$ 2.906,49. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Ação Indenizatória nº 008/1.13.0006649-6, ajuizada 

por LARISSA VIEIRA DOS SANTOS e patrocinada por FERNANDA 

WINIEMKO VOLLINO, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS; 

- da Recupernada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre 

o valor da condenação; 

- os documentos apresentados, dentre eles inicial, procuração, sentença, etc., 

conferem ao crédito de titularidade de FERNANDA WINIEMKO VOLLINO os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Ação Indenizatória (2013), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 



 
sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: habilitar o crédito de R$ 2.906,49 em favor de FERNANDA 

WINIEMKO VOLLINO dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

150. 

Apresentante: FERNANDO SARTURI PRASS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 40.618,55 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 34.459,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS no âmbito do 

processo nº 0020361-11.2015.5.04.0702; cópia do processo nº 0020361-

11.2015.5.04.0702. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0020361-11.2015.5.04.0702. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 34.459,54 em favor de FERNANDO SARTURI PRASS, na 

Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020361-

11.2015.5.04.0702, ajuizada por FERNANDO SARTURI PRASS, perante 2ª 

Vara do Trabalho de Santa Maria/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS confere aos 



 
créditos nos valores de R$ 34.459,54 e R$ 1.213,77, titularizados pelo 

Reclamante FERNANDO SARTURI PRASS e pela perita GLEDES 

TEREZINHA BISOGNIN GRANETTO, respectivamente, os atributos da 

certeza, exigibilidade e liquidez; 

- considerando que a certidão contempla não somente os créditos titularizados 

por FERNANDO SARTURI PRASS, oportuno também manifestar-se de ofício 

acerca dos honorários periciais relacionados em favor de GLEDES 

TEREZINHA BISOGNIN GRANETTO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de FERNANDO SARTURI PRASS aos efeitos 

do procedimento recuperatório, o ano de ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir se tratar de crédito com fato gerador 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- em relação ao honorários periciais de titularidade de GLEDES TEREZINHA 

BISOGNIN GRANETTO, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS 

tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do 

crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 



 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de FERNANDO SARTURI PRASS não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quando à classificação dos honorários periciais de GLEDES TEREZINHA 

BISOGNIN GRANETTO, a jurisprudência do colendo TJRS também os 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de novo crédito de ofício, 

ressalvada a inviabilidade da habilitação de crédito da UNIÃO FEDERAL. 

Providências:  



 
- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de FERNANDO 

SARTURI PRASS de R$ 40.618,55 para R$ 34.459,54. 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.213,77 em favor de GLEDES TEREZINHA 

BISOGNIN GRANETTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

151. 

Apresentante: FLÁVIA BRAGA DOEBBER e ADRIANE BORBA 

KARSBURG 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 87.952,02 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flávia Braga 

Doebber; 

 R$ 15.091,95 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Adriane Borba 

Karsburg. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS no âmbito do 

processo nº 0000070-62.2013.5.04.0733; procuração; petição oriunda do 

processo nº 5005601-18.2020.8.21.0008; correspondência eletrônica; 

correspondência encaminhada pela Administração Judicial; declaração de 

hipossuficiência. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito principal e de 

honorários advocatícios com origem na reclamatória trabalhista n.º 0000070-

62.2013.5.04.0733. A data de atualização da CHC é de 13/12/2019 – o que 

se mostra equivocado. A Recuperanda concorda parcialmente com a 

pretensão, de modo a incluir FLÁVIA BRAGA DOEBBER e ADRIANE 



 
BORBA KARSBURG, ambas na Classe I, todavia, devendo ser apresentada 

CHC atualizada até a data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020553-

54.2013.5.04.0203, ajuizada por FLÁVIA BRAGA DOEBBER e patrocinada 

por ADRIANE BORBA KARSBURG perante a 3ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos titularizados pela Reclamante FLÁVIA BRAGA DOEBBER e pela 

advogada ADRIANE BORBA KARSBURG, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

* FLÁVIA BRAGA DOEBBER: 

 
* ADRIANE BORBA KARBURG: 



 

 
- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de ADRIANE BORBA KARSBURG, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 



 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de FLÁVIA BRAGA DOEBBER, não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ADRIANE BORBA 

KARSBURG, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação de créditos parcialmente acolhidas, com recálculo de ofício. 

Providências: 



 
- habilitar o crédito de R$ 80.463,15 em favor de FLÁVIA BRAGA DOEBBER 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 13.806,92 em favor de ADRIANE BORBA 

KARSBURG dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
152.  

Apresentante: FLÁVIO FERREIRA TOMASZEWSKI, ESTEVÃO RODRIGO 

DA SILVA STERTZ, ALCIDES FIRPO JUNIOR e DANIEL BACH 

BITENCOURT 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 122.326,72 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flavio Ferreira 

Tomaszewski. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito em favor de Flavio Ferreira 

Tomaszewski e incluir créditos novos em favor de Estevão Rodrigo da Silva 

Stertz, Alcides Firpo Junior e Daniel Bach Bitencourt. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 82.711,84 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flávio Ferreira 

Tomaszewski; 

 R$ 12.061,66 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Estevão Rodrigo 

da Silva Stertz; 

 R$ 1.941,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Alcides Firpo Junior; 

 R$ 2.774,65 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Daniel Bach 

Bitencourt. 



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; divergência de valor; 

certidão de habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no 

âmbito do processo nº 0020553-54.2013.5.04.0203; certidão de cálculos 

expedida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020553-54.2013.5.04.0203 (diminuindo o 

principal), para constar (a) R$ 82.711,84 em favor de Flávio Ferreira 

Tomaszewski e (b) R$ 12.061,66 em favor de Estevão Rodrigo da Silva Stertz. 

O AJ observou o desmembramento dos honorários periciais, para incluir os 

peritos Alcides Firpo Junior e Daniel Bach Bitencourt. A data de atualização 

da CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a habilitação, a 

fim de que seja retificado o principal e arrolado os demais créditos (todos na 

Classe I):  

(i) FLAVIO FERREIRA TOMASZEWSKI: valor principal (R$ 82.711,84); 

(ii) ESTEVAO RODRIGO DA SILVA STERTZ: honor. advoc. (R$ 12.061,66); 

(iii) ALCIDES FIRPO JUNIOR: honor. periciais (R$ 1.941,63); 

(iv) DANIEL BACH BITENCOURT: honor. periciais (R$ 2.774,65). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020553-

54.2013.5.04.0203, ajuizada por FLÁVIO FERREIRA TOMASZEWSKI, 

perante a 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 82.711,84, R$ 12.061,66, R$ 1.941,63 e R$ 

2.774,65, titularizados pela Reclamante FLÁVIO FERREIRA 

TOMASZEWSKI, pelo advogado ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ e 

pelos peritos ALCIDES FIRPO JUNIOR e DANIEL BACH BITENCOURT, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), permite presumir que o fato 



 
gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 



 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de ALCIDES FIRPO JUNIOR e DANIEL 

BACH BITENCOURT, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem 

aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 



 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de FLÁVIO FERREIRA TOMASZEWSKI, não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO 

DA SILVA STERTZ, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme 

art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de ALCIDES FIRPO JUNIOR e 

DANIEL BACH BITENCOURT, a jurisprudência do colendo TJRS também os 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito trabalhista existente em favor de FLÁVIO 

FERREIRA TOMASZEWSKI de R$ 122.326,72 para R$ 82.711,84; 

- habilitar o crédito de R$ 12.061,66 em favor de ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.941,63 em favor de ALCIDES FIRPO JUNIOR 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

- habilitar o crédito de R$ 2.774,65 em favor de DANIEL BACH BITENCOURT 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
153.  

Apresentante: FLAVIO LA PORTA DA SILVA, LUIZ DE MARTINO e ROQUE 

MALLMANN 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 298.053,57 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flavio La Porta da 

Silva.  

Pretensão: majorar a importância do crédito existente em favor de FLÁVIO LA 

PORTA DA SILVA e incluir novos créditos em favor de LUIZ DE MARTINO E 

ROQUE MALLMANN. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 304.776,38 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flavio La Porta da 

Silva; 



 
 R$ 2.542,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Luiz de Martino; 

 R$ 1.861,21 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Roque Mallmann. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0000613-14.2010.5.04.0202; certidão de cálculos expedida pela 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000613-14.2010.5.04.0202 (aumentando o 

principal). O AJ observou o desmembramento dos honorários periciais, para 

incluir os peritos Luiz de Martino e Roque Mallmann. A data de atualização da 

CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a habilitação, a fim 

de que seja retificado o principal e arrolado os demais créditos (todos na 

Classe I):  

(i) FLAVIO LA PORTA DA SILVA: valor principal (R$ 304.776,38); 

(ii) LUIZ DE MARTINO: honor. perícia técnica. (R$ 2.542,53); 

(iii) ROQUE MALLMANN: honor. perícia contábil (R$ 1.861,21). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000613-

14.2010.5.04.0202, ajuizada por FLÁVIO LA PORTA DA SILVA, perante a 4ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 304.776,38, R$ 2.542,53 e R$ 1.861,21, 

titularizados pela Reclamante FLÁVIO LA PORTA DA SILVA e pelos peritos 

LUIZ DE MARTINO e ROQUE MALLMANN, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010), permite presumir que o fato 



 
gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de LUIZ DE MARTINO e ROQUE 

MALLMANN a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 



 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de FLÁVIO LA PORTA DA SILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de LUIZ DE MARTINO e ROQUE 

MALLMANN a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitações acolhidas. 

Providências: aumentar a importância do crédito trabalhista existente em favor 

de FLÁVIO LA PORTA DA SILVA de R$ 298.053,57 para R$ 304.776,68; 

- habilitar o crédito de R$ 2.542,53 em favor de LUIZ DE MARTINO dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 



 
- habilitar o crédito de R$ 1.861,21 em favor de ROQUE MALLMANN dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
154.  

Apresentante: FLAVIO SOUZA CUNHA, CARLOS ROBERTO SILVEIRA 

VARGAS, VILMAR DA SILVA BARBOSA  

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 786.120,31 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flavio Souza Cunha  

Pretensão: reduzir a importância do crédito existente em nome de FLÁVIO 

SOUZA DA CUNHA e incluir créditos novos em favor de CARLOS ROBERTO 

SILVEIRA VARGAS E VILMAR DA SILVA BARBOSA. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 760.661,21 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Flavio Souza 

Cunha;  

 R$ 1.470,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Carlos Roberto Silveira 

Vargas; 

 R$ 1.838,17 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Vilmar da Silva 

Barbosa;  

Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 5ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0128900-

37.2006.5.04.0201. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0128900-37.2006.5.04.0201 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento do valor relativo aos 

honorários periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 



 
recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que seja retificado o crédito 

principal e arrolado os honorários periciais (na Classe I):  

(i) Flavio Souza Cunha: valor principal (R$ 760.661,21); 

(ii) Carlos Roberto Silveira Vargas: perícia técnica (R$ 1.470,54); 

(iii) Vilmar da Silva Barbosa: perícia contábil (R$ 1.838,17). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0128900-

37.2006.5.04.0201, ajuizada por FLAVIO SOUZA CUNHA, perante a 5ª Vara 

do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 760.661,21, R$ 1.470,54 e R$ 1.838,17, 

titularizados pelo Reclamante FLAVIO SOUZA CUNHA e pelos peritos 

CARLOS ROBERTO SILVEIRA VARGAS e VILMAR DA SILVA BARBOSA, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2006), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de CARLOS ROBERTO SILVEIRA VARGAS 

e VILMAR DA SILVA BARBOSA, a jurisprudência mais atual do nosso 

colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação 

Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 



 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de FLAVIO SOUZA CUNHA não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 



 
- no que se refere aos honorários periciais de CARLOS ROBERTO SILVEIRA 

VARGAS e VILMAR DA SILVA BARBOSA, a jurisprudência do colendo TJRS 

também os equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de FLAVIO 

SOUZA CUNHA de R$ 786.120,31 para R$ 760.661,21; 

- habilitar o crédito de R$ 1.470,65 em favor de CARLOS ROBERTO 

SILVEIRA VARGAS dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.838,17 em favor de VILMAR DA SILVA BARBOSA 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
155. 

Apresentante: FRANCIELE CALGAROTTO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 15.239,80 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 19.248,43 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: divergência de valor; cópia do processo 

trabalhista nº 0020193-58.2015.5.04.0233; cálculo de atualização do crédito; 

petição de cumprimento provisório de sentença. 

Contraditório: “Recuperanda entende que, no momento, não pode ser 

acolhida a pretensão, pois os valores da Reclamatória Trabalhista não foram 

liquidados. Inclusive, conforme cópia do processo trabalhista nº 0020193-

58.2015.5.04.0233 (doc. anexo), foi determinada a liberação de valores para 

o Reclamante por meio de alvará, valores estes que não estão compreendidos 

no cálculo do autor”.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020193-

58.2015.5.04.0233, ajuizada por FRANCIELE CALGAROTTO em face da 

Recuperanda, perante a 3ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS; 

- processo em tramitação com segredo de justiça, o que não permitiu à 

Administração Judicial uma análise exaustiva da Reclamatória Trabalhista;  

- quanto à sujeição dos créditos ao procedimento recuperatório, o ano da 

Reclamatória Trabalhista permite presumir que o fato gerador seja anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- tem razão a Devedora, eis que os documentos por ela fornecidos evidenciam 

pagamento da ordem de R$ 17.918,82:  

 



 

 
 

- segundo o cálculo mais recente, o saldo remanescente seria de R$ 1.242,14, 

relativo ao FGTS, atualizado até 10/02/2020: 

 

 
 

- como se vê, a atualização do saldo não atenta para o requisito do art. 9º, II, 

da LRF;  

- promovendo a desatualização do crédito até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (06/05/2019), obtém-se a seguinte importância: 

 

 



 

 
 

- divergência desacolhida, com redução do valor de ofício.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de 

FRANCIELE CALGAROTTO de R$ 15.239,80 para R$ 1.096,61. 

 

156. 

Apresentante: FRANCIELLE GARCIA DE GARCIA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 5.515,36 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; contracheque; 

extrato de conta vinculada ao FGTS. 

Contraditório: “A recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

esclarecendo que o valor devido ao credor foi informado conforme planilha 

disponibilizada (R$ 6.991,14 - da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020).” 

Resultado:  



 
- a Requerente é empregada da Recuperanda na condição de auxiliar 

administrativa;  

- seu crédito decorre do FGTS mensal não recolhido pela Recuperanda;  

- o valor inicialmente declarado não contemplava a atualização prevista no art. 

13, da Lei nº 8.036/1990 (JAM); 

- tem-se, assim, a seguinte situação: 

 
 FGTS não recolhido   Atualização monetária (JAM)   Multa s/ atraso de salários   Total do crédito  

R$ 5.787,11   R$ 1.204,03   R$ -     R$ 6.991,14  

 

- em função da origem do crédito e da condição de empregado do Requerente, 

não há dúvidas quanto à alocação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF);  

- vai, assim, acolhida a divergência com a utilização do valor informado pela 

Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de FRANCIELLE GARCIA 

DE GARCIA de R$ 5.515,36 para R$ 6.991,14, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

157. 

Apresentante: FRANCO ADVOGADOS e PAULO SÉRGIO DE MOURA 

FRANCO 

Natureza: divergência de valor e classificação. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 2.618.352,75 - crédito quirografário. 

Pretensão: majorar a importância do crédito e alterar a sua classificação. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 3.646.037,00 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: divergência de crédito; petição inicial do processo 

nº 001/1.15.0028229-5; procuração; acordo de parcelamento das verbas 

rescisórias, FGTS e saldo de salário; contrato de prestação de serviços de 

advocacia e pagamento de honorários advocatícios; sentença; 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- postulam os Credores majoração da importância do crédito de R$ 

2.618.352,75   para R$ 3.646.037,00, de modo que passa a constar dentre os 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho; 

- crédito com origem em sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança 

de Honorários Advocatícios n.º 008/1.15.0005130-1, ajuizada por FRANCO 

ADVOGADOS e PAULO SÉRGIO DE MOURA FRANCO em face da 

Recuperanda, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Canoas/RS;  

- compulsando a documentação comprobatória, é possível constatar que, no 

âmbito do processo nº 008/1.15.0005130-1, foi proferida sentença no sentido 

de: 

(a) condenar a Recuperanda ao pagamento de 5% sobre todo benefício 

econômico obtido pela prestação de serviço advocatício de FRANCO 

ADVOGADOS e PAULO SÉRGIO DE MOURA FRANCO em ações 

judiciais que estes patrocinaram em favor da Recuperanda, sendo que 

referido valor deveria ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir 

do trânsito em julgado da sentença e incidido de juros moratórios de 

1% a.m. a partir da citação; 

(b) condenar a Recuperanda ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre todo valor de 

condenação; 

- nada obstante, em fase recursal, houve majoração dos honorários 

advocatícios fixados de 10% para 11% em favor das partes autoras; além 



 
disto, estabeleceu-se que se deveria considerar 29/04/2014 como termo inicial 

para correção monetária da condenação proferida pelo juízo a quo;  

- pelo inadimplemento voluntário da dívida, incidiu multa de 10% e honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença no igual percentual de 10%, 

conforme despacho de 20/11/2017: 

 
“Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu procurador, para 
efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de multa no montante de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação e penhora de tantos bens 
quantos bens bastem para a satisfação da dívida, conforme o 
disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como 
para, querendo, apresentar impugnação, conforme artigo 525 do 
Código de Processo Civil.” 
 

- dúvida não há acerca da sujeição dos créditos aos efeitos da Recuperação 

Judicial, na medida em que a sentença condenatória foi proferida em 

20/04/2016, ou seja, momento que antecede o ajuizamento da Recuperação 

Judicial; 

- nesse sentido verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial, 

do Conselho da Justiça Federal, in verbis: 

 
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação 
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos 
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de 
recuperação judicial, independentemente da data de eventual 
acordo, sentença ou trânsito em julgado.” 

 

- conforme se extrai da memória de cálculo constante na fl. 516, referida dívida 

alcançaria, em 01/09/2017, um montante total de R$ 4.482.476,42, com fulcro 

na apuração do proveito econômico obtido pela Recuperanda; 

- nesse sentido, cumpre destacar que houve impugnação ao cumprimento de 

sentença no que se refere ao montante de proveito econômico apurado pelos 

Credores, mas julgada improcedente pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Canoas/RS; 



 
- destarte, a memória de cálculo apresentado pela Credora está atualizada de 

acordo com os parâmetros fixados na sentença condenatória e até a data de 

ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019), respeitando os requisitos 

previstos no art. 9º, II, da LRF: 

 

 
 

- como se vê, é devido o valor total de R$ 2.477.291,00 aos Credores, 

correspondente à soma do valor principal (R$ 5.288.443,43) com a multa do 

art. 523, §1º (R$ 587.017,22) e das custas processuais (R$ 25.563,23); 



 
- por sua vez, é devido aos seus patronos um montante total de R$ 

1.168.746,00, correspondente à soma dos honorários sucumbenciais (R$ 

581.728,78) e dos honorários da fase de cumprimento (R$ 587.017,22); 

- vale ressaltar que, no tocante aos honorários advocatícios, por possuírem 

titularidade diversa, devem ser considerados como crédito em apartado, tanto 

isto é verdade que na recuperação judicial os credores trabalhistas votam por 

cabeça, o que reforça a necessidade de separação dos créditos da Credora e 

de seus patronos; 

- consequentemente, vislumbra-se que, no caso em tela, FRANCO 

ADVOGADOS e PAULO SÉRGIO DE MOURA FRANCO estariam 

representados pelo Dr. JONAS ROBERTO WENTZ (OAB/RS 49.387), Dra. 

MARCELE BERTONI ADAMES (OAB/RS 64.277) e Dr. MARCELO AQUINI 

FERNANDES (OAB/RS 51.925; 

- nada obstante, cumpre destacar que todos causídicos outorgados para atuar 

no feito possuem escritório profissional na Rua dos Andradas, n.º 1001, conj. 

1601, 16º andar, Centro, CEP 900020-015, Porto Alegre/RS, ou seja, 

endereço da sede do escritório de advocacia FRANCO ADVOGADOS (CNPJ 

n.º 07.869.582/0001-96): 

 

 



 
 

- além disto, vislumbra-se que as peças processuais acostadas pelos 

Credores possuem timbrado com logotipo do escritório de advocacia 

FRANCO ADVOGADOS (CNPJ n.º 07.869.582/0001-96): 

 

 
 

- portanto, presumindo que todos envolvidos pertencem ao escritório de 

advocacia FRANCO ADVOGADOS (CNPJ n.º 07.869.582/0001-96), permite-

se acolher a pretensão a fim de que passe a constar a totalidade do crédito, 

pela importância de R$ 3.646.037,00, em favor de FRANCO ADVOGADOS; 

- quanto aos honorários advocatícios, estes equiparam-se aos créditos 

trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no 

Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- dumque explicamus, quanto aos honorários contratuais, estes equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, uma vez que decorrem especificamente de serviços 

advocatícios prestados pelos Credores em favor da Recuperanda, senão 

vejamos: 

 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA 
ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA 
TRABALHISTA. ART. 85, § 14, DO CPC/2015. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu a Corte Especial do STJ no 
julgamento do REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, DJe de 9/10/2014 ? sob o rito dos recursos repetitivos 
?, "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". 2. Sob essa perspectiva, 
não há que se fazer distinção entre honorários sucumbenciais e 
contratuais, à mingua, inclusive, do devido amparo legal, tendo em 
vista que o art. 85, § 14, do CPC/2015 expressamente dispõe que 
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza 
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da 
legislação do trabalho". 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt 
no REsp: 1582186 RS 2015/0109380-6, Relator: Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020) 

 

- por fim, em relação ao valor decorrente do reembolso das custas 

processuais, tratando-se de crédito que não possui tratamento diferenciado 

estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio, enquadra-se 

dentre os quirografários; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências:  

- minorar a importância do crédito de R$ 2.618.352,75 para R$ 25.563,23, em 

favor de FRANCO ADVOGADOS, dentre os titulares de créditos 

quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados 

(art. 41, III, da LRF);  

- incluir crédito na importância de R$ 3.620.473,77, em favor de FRANCO 

ADVOGADOS, dentre os titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF). 

  
158. 

Apresentante: GABRIEL FERNANDO SEGER TEIXEIRA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 79.106,93 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 



 
de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 93.123,67 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0166400-

33.2009.5.04.0331. 

Contraditório: “Não é possível concordar com a pretensão, tendo em vista que 

o credor não apresentou CHC emitida pela Justiça do Trabalho.”  

Resultado:  

- crédito perseguido decorre da Reclamatória Trabalhista nº 0166400-

33.2009.5.04.0331, promovida por GABRIEL FERNANDO SEGER TEIXEIRA 

em face da Recuperanda perante a 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo;  

- do exame da petição inicial se extrai que a Reclamatória Trabalhista versa 

sobre relação de relação extinta em 09/04/2008, muito antes, portanto, do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019): 

 

 
 

- logo, dúvidas inexistem acerca da sujeição dos créditos decorrentes da 

Reclamatória Trabalhista em questão à Recuperação Judicial;  

- é a interpretação emprestada pelo STJ ao art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva);  

- nesse sentido também verte o Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito 



 
Comercial, do Conselho da Justiça Federal, in verbis: 

 
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação 
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos 
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de 
recuperação judicial, independentemente da data de eventual 
acordo, sentença ou trânsito em julgado.” 

 

- fase de conhecimento com trânsito em julgado em 15/04/2013; 

- sentença de liquidação:  

 

 
 

- houve pagamentos parciais;  

- citada para pagamento, a Recuperanda opôs Embargos à Execução, os 

quais foram repelidos em decisão transitada em julgado em 04/11/2015; 

- houve acordo: 

 



 

 
 

- todavia, foi parcialmente cumprido:  

 

 
 

- informado o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, foi 

deferida a expedição de certidão para fins de habilitação;  

- a certidão não atenta para o requisito do art. 9º, II, da LRF, eis que atualizada 

até 11/03/2020: 

 



 

 
 

- a atualização até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial é um 

corolário da igualdade entre os credores (par conditio creditorum), com 

respaldo da jurisprudência:  

 
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 
CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 
1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso 
especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 
25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir 
se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito 
que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, 



 
delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a 
data do pedido de recuperação judicial. 
3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora 
e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação 
judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 
4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 
sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data 
do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 
violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 
pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre 
respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 
5. Recurso especial não provido.” 
(REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)  

 

- impende assim desatualizar o crédito utilizando IPCA mais 1% ao mês:  

 

 
 

- foi utilizado o valor em 04/06/2019, eis que mais próximo ao marco legal:  

 

 



 
 

- divergência parcialmente acolhida com recálculo de ofício. 

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de GABRIEL 

FERNANDO SEGER TEIXEIRA de R$ 79.106,93 para R$ 87.902,34, 

mantendo inalterada a alocação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

 

159. 

Apresentante: GABRIEL MELO DA ROCHA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 3.295,18 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: não informado. 

Valor declarado pelo credor: não informado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica. 

Contraditório: Não é possível concordar com a pretensão, tendo em vista que 

o credor não informou o valor do crédito pretendido e não apresentou certidão 

de habilitação de crédito emitida pela Justiça do Trabalho ou qualquer 

documento.  

Resultado:  

- o Requerente apresentou divergência para declarar sua discordância em 

relação ao crédito arrolado em seu favor; 

- deixou de apresentar, contudo, qualquer documento que embasasse sua 

pretensão; 

- a Recuperanda, em seu contraditório, discordou da pretensão por não ter 

sido apresentada certidão de habilitação de crédito emitida pela Justiça 

Especializada; 

- de toda forma, a Administração Judicial diligenciou nos autos da 

Reclamatória Trabalhista de nº 0020799-15.2017.5.04.0234, promovida por 

GABRIEL MELO DA ROCHA em face da Recuperanda, cujo trâmite ocorre 



 
perante a 4ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS; 

- foi possível constatar decisão homologatória de cálculos em 11/08/2020: 

 
- logo na sequência foi expedida a certidão de cálculos: 

 
- quanto à sujeição do crédito de GABRIEL MELO DA ROCHA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 



 
- a origem do crédito de GABRIEL MELO DA ROCHA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos ao INSS; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza destes 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- além disso, a certidão de cálculo está atualizada até 10/09/2020, 

desatendendo os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF; 



 
- de todo modo, a própria Recuperanda apresentou cálculos de liquidação nos 

autos da Reclamatória Trabalhista, os quais foram homologados pelo Juízo 

competente e estão atualizados até a data de ajuizamento da Recuperação 

Judicial (06/05/2019): 

 
- viável, portanto, acolher a divergência para majorar o crédito inicialmente 

arrolado pela Recuperanda, desconsiderando do montante o quantum devido 

ao INSS; 

Providências: majorar a importância do crédito de titularidade de GABRIEL 

MELO DA ROCHA de R$ 3.295,18 para R$ 35.429,48, mantendo inalterada 

a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados. 



 
 

160. 

Apresentante: GELSI FOLETTO  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$  6.483,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.983,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; cálculo de 

atualização do crédito; procuração. 

Contraditório: A recuperanda concorda parcialmente, esclarecendo que o 

valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

8.146,33 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 23/09/2020). 

Resultado:  

- a pretensão está assim formulada: “Já com relação ao recolhimento de 

FGTS, a Credora conseguiu realizar as consultas através do site e aplicativos 

da Caixa Econômica Federal, podendo verificar que o valor devido é superior 

ao informado pela Recuperanda, conforme cálculo em anexo, elaborado por 

contador, apontando o valor devido como R$ 8.983,41 (oito mil, novecentos e 

oitenta e três reais e quarenta e um centavos)”; 

- a Requerente era empregada ativa ao tempo do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (06/05/2019);  

- logo, tem somente créditos a título de FGTS sujeitos ao concurso 

recuperacional;  

- quanto à sujeição do FGTS à Recuperação Judicial, oportuno invocar a 

recente jurisprudência do egrégio TJSP: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade 



 
de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza 
trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador 
que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do 
crédito no quadro geral de credores. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2038701-98.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 
Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; 
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) 

 

- divergem as partes quanto ao valor principal devido sob tal rubrica; 

- enquanto a Devedora reconhece a monta de R$ 6.754,53, a Requerente 

vindica R$ 8.043,26, sendo a diferença alusiva aos encargos;  

- a atualização dos depósitos de FGTS não efetuados se dá pelo JAM (art. 13, 

da Lei nº 8.036/1990); 

- a memória de cálculo fornecida pela Requerente está assinada por perito 

contábil, merecendo ser prestigiada;  

- divergência acolhida.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de GELSI 

FOLETTO de R$ 6.483,53 para R$ 8.983,41, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados. 

 

161. 

Apresentante: GEOVANA DANIELE DA SILVA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 2.072,37 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 30.510,48 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: e-mail; divergência; procuração; petição inicial da 

Reclamatória Trabalhista nº 0020504-94.2019.5.04.0205; sentença; acordão 

(RO). 

Contraditório: O valor informado pela credora se trata do “valor da causa” da 

reclamatória trabalhista nº 0020504-94.2019.5.04.0205. Embora já existam 

sentença e acórdão, não foi apresentado na documentação valores de 

liquidação. Como se trata de quantia ainda ilíquida, observa-se o art. 6º, § 1º, 

da LRF, cabendo à credora, se for o caso, apresentar impugnação no futuro. 

Recuperanda entende que, no momento, não pode ser acolhida a pretensão 

pois os valores da Reclamatória Trabalhista não foram liquidados.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020504-

94.2019.5.04.0205, ajuizada por GEOVANA DANIELE DA SILVA em face da 

Recuperanda, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, ainda pendente 

de liquidação de valores; 

- a Recuperanda, a seu turno, manifesta-se contrariamente ao crédito 

postulado pela Credora, sob o argumento de que o valor da condenação na 

Reclamatória Trabalhista em comento ainda não foi liquidado;  

- conforme o art. 49, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação 

judicial somente os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos; 

- no presente caso, a Recuperanda ajuizou o seu pedido de recuperação no 

dia 06/05/2019; 

- por sua vez, a Reclamatória Trabalhista nº 0020504-94.2019.5.04.0205 foi 

ajuizada pela GEOVANA DANIELE DA SILVA somente em 25/05/2019, 

objetivando a declaração de rescisão indireta do seu contrato de trabalho; 

- como o pedido de declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho se 

deu posteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial, não há que se 

falar em sujeição do crédito dela decorrente ao procedimento recuperacional; 

- por outro lado, procedeu-se ao recálculo dos valores devidos à GEOVANA 

DANIELE DA SILVA a título de FGTS não recolhido durante a relação de 



 
trabalho havida, concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 1.920,42, 

conforme a seguinte composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 1.876,57 R$ 43,85 R$ 1.920,42 

 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora relativamente ao FGTS não 

recolhido. 

Providências: de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da 

legislação do trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em 

favor de GEOVANA DANIELE DA SILVA de R$ 2.072,37 para R$ 1.920,42.  

 
162. 

Apresentante: GERALDO PEREIRA JOTZ 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 4.435.478,85 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 5.135.406,96 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; procuração; certidão de 

cálculos expedida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; inicial do 

processo trabalhista nº 0001250-11.2010.5.04.0225; sentença; decisão (AI); 

acórdão (RO); acórdão (AG/AI). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001250-11.2010.5.04.0225. Embora a data de 

atualização esteja correta (06/05/2019), o valor postulado (R$ 5.135.406,96) 



 
compreende todas as rubricas, isto é, o valor principal (R$ 4.245.920,29), 

Honorários periciais (R$ 2.774,78), INSS patronal (R$ 469.517,82), imposto 

sobre o principal (R$ 342.686,47) e custas (R$ 74.507,60), o que não se 

mostra correto (titularidade não é do requerente). Recuperanda não concorda 

com a pretensão, entendendo ainda, que, de acordo com a certidão 

apresentada, o valor do credor GERALDO PEREIRA JOTZ deve ser 

reduzido: Principal + FGTS e encargos, que totalizam R$ 4.245.920,29. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001250-

11.2010.5.04.0025, promovida por GERALDO PEREIRA JOTZ em face da 

Recuperanda, perante a 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 

- a certidão de cálculos emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 4.245.920,29, de titularidade de GERALDO 

PEREIRA JOTZ, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- por outro lado, os demais valores pretendidos (imposto de renda sobre o 

principal e custas) não são devidos à GERALDO PEREIRA JOTZ, pois de 

titularidade diversa; 

- a atualização do valor na monta de R$ 4.245.920,29 está de acordo com os 

parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de GERALDO PEREIRA JOTZ não deixa dúvidas 

quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de valor desacolhida, com redução de ofício. 

Providências: de ofício, minorar a importância do crédito derivado da 

legislação do trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em 



 
favor de GERALDO PEREIRA JOTZ de R$ 4.435.478,85 para R$ R$ 

4.245.920,29. 

 
163. 

Apresentante: GERSON ROCHA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 5.810,26 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; captura de tela de 

página do sítio eletrônico da CEF; extrato de conta do fundo de garantia - 

FGTS. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido ao credor foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

5.810,26 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 23/09/2020). 

Resultado:  

- o Requerente era empregado ativo ao tempo do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (06/05/2019), vindo a ser demitido em 06/01/2020;  

- logo, tem créditos sujeitos ao concurso recuperacional a título de FGTS e 

multa por atraso de salários em anos pretéritos, assim discriminados pela 

própria Devedora: 

 

 
  

- quanto à sujeição do FGTS à Recuperação Judicial, oportuno invocar a 



 
recente jurisprudência do egrégio TJSP: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade 
de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza 
trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador 
que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do 
crédito no quadro geral de credores. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2038701-98.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 
Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; 
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) 

 

- foi inclusive disponibilizada troca de e-mails por meio dos quais a 

Recuperanda esclareceu as dúvidas do Requerente; 

- havendo consenso entre as partes e estando bem demonstrada a origem do 

crédito, é caso de procedência da habilitação.  

Providências: incluir crédito em favor de GERSON ROCHA pela importância 

de R$ 5.810,26, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

164. 

Apresentante: GILFREDO CASTAGNA   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 43.915,23 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 48.353,83 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: e-mail; extrato FGTS (abril/2003 a 

setembro/2017); extrato FGTS (setembro/2017 a abril/2020); extrato FGTS 

(julho/2007 a setembro/2017). 

Contraditório: O Credor declara o valor de R$ 48.353,83 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS e multas 

por atraso de salário. Internamente, conforme planilha, a Recuperanda 

identificou que o saldo devido de FGTS e de multas, atualizado até maio de 

2019, é R$ 53.034,09 (valores corrigidos) – que se apresenta um pouco maior 

que o valor pretendido. Assim, a Recuperanda concorda com o 

requerimento, para retificar o crédito em favor de GILFREDO CASTAGNA no 

valor de R$ 53.034,09. 

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 48.353,83, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 53.034,09, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à GILFREDO CASTAGNA a título de 

FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 

53.034,09, conforme a seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 42.112,03 R$ 8.410,66 R$ 2.511,40 R$ 53.034,09 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito em favor de GILFREDO 

CASTAGNA de R$ 43.915,23 para R$ 53.034,09, mantendo-o dentre aqueles 



 
derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

 
165. 

Apresentante: GILIEGE TERESINHA HERTZOG WHESTPHALEN DOS 

SANTOS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 115.999,96 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 98.752,20 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara 

do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000427-83.2013.5.04.0202. Na certidão, consta 

o valor principal + FGTS e encargos, totalizando R$ 98.752,20. Certidão 

apresentada foi atualizada até 06/05/2019. Recuperanda concorda com o 

requerimento de retificação do crédito em nome de GILIEGE TERESINHA 

HERTZOG WHESTPHALEN DOS SANTOS, para que conste em seu favor a 

quantia de R$ 98.752,20, na classe I (trabalhista). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000427-

83.2013.5.04.0202, ajuizada por GILIEGE TERESINHA HERTZOG, perante 

a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 98.752,20, titularizado por GILIEGE TERESINHA 

HERTZOG, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 



 
- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de GILIEGE 

TERESINHA HERTZOG de R$ 115.999,96 para R$ R$ 98.752,20. 

 
166. 

Apresentante: GILMARA DA SILVA VARGAS 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

  R$  7.168,62 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0001151-61.2011.5.04.0201; certidão de cálculos expedida pela 

pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001151-61.2011.5.04.0201.  



 
Analisando a certidão de crédito, observa-se que as rubricas que o credor 

pretende incluir se tratam de “cláusula penal”:  

 
As datas de ambas as cláusulas penais são posteriores à data da 

Recuperação Judicial (06/05/2019), o que atesta que os valores não são 

devidos. Assim, a Recuperanda NÃO concorda com a 

habilitação/divergência. 

Resultado: 

- crédito perseguido decorre da Reclamatória Trabalhista nº 0001151-

61.2011.5.04.0201, promovida por GILMARA DA SILVA VARGAS em face da 

Recuperanda perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas;  

- pelo ano da Reclamatória Trabalhista (2011), viável presumir que o fato 

gerador dos créditos dela oriundos seja anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a controvérsia, então, se cinge à cláusula penal decorrente do não 

pagamento de duas parcelas do acordo celebrado nos autos;  

- as partes não cooperaram para o melhor exame da pretensão, eis que o 

processo tramita em segredo de justiça e o acordo não foi disponibilizado por 

nenhuma das partes;  

- feita esta ressalva, à luz da documentação fornecida pelas partes, tem-se 

que assiste razão à Recuperanda;  



 
- com efeito, a solução para a controvérsia perpassa pela análise da existência 

de mora ao tempo do ajuizamento da Recuperação Judicial que ensejasse a 

aplicação da multa, eis que apenas seria exigível caso houvesse 

descumprimento do acordo ao tempo do marco estabelecido pelo art. 49, da 

LRF; 

- isso porque a recuperação judicial implica suspensão da exigibilidade dos 

créditos a ela sujeitos, conforme artigos 52, III, e 6º, § 4º, da LRF. 

- consequentemente, a partir do ajuizamento, os créditos previstos no acordo, 

ainda que não vencidos, passaram a ser inexigíveis, ficando sujeitos à forma 

de pagamento prevista no plano de recuperação; 

- na certidão de cálculos, as duas parcelas de cláusula penal estão atreladas 

a datas posteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial: 10/05/2019 e 

10/06/2019;  

- logo, não havia falar em descumprimento do acordo ao tempo do aforamento 

do concurso recuperatório; 

- nesse sentido já se manifestou reiteradas vezes o colendo TJSP: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEUPRAÇÃO JUDICIAL. 
CRÉDITO. INCLUSÃO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES. 
IMPUGNAÇÃO. Acordo celebrado antes da recuperação. 
Vencimento de parte da dívida após homologação do plano. Crédito 
do agravante sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial 
(art. 49 da Lei 11.101/05). Inadimplemento das parcelas após a 
recuperação que não se verifica diante da suspensão da 
exigibilidade. Vencimento antecipado inocorrente. 
Restabelecimento do valor total da dívida e incidência de multa 
moratória afastados. Dívida confessada que não se venceu. 
Ausência de mora das agravadas (CC, art. 394). Exigibilidade do 
crédito suspensa desde a data do pedido de recuperação (art. 6º, 
§4º, e 49, da Lei n. 11.101/05). Decisão mantida. Recurso 
improvido.” (AI 2011649-69.2016.8.26.0000, TJSP, Relator(a): 
Hamid Bdine; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 10/08/2016; 
Data de registro: 12/08/2016) 
_______________ 



 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito rejeitada. 
Crédito trabalhista constituído antes do ajuizamento do pedido de 
recuperação. Correção monetária incidente até a data do pedido. 
Art. 9º II LRF. Decisão mantida. Suspensão do pagamento das 
parcelas do acordo após o deferimento do processamento da 
recuperação. Ausência de mora. Multa inaplicável. Possibilidade de 
redução do valor contido na certidão expedida pela Justiça 
trabalhista, sem que reste configurada violação à coisa julgada. (...) 
Recurso desprovido, com observação.” (AI 2169984-
60.2014.8.26.0000, TJSP, Relator(a): Teixeira Leite; Comarca: 
Suzano; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 29/04/2015; Data de registro: 
07/05/2015) 

 

- assim, não há como reconhecer a exigibilidade da multa;  

- habilitação improcedente.   

 Providências: nada a fazer.  

 

167.  
Apresentante: GIULIA JAEGER ENGLERT  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 127.389,89 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 124.194,73 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

137.677,91 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 



 
23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 209.406,89, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 100.243,00;  



 
- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 137.677,91 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 9.648,25 R$ 81.091,04 R$ 46.938,62 R$ 137.677,91 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  



 
- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de GIULIA 

JAEGER ENGLERT de R$ 127.389,89 para R$ 137.677,91, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

168. 

Apresentante: GRACIELA MARIA LIMA LOPEZ    

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 



 
Valor declarado pelo credor:  

 R$ 22.410,57 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail. 

Contraditório: AELBRA necessita do nº do processo para verificar. 

Resultado: 

- alega a Requerente possuir crédito decorrente de Ação Coletiva promovida 

pelo SINPRO contra a Recuperanda, relativa à alteração da carga horária dos 

professores;  

- aduz ter recebido pagamentos parciais que totalizariam R$ 27.097,57, de um 

total de R$ 49.508,14;  

- instada a fornecer o número do processo, a Requerente respondeu “eu não 

tenho acesso nem como conseguir esses dados solicitados”; 

- como se vê, a Requerente deixou de cumprir com o disposto no art. 9º, III, 

da LRF; 

- habilitação improcedente.  

Providências: nada a fazer. 
 

169. 

Apresentante: GRAZIELA CAROLINA DE VARGAS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 97.708,33 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 90.084,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0021745-57.2015.5.04.0201; certidão de cálculos expedida pela 1ª Vara do 



 
Trabalho de Canoas/RS; petição inicial; sentença; acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0021745-57.2015.5.04.0201. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 90.084,78 em favor de GRAZIELA CAROLINA DE VARGAS, na 

Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021745-

57.2015.5.04.0201, ajuizada por GRAZIELA CAROLINA DE VARGAS, 

perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- as certidões apresentadas conferem ao crédito no valor de R$ 90.084,78 

(sendo R$ 70.476,15 a título principal e R$ 19.608,63 a título de FGTS), 

titularizado por GRAZIELA CAROLINA DE VARGAS, os atributos da certeza, 

liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de GRAZIELA CAROLINA DE VARGAS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- no que diz respeito à classificação, a origem do crédito de GRAZIELA 

CAROLINA DE VARGAS não deixa dúvidas quanto ao seu enquadramento 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

GRAZIELA CAROLINA DE VARGAS de R$ 97.708,33 para R$ 90.084,78. 

 



 
170. 

Apresentante: GRAZIELA CUCCHIARELLI WERBA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$  63.586,24 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica. 

Contraditório: Não é possível concordar com a pretensão, tendo em vista que 

a credora não informou o valor do crédito pretendido e não apresentou 

certidão de habilitação de crédito emitida pela Justiça do Trabalho ou qualquer 

documento que embase a pretensão de retificação.  

Resultado:  

- a Credora apresenta divergência para discordar do valor inicialmente 

arrolado pela Recuperanda, informando possuir crédito de R$ 165.154,95; 

- deixou, contudo, de apresentar qualquer comprovante de suas alegações ou 

mesmo dados de eventual reclamatória trabalhista promovida em face da 

Recuperanda; 

- a Devedora, a seu turno, discordou da pretensão por não possuir elementos 

que pudessem justificar o pleito da Credora; 

- a Administração Judicial diligenciou no sentido de obter eventuais subsídios 

que permitissem aprofundar a análise, mas a Credora restou silente; 

- divergência desacolhida. 

Providências: nada a fazer.  

 

171. 

Apresentante: GRAZIELLA DUTRA TEIXEIRA, PAULO ARMANDO SPERB 

E ALEXANDRE MAIA TUBINO   

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 154.756,57 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Graziella Dutra 

Teixeira;  

Pretensão: reduzir a importância do crédito existente em favor de Graziella 

Dutra Teixeira e incluir créditos novos em favor de Paulo Armando Sperb, José 

Antonio Araujo da Silva, Alexandre Maia Tubino. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 126.906,69 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Graziella Dutra 

Teixeira; 

 R$ 1.988,52 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paulo Armando Sperb; 

 R$ 2.154,22 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de José Antonio Araujo 

da Silva;  

 R$ 1.399,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Alexandre Maia 

Tubino; 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de cálculos expedida pela 9ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0046700-

59.2009.5.04.0009; cópia integral da ação trabalhista nº 0046700-

59.2009.5.04.0009. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0046700-59.2009.5.04.0009 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento do valor relativo aos 

honorários periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 

recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que seja retificado o crédito 

principal e arrolado os honorários periciais (na Classe I):  

(i) Graziella Dutra Teixeira: valor principal (R$ 126.906,69); 

(ii) Paulo Armando Sperb: perícia técnica (R$ 1.988,52); 



 
(iii) José Antonio Araujo da Silva: perícia instrução (R$ 2.154,22); 

(iv) Alexandre Maia Tubino: perícia liquidação (R$ 1.399,63). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0046700-

59.2009.5.04.0009, ajuizada por GRAZIELLA DUTRA TEIXEIRA, perante a 9ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 126.906,69, R$ 1.988,52, R$ 2.154,22 e R$ 

1.399,63, titularizados pela Reclamante GRAZIELLA DUTRA TEIXEIRA e 

pelos peritos PAULO ARMANDO SPERB, JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA 

SILVA e ALEXANDRE MAIA TUBINO, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de PAULO ARMANDO SPERB, JOSÉ 

ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA e ALEXANDRE MAIA TUBINO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 



 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de GRAZIELLA DUTRA TEIXEIRA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 



 
- no que se refere aos honorários periciais de PAULO ARMANDO SPERB, 

JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA e ALEXANDRE MAIA TUBINO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de 

GRAZIELLA DUTRA TEIXEIRA de R$ 154.756,67 para R$ 126.906,69; 

- habilitar o crédito de R$ 1.988,52 em favor de PAULO ARMANDO SPERB 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 2.154,22 em favor de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA 

SILVA dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.399,63 em favor de ALEXANDRE MAIA TUBINO 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
172. 

Apresentante: GREICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 53.557,80 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
 R$ 38.379,50 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 83.247,74 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS no âmbito do processo 

nº 0021089-26.2014.5.04.0334; certidão de cálculos expedida pela 4ª Vara do 

Trabalho de São Leopoldo/RS; petição inicial do processo nº 0021089-

26.2014.5.04.0334 sentença; acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0021089-26.2014.5.04.0334, para retificar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 83.247,74) compreende as rubricas devidas. Recuperanda 

concorda com a pretensão, inclusive unificando o crédito.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021089-

26.2014.5.04.0334, ajuizada por GREICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS em 

face da Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS confere ao 

crédito de R$ 83.247,74 os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 



 
- ainda, a origem do crédito de GREICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS não 

deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

GREICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS de R$ 91.937,30 para R$ 83.247,74. 

 

173.  

Apresentante: GRETHA ANDRADE SCHNEIDER 

Natureza: pedido de reserva de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: reservar crédito ilíquido para posterior inclusão no quadro de 

credores. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 11.465,60 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: pedido de reserva de crédito; acórdão proferido 

nos autos do Agravo de Petição nº 0000734-11.2011.5.04.0007; certidão de 

trânsito em julgado do Agravo de Petição; sentença proferida nos autos dos 

Embargos à Execução nº 0000734-11.2011.5.04.0007; informação 

processual TRT4; procuração; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir como “reserva” o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000734-11.2011.5.04.0007.  

De acordo com o art. 6º, § 3º, da Lei 11.1011/05, compete ao ‘juiz competente 

da ação que discute crédito ilíquido determinar a reserva da importância que 

estimar devida na recuperação judicial ou na falência’. No caso, trata-se de 

pedido feito diretamente pela credora. Diante das circunstâncias, a 

Recuperanda não concorda com a pretensão de reserva.  

Resultado: 



 
- GRETHA ANDRADE SCHNEIDER pretende a reserva de valor para 

satisfação do seu crédito com origem na Reclamatória Trabalhista nº 

0000734-11.2011.5.04.0007; 

- sucede que o §3º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 confere exclusivamente 

ao juiz competente para apreciar ações de conhecimento em geral e ações 

trabalhistas a possibilidade de requerer ao Juízo Recuperacional a reserva de 

valores referentes aos créditos que estima serem devidos ao credor; 

- nesse sentido, a respeito da reserva de valores na recuperação judicial, 

merece transcrição a doutrina de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli: 

 
“As reclamatórias trabalhistas e as ações ordinárias pelas quais se 
demandar quantia ilíquida contra a empresa devedora não serão 
apanhadas pelo automatic stay e continuarão a tramitar perante os 
juízos onde foram distribuídas. Para esses credores, dispõe o art. 
6º, § 3º, da LRF que o juiz competente para essas ações 'poderá 
determinar a reserva da importância que estimar devida na 
recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido 
o direito, será o crédito incluído na classe própria'. Essa decisão 
tem natureza tipicamente acautelatória e visa assegurar ao credor 
que possa participar do concurso recuperacional, exercendo direito 
de voto na assembleia-geral de credores”4.  
 

- não é diferente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

afirma ser faculdade conferida ao livre convencimento do julgador determinar 

a reserva da importância no juízo da recuperação judicial, desde que atendida 

as peculiaridades do caso concreto:  

  
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
COMPETÊNCIA INTERNA ARGUIDA APENAS EM AGRAVO 

 
4 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação 
judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 186. 



 
INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VALORES CONTRA RÉU 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR. 
INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a 
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, 
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos 
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo 
CPC. 2. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, 
razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como 
indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de 
preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ.  3. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que constitui 
faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, 
determinar a reserva de valores contra réu em recuperação 
judicial, sendo inviável, na estreita via do recurso especial, o 
reexame do acervo fático-probatório, a teor do que dispõe a Súmula 
nº 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz 
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela 
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o 
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente 
mantido em seus próprios termos. 4. Em razão da improcedência 
do presente recurso, e da anterior advertência em relação a 
incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, 
§ 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da 
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º 
daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição 
de multa.”(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.º 1.224.002 
– RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 – Terceira Turma, Data de 
Julgamento: 29/10/2018)  

 

- logo, não merece prosperar a pretensão da Requerente. 

Providências: nada a fazer. 

 
174.  

Apresentante: GUILHERME BOPSIN DE OLIVEIRA 

Natureza: divergência de valor. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 28.313,46 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 34.011,21 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS no âmbito do processo nº 

0021237-21.2015.5.04.0231; certidão de cálculos expedida pela 1ª Vara do 

Trabalho de Gravataí/RS; inicial do processo nº 0021237-21.2015.5.04.0231; 

sentença, cópias complementares dos autos. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito principal 

com origem na reclamatória trabalhista n.º 0021237-21.2015.5.04.0231. Nos 

documentos, há duas certidões de crédito, sendo que aquela que o credor 

embasou o pedido pelo valor de R$ 34.011,21, além de incluir rubrica de INSS, 

foi atualizada até 09/01/2020 (o que não se mostra correto). Há uma segunda 

CHC com a data da recuperação judicial (06/05/2019), a qual deve ser 

observada para retificação do crédito (R$ 11.192,35 principal + R$ 4.820,17 juros + 

10.469,41 FGTS + 4.508,83 juros de FGTS). 

A Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, a fim de retificar 

o crédito em nome de GUILHERME BOPSIN DE OLIVEIRA, fazendo constar 

R$ 30.990,75 (soma dos valores da CHC). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021237-

21.2015.5.04.0231 ajuizada por GUILHERME BOPSIN DE OLIVEIRA perante 

a 1ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS 

confere ao crédito de R$ 30.990,76, de titularidade de GUILHERME BOPSIN 

DE OLIVEIRA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 



 
- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2015) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de GUILHERME BOPSIN DE OLIVEIRA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

GUILHERME BOPSIN DE OLIVEIRA de R$ 23.490,21 para R$ 30.990,76. 

 
175.  

Apresentante: GUIOMAR CARDOSO PIOVEZAN  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 30.736,98 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda/MT no âmbito 

do processo nº 0000076-80.2018.5.23.0146; decisão interlocutória. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000076-80.2018.5.23.0146. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 31/07/2019, o que não se mostra 



 
correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de 

modo a incluir o crédito em favor de GUIOMAR CARDOSO PIOVEZAN na 

Classe I, contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, considerando a 

data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000076-

80.2018.5.23.0146, ajuizada por GUIOMAR CARDOSO PIOVEZAN, perante 

a Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda/MT; 

- a certidão emitida pela Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda/MT confere 

ao crédito no valor de R$ 30.736,98, titularizado por GUIOMAR CARDOSO 

PIOVEZAN, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- contudo, os parâmetros de atualização do crédito estão em desacordo com 

os previstos no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, de modo que esta 

Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 

 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de GUIOMAR CARDOSO PIOVEZAN ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2018) permite presumir ser o fato gerador do crédito anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- no que diz respeito à classificação, a origem do crédito de GUIOMAR 

CARDOSO PIOVEZAN não deixa dúvidas quanto ao seu enquadramento 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida com recálculo de ofício. 

Providências: incluir o crédito de R$ 29.724,75 em favor de GUIOMAR 

CARDOSO PIOVEZAN, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

176. 

Apresentante: GUSTAVO DE OLIVEIRA LOBATO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 219.771,73 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 250.814,19 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0002054-96.2011.5.04.0201. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0002054-96.2011.5.04.0201.  A data de 

atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão, 

de modo a RETIFICAR o crédito de GUSTAVO DE OLIVEIRA LOBATO, na 

Classe I, com o valor de R$ 250.814,19. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002054-

96.2011.5.04.0201 ajuizada por GUSTAVO DE OLIVEIRA LOBATO perante 

a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 



 
- a certidão de crédito expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 250.814,19, de titularidade de GUSTAVO DE 

OLIVEIRA LOBATO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de GUSTAVO DE OLIVEIRA LOBATO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

GUSTAVO DE OLIVEIRA LOBATO de R$ 219.771,73 para R$ 250.814,19. 

 
177.  

Apresentante: HAMILTON FERNANDO FERREIRA KREUTZ  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 423.820,72 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 319.308,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 



 
habilitação emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0002220-85.2012.5.04.0204; certidão de cálculos expedida pela 

4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; petição inicial; sentença; acórdão ( 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0002220-85.2012.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 319.308,63 em favor de HAMILTON FERNANDO FERREIRA 

KREUTZ, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002220-

85.2012.5.04.0204, ajuizada por HAMILTON FERNANDO FERREIRA 

KREUTZ e patrocinada por EYDER LINI, perante a 4ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 319.308,63 e R$ 64.145,19, titularizados pelo 

Reclamante HAMILTON FERNANDO FERREIRA KREUTZ e pelo advogado 

EYDER LINI, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

titularizados por HAMILTON FERNANDO FERREIRA KREUTZ, oportuno 

também manifestar-se de ofício acerca dos honorários advocatícios 

relacionados em favor de EYDER LINI; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de HAMILTON FERNANDO FERREIRA 

KREUTZ aos efeitos do procedimento recuperatório, o ano de ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir se tratar de crédito com fato 

gerador anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de EYDER LINI, estes seguem a sorte 



 
do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 



 
5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

  

- a origem do crédito de HAMILTON FERNANDO FERREIRA KREUTZ não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de EYDER LINI, estes 

equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e 

entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 



 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada 

a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: 

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de HAMILTON 

FERNANDO FERREIRA KREUTZ de R$ 423.820,72 para R$ 319.308,63; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 64.145,19 em favor de EYDER LINI, dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados. 

 

178. 

Apresentante: HAYDÉE NASCIMENTO DE MORAES  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 136.650,31 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 139.638,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; divergência de 

crédito; guias de recolhimento do FGTS; termo de recisão de contrato de 

trabalho; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

189.870,13 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 



 
23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente está entre as demitidas antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- as partes firmaram acordo homologado com a intervenção do Sindicato da 

categoria, o qual serve como título executivo extrajudicial;  

- o acordo previa o pagamento das verbas devidas à Requerente em 20 

parcelas;  

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 27.500,00;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 189.870,54 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 8.295,16 R$ 114.129,15 R$ 67.446,23 R$ 189.870,54 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  



 
- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 



 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de HAYDÉE 

NASCIMENTO DE MORAES de R$ 136.650,31 para R$ 189.870,54, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

179. 

Apresentante: HELENA BALESTRIN BUJES e LUIS CARLOS BOLL 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 81.510,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Helena Balestrin 

Bujes.  

Pretensão: reduzir a importância do crédito existente em favor de Helena 

Balestrin Bujes e incluir crédito novo em favor de Luis Carlos Boll. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 54.945,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Helena Balestrin 

Bujes; 

 R$ 1.627,02 -  crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Luis Carlos Boll. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0002209-36.2010.5.04.0201; certidão de cálculos expedida pela 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS procuração; substabelecimento. 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0002209-36.2010.5.04.0201 (diminuindo o 

principal). O AJ observou o desmembramento dos honorários periciais, para 

incluir o perito Luis Carlos Boll. A data de atualização da CHC é de 

06/05/2019. A recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que seja 

retificado o principal e arrolado os honorários periciais (ambos na Classe I):  

(i) HELENA BALESTRIN BUJES: valor principal (R$ 54.945,53); 

(ii) LUIS CARLOS BOLL: honor. periciais (R$ 1.627,02). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002209-

36.2010.5.04.0201, ajuizada por HELENA BALESTRIN BUJES, perante a 5ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 54.945,53 e R$ 1.627,02, titularizados pela 

Reclamante HELENA BALESTRIN BUJES e pelo perito LUIS CARLOS BOLL, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de LUIS CARLOS BOLL a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 



 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 



 
- a origem do crédito de HELENA BALESTRIN BUJES não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de LUIS CARLOS BOLL a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências: diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor 

de HELENA BALESTRIN BUJES de R$ 81.510,63 para R$ 54.945,53; 

- habilitar o crédito de R$ 1.627,02 em favor de LUIS CARLOS BOLL dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
180.  

Apresentante: HELIO MENEZES DA SILVEIRA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 212.662,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 163.891,91 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0210600-



 
27.2009.5.04.0202. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0210600-27.2009.5.04.0202. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 163.891,91 em favor de HELIO MENEZES DA SILVEIRA, na 

Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0210600-

27.2009.5.04.0202, ajuizada por HELIO MENEZES DA SILVEIRA e 

patrocinada por ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 

4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 163.891,91, R$ 55.478,69 e R$ 2.557,03, 

titularizados pelo Reclamante HELIO MENEZES DA SILVEIRA, pelo 

advogado ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS e pelo perito 

CARLOS EDGAR DE MAGALHAES VALMORBIDA, respectivamente, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por HELIO MENEZES DA SILVEIRA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, e sobre os honorários 

periciais titularizados por CARLOS EDGAR DE MAGALHAES VALMORBIDA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de HELIO MENEZES DA SILVEIRA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTONIO VICENTE DA FONTOURA 



 
MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 



 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de CARLOS EDGAR DE MAGALHAES 

VALMORBIDA, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem 

aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 



 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de HELIO MENEZES DA SILVEIRA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTONIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de CARLOS EDGAR DE 

MAGALHAES VALMORBIDA, a jurisprudência do nosso colendo TJRS 

também os equipara aos créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 



 
da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência acolhida com inclusão de créditos de ofício, ressalvada a 

inviabilidade da habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de HELIO 

MENEZES DA SILVEIRA de R$ 212.662,05 para R$ 163.891,91; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 55.478,69 em favor de ANTONIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 



 
decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.557,03 em favor de CARLOS EDGAR DE 

MAGALHAES VALMORBIDA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

181. 

Apresentante: IARA APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO e ELIANA 

ALVES FLORES 

Natureza:  divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 57.481,34 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Iara Aparecida de 

Andrade Galvão. 

Pretensão: majorar a importância do crédito em favor de Iara Aparecida de 

Andrade Galvão e incluir crédito novo em favor de Eliana Alves Flores. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 41.278,67 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado Iara Aparecida de Andrade 

Galvão;  

 R$ 17.690,86 - crédito trabalhista em favor de Eliana Alves Flores. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; petição inicial do processo 

nº 0001258-62.2012.5.04.0010; sentença; acórdão (RO); certidão de trânsito 

em julgado; decisão interlocutória; certidão de cálculos expedida pela 10ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0001258-

62.2012.5.04.0010; ofício nº 49556; contrado de honorários advocatícios. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001258-62.2012.5.04.0010. A data de 

atualização dos cálculos apresentados é de 13/12/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

de modo a retificar os créditos em favor de IARA APARECIDA DE ANDRADE 

GALVÃO e ELIANA ALVES FLORES, na Classe I, contudo, devendo as 



 
credoras apresentarem novos cálculos, considerando a data do pedido de 

recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001258-

62.2012.5.04.0010, ajuizada por IARA APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO, 

perante a 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos expedida pela 10ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito no valor de R$ 54.442,14, titularizado pela 

Reclamante IARA APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO, os atributos da 

certeza, liquidez e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de IARA APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial, razão pela qual este se submete ao 

concurso (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de IARA APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO não deixa 



 
dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- ainda, foi requerida a habilitação de créditos pela advogada ELIANA ALVES 

FLORES, os quais decorrem de instrumento contratual para pagamento de 

honorários advocatícios: 

 

 
- uma vez que a Recuperanda não faz parte do acordo, inviável sua vinculação 

aos efeitos do instrumento, cabendo à IARA APARECIDA DE ANDRADE 

GALVÃO o adimplemento avençado: 

 
- divergência de crédito de IARA APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO 

parcialmente acolhida com recálculo de ofício; habilitação de crédito de 



 
ELIANA ALVES FLORES desacolhida. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de IARA 

APARECIDA DE ANDRADE GALVÃO de R$ 57.481,34 para R$ 49.806,54. 

 

182. 

Apresentante: IRACILDA INÊS QUADROS DOS SANTOS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 19.294,28 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.288,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000914-12.2011.5.04.0012; certidão de cálculos expedida pela 12ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; petição de habilitação; se 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0000914-12.2011.5.04.0012. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 8.288,78 em favor de IRACILDA INÊS QUADROS DOS 

SANTOS, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000914-

12.2011.5.04.0012, ajuizada por IRACILDA INES QUADROS DOS SANTOS, 

perante a 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito na importância de R$ 8.288,78, titularizado por IRACILDA INES 

QUADROS DOS SANTOS, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 



 
- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros impostos pelo art. 

9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

 - quanto à sujeição do crédito de IRACILDA INES QUADROS DOS SANTOS 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de IRACILDA INES QUADROS SANTOS não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 



 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição dos créditos 

tributários aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

IRACILDA INES QUADROS DOS SANTOS de R$ 19.294,28 para R$ 

8.288,78. 

 

183. 

Apresentante: IRANI NUNES DA COSTA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 132.895,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 156.248,30 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS no âmbito do processo nº 

0000768-57.2010.5.04.0221; certidão de cálculos expedida pela Vara do 

Trabalho de Guaíba/RS; decisão de extinção da execução; instrumentos 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória n. 0000768-57.2010.5.04.0221. A data de atualização é 

06/05/2019. Contudo, verifica-se que a credora incluiu todos os valores em 

sua pretensão, isto é, além do principal, acrescentou o crédito da União (o que 

se mostra equivocado). Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a 



 
pretensão de retificação do crédito em favor de IRANI NUNES DA COSTA, na 

Classe I, considerando apenas o seu crédito, que perfaz a quantia de R$ 

127.876,06.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000768-

57.2010.5.04.0221, ajuizada por IRANI NUNES DA COSTA, perante a Vara 

do Trabalho de Guaíba/RS; 

- a certidão de crédito emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS confere 

ao crédito no valor de R$ 127.876,06, titularizado por IRANI NUNES DA 

COSTA, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de IRANI NUNES DA COSTA ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de IRANI NUNES DA COSTA não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 



 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito parcialmente acolhida, ressalvada a impossibilidade 

de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do 

crédito tributário aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de IRANI 

NUNES DA COSTA de R$ 132.895,53 para R$ 156.248,30. 

 

184. 

Apresentante: IRIDE CRISTOFOLI CABERLON  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 174.731,59 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 167.110,17 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  



 
Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; termo de rescisão de contrato de trabalho; cálculo de 

atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

203.704,11 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 256.389,67, entre rescisão, 



 
multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 99.804,32;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 203.704,11 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 42.917,83 R$ 83.030,45 R$ 77.755,83 R$ 203.704,11 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 



 
- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de IRIDE 

CRISTOFOLI CABERLON de R$ 174.731,59 para R$ 203.704,11, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados. 

 



 
185. 

Apresentante: ISABELLA VIEIRA DE BEM, NORMELIO WILSON BITELLO 

e DANIEL BACH BITENCOURT 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 131.688,17 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Isabella Vieira de 

Bem;  

Pretensão: reduzir a importância do crédito existente em favor de Isabella 

Vieira de Bem e incluir créditos novos em favor de Normelio Wilson Bitello e 

Daniel Bach Bitencourt. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 116.332,82 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Isabella Vieira de 

Bem; 

 R$ 17.492,89 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Normelio Wilson 

Bitello; 

 R$ 1.086,26 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Daniel Bach 

Bitencourt. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do 

processo nº 0020111-20.2015.5.04.0203. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020111-20.2015.5.04.0203 (diminuindo o 

principal), para constar R$ 116.332,82 em favor de Isabella Vieira de Bem.  O 

AJ observou o desmembramento (a) dos honorários advocatícios em favor de 

Normelio Wilson Bitello no valor de R$ 17.492,89; e (b) dos honorários 

periciais em favor de Daniel Bach Bitencourt no valor de R$ 1.086,26. A data 

de atualização da CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a 



 
habilitação, a fim de que seja retificado o principal e arrolado os demais 

créditos (todos na Classe I):  

(i) ISABELLA VIEIRA DE BEM: principal (R$ 116.332,82); 

(ii) NORMELIO WILSON BITELLO: honor. advoc. (R$ 17.492,89); 

(iii) DANIEL BACH BITENCOURT: honor. periciais (R$ 1.086,26). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020111-

20.2015.5.04.0203, ajuizada por ISABELLA VIEIRA DE BEM, perante a 3ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 116.332,82, R$ 17.492,89 e R$ 1.086,26, 

titularizados pela Reclamante ISABELLA VIEIRA DE BEM, pelo advogado 

NORMELIO WILSON BITELLO e pelo perito DANIEL BACH BITENCOURT, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2015), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de NORMELIO WILSON BITELLO, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 



 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de DANIEL BACH BITENCOURT, a 



 
jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 



 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ISABELLA VIEIRA DE BEM, não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de NORMELIO WILSON 

BITELLO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de DANIEL BACH BITENCOURT, 

a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito trabalhista existente em favor de ISABELLA 

VIEIRA DE BEM de R$ 131.688,17 para R$ 116.332,82; 

- habilitar o crédito de R$ 17.492,89 em favor de NORMELIO WILSON 

BITELLO dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.086,26 em favor de DANIEL BACH BITENCOURT 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 



 
 
186.  

Apresentante: ISRAEL AUGUSTO MORAES DE CASTRO FRITSCH e 

PAULA BECKENKAMP COSTA HOERBE 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 329.628,80 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Israel Augusto 

Moraes de Castro Fritsch. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de 

Israel Augusto Moraes de Castro Fritsch e habilitar crédito trabalhista em favor 

de Paula Beckenkamp Costa Hoerbe. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 201.895,45 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Israel Augusto 

Moraes de Castro Fritsch. 

 R$ 99.978,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paula Beckenkamp 

Costa Hoerbe. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; procuração; certidão de 

cálculos emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; decisão 

interlocutória proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000095-

77.2013.5.04.0021; certidão de intimação. 

Contraditório: Valor (R$ 329.628,80) havia sido arrolado considerando 

principal e honorários (juntos). Certidão apresentada pelo credor foi atualizada 

até 13/12/2019. Recuperanda concorda com a retificação, todavia, entende 

que os valores devem ser readequados (atualização até a data de 

06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000095-

77.2013.5.04.0021, ajuizada por ISRAEL AUGUSTO MORAES DE CASTRO 



 
FRITSCH e patrocinada por PAULA BECKENKAMP COSTA HOERBE, 

perante a 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos titularizados por ISRAEL AUGUSTO MORAES DE CASTRO 

FRITSCH e PAULA BECKENKAMP COSTA HOERBE os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 ISRAEL AUGUSTO MORAES DE CASTRO FRITSCH 

 
 PAULA BECKENKAMP COSTA HOERBE 

 



 
- quanto à sujeição dos créditos de ISRAEL AUGUSTO MORAES DE 

CASTRO FRITSCH e de PAULA BECKENKAMP COSTA HOERBE ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) e o ano da prolação da sentença (2016) permitem presumir 

que o fato gerador dos créditos seja anterior ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- aliás, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal; 

- é como decidiu o colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750, a seguir ementado:  

 
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 



 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 97 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 5. Recurso especial provido.” (REsp 
1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ 
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de ISRAEL AUGUSTO MORAES DE CASTRO FRITSCH 

não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação 

do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de PAULA BECKENKAMP COSTA 

HOERBE, equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do 

CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência e habilitação de créditos acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de ISRAEL AUGUSTO 

MORAES DE CASTRO FRITSCH de R$ 329.628,80 para R$ 184.704,61; 

- incluir o crédito de R$ 91.465,55 em favor de PAULA BECKENKAMP COSTA 

HOERBE dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente do trabalho ou equiparados. 

 

187. 

Apresentante: ÍTALO DE CASTRO PEREIRA  



 
Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 57.481,34 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 58.969,54 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; contracheque (abril/2015); 

contracheque (maio/2015); contracheque (junho/2015); contracheque 

(julho/2015); contracheque (agosto/2015); contracheque (setembrol/2015); 

contracheque (outubro/2015); contracheque (novembro/2015); contracheque 

(dezembro/2015); contracheque (janeiro/2016); contracheque 

(fevereiro/2016); contracheque (março/2016); contracheque (abril/2016); 

contracheque (maio/2016). 

Contraditório: O credor (empregado) continua ativo na Unidade de Palmas, 

sendo que não há nenhuma solicitação de revisão de valores junto ao RH (em 

relação à alegada insalubridade anterior à 06/2016), muito menos processo 

judicial que tenha assim definido. Recuperanda não concorda com a 

pretensão, devendo ser mantido o valor previamente arrolado.  

Resultado: 

- pelo que se infere, o Requerente é empregado ativo da Recuperanda na 

unidade de Palmas, como técnico em laboratório;  

- o Requerente reivindica uma diferença de R$ 1.602,79, sem apontar 

justificativa para tanto;  

- a divergência não veio acompanhada de memória de cálculo;  

- colima, ainda, o Requerente o incremento de R$ 7.954,87 alusivo a 14 meses 

de insalubridade;  

- justifica que a função desempenhada lhe expõe a alto risco químico;  

- sucede que os contracheques não contemplam o adiciona vindicado;  

- nem a Devedora reconhece a procedência do adicional;  



 
- carece, portanto, da necessária exigibilidade;  

- divergência desacolhida.  

Providências: nada a fazer.  

 
188. 

Apresentante: ITALO MEDEIROS FARACO JUNIOR e MARIO INACIO 

STEFFEN   

Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 157.651,95 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Italo Medeiros 

Faraco Junior;  

 R$ 1.491,10 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Mario Inacio Steffen;   

Documentos apresentados: habilitação de crédito; termo de abertura de 

execução; certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS no âmbito do processo 000323-62.2011.5.04.0202; certidão de 

cálculos expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

Contraditório: O pedido foi proposto para INCLUIR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 000323-62.2011.5.04.0202, sendo observado o 

desmembramento do valor relativo aos honorários periciais. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a 

habilitação, a fim de que seja incluído o principal e os honorários periciais (na 

Classe I):  

(i) Italo Medeiros Faraco Junior: valor principal (R$ 157.651,95); 

(ii) Mario Inacio Steffen: perícia técnica (R$ 1.491,10). 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 000323-

62.2011.5.04.0202, ajuizada por ITALO MEDEIROS FARACO JUNIOR, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 157.651,95 e R$ 1.491,10, titularizados pelo 

Reclamante ITALO MEDEIROS FARACO JUNIOR e pelo perito MÁRIO 

INÁCIO STEFFEN, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de MÁRIO INÁCIO STEFFEN, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 



 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de ITALO MEDEIROS FARACO JUNIOR não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de MÁRIO INÁCIO STEFFEN, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- habilitações acolhidas. 

Providências:  

- habilitar o crédito de R$ 157.651,95 em favor de ITALO MEDEIROS 

FARACO JUNIOR dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.491,10 em favor de MÁRIO INÁCIO STEFFEN 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
189. 

Apresentante: IVAN MARCELO MAGANHA 

Natureza: divergência de valor, titularidade e classificação.  

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 15.959,05 - crédito quirografário em favor de Eder Antônio Vani.  

Pretensão: aumentar o valor do crédito, alterar sua titularidade e classe.  

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 19.668,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Ivan Marcelo 

Maganha.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; cálculo de atualização do 

crédito; cópias do processo nº 008/1.15.0006626-0.  

Contraditório: A divergência tem origem no processo 008/1.15.0006626-0 | 

0015119-93.2015.8.21.0008, proposto por Eder Antonio Vani contra a 

Recuperanda. A sentença foi julgada procedente declaranda a adjudicação do 

imóvel objeto da demanda, condenando a recuperanda em honorários 

advocatícios. Na divergência, os procuradores que atuaram em nome de Eder 

Antonio Vani informaram que, na verdade, o crédito se trata de honorários 

advocatícios em favor dos mesmos (ou seja, que não seria de titularidade do 



 
Autor daquela ação, nem quirografário, mas sim, que os procuradores seriam 

os titulares do crédito, de natureza trabalhista).   

A titularidade e consequente natureza do crédito apontada na divergência, de 

fato, deve ser alterada. Contudo, a Recuperanda identifica equívoco no 

cálculo do credor, eis que o credor calculou a multa (do art. 523) junto com os 

honorários da fase de cumprimento de sentença. No desmembramento, 

então, o cálculo correto representa: R$ 16.255,13 (hon. principal) + R$ 

1.625,51 (multa) + R$ 1.625,51 (hon. fase cump). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão, de modo a retificar a titularidade 

e a natureza do crédito previamente arrolado em nome de Eder Antonio Vani, 

para constar como credor o Ivan Marcelo Maganha, na classe I (trabalhista), 

com a quantia total de R$ 19.506,15.  

Resultado:   

- postula o Credor a retificação da lista de credores a fim de que passe a 

constar crédito trabalhista, pela importância de R$ 19.668,71, exclusivamente 

em seu favor; 

- para tanto, argumenta que referido crédito seria decorrente de honorários 

sucumbenciais fixados na ação de adjudicação compulsória nº 

008/1.15.0006626-0, ajuizada por EDER ANTÔNIO VANI em face da 

Recuperanda, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda manifestou parcial 

concordância com a pretensão do Credor, arguindo apenas que houve um 

equívoco pelo Credor ao calcular a multa do art. 523, §1º, do CPC/15 junto 

aos honorários da fase de cumprimento de sentença; 

- pois bem, compulsando a documentação comprobatória, é possível 

constatar que, no âmbito do processo nº 008/1.15.0006626-0, foi proferida 

sentença no sentido de adjudicar, em favor de EDER ANTÔNIO VANI imóvel, 

descrito sob matrícula nº 76.870 do Ofício de Registro de Imóveis de 

Canoas/RS, bem como condenar a Recuperanda ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre todo valor 

atualizado da causa; 



 
- vale dizer que a única condenação pecuniária se refere aos honorários 

sucumbenciais, razão pela qual não haveria de existir crédito quirografário 

decorrente processo nº 008/1.15.0006626-0 em favor de EDER ANTÔNIO 

VANI; 

- como não houve pagamento voluntário da condenação por parte da 

Recuperanda, incide multa de 10%, devendo ainda arcar com honorários 

advocatícios valorados em 10%, conforme preceituado no art. 523, §1º, do 

CPC e suscitado no despacho de fl. 204: 

 
“Em não havendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 
mesmo diploma legal, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 
por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento).” 

 

- quanto à sujeição, tratando-se de título executivo judicial constituído antes 

do ajuizamento da Recuperação Judicial, correta sua sujeição aos efeitos do 

procedimento recuperatório, forte no art. 49, caput, da LRF; 

- em relação ao cálculo apresentado pelo Credor, assiste razão a 

Recuperanda quanto aos os honorários advocatícios em fase de cumprimento 

de sentença, visto que descabe a inclusão da multa de 10% pelo 

descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, §1º, do CPC/15) 

na base de cálculo, composta pelo valor da dívida acrescido das custas 

processuais;  

- nesse sentido, verte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 
"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO 
CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO 
INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra 
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a 
controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento 
definitivo de sentença a que se refere o § 1º do art. 523 do 
CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou 
também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do 



 
inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base 
de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos 
em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em 
sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se 
houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo 
descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, 
do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (REsp 1757033/DF, 
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)".  

 

- por essa razão, acolhe-se o quantum debeatur indicado pela Devedora, no 

valor total de R$ 19.506,15, atualizado na forma da Lei de Regência; 

- ainda a respeito da titularidade dos honorários, a procuração contida fl. 46 

não deixa dúvida pertencerem ao Dr. IVAN MARCELO MAGANHA (OAB/RS 

76.072) e ao Dr. DIEGO DA ROSA BRANCO (OAB/RS 84.019); 

- existente requerimento de que referido crédito seja arrolado apenas em 

nome de IVAN MARCELO MAGANHA (OAB/RS 76.072), impõe-se seu 

acolhimento ante ausência de objeção; 

- por fim, quanto à classificação dos honorários, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- divergência acolhida. 

Providências: 

- alterar a titularidade de “EDER ANTÔNIO VANI” para “IVAN MARCELO 

MAGANHA”, majorando a importância do crédito de R$ 15.959,05 para R$ 

19.506,15, alterando sua classificação para que passe a constar dentre os 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF).  

  

190. 

Apresentante: IVONE RHEINHEIMER  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 



 
 R$ 195.285,25 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 192.596,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; extratos de conta corrente; cálculo de atualização do 

crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

255.465,02 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 



 
consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 217.785,25, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 27.500,00;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 255.465,02 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 45.090,75 R$ 116.789,63 R$ 93.584,64 R$ 255.465,02 

 

- à primeira vista, causou estranheza à Administração Judicial que, mesmo 

após os pagamentos efetuados por conta do acordo, o valor declarado pela 

Devedora seja superior ao montante total acordado;  

- dessa forma, nas diligências promovidas junto aos representantes da 

Devedora, estes explicaram que os valores previstos no acordo a título de 

FGTS e multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos; 

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 



 
- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pela 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 
 



 
- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de IVONE 

RHEINHEIMER de R$ 195.285,25 para R$ 255.465,02, mantendo inalterada 

a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

191. 

Apresentante: IVONETE FOLETTO PEDROZO    

Natureza: divergência de valor 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 24.232,73 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 27.571,06 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; cálculo de atualização do débito. 

Contraditório: A Credora declara o valor de R$ 27.571,06 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS e multas 

por atraso de salário. Internamente, conforme planilha disponibilizada, a 

Recuperanda identificou que o saldo devido de FGTS e de multas, atualizado 

até maio de 2019, é R$ 31.986,73 (valores corrigidos) – que se apresente um 

pouco maior que o pretendido. Assim, a Recuperanda concorda com o 

requerimento, para retificar o crédito em favor de IVONETE FOLETTO 

PEDROZO no valor de R$ 31.986,73. 

Resultado: 



 
- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 27.571,06, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito da Credora totaliza a monta 

de R$ 31.986,73, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à IVONETE FOLETTO PEDROZO a título 

de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-se 

que o total perfaz a monta de R$ 31.986,73, conforme a seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 23.642,61 R$ 7.439,03 R$ 905,09 R$ 31.986,73 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

IVONETE FOLETTO PEDROZO de R$ 24.232,73 para R$ 31.986,73. 

 
192. 

Apresentante: IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 372.016,85 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 319.195,71 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000855-82.2011.5.04.0025; certidão de cálculos expedida pela 25ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0000855-82.2011.5.04.0025; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000855-82.2011.5.04.0025, para retificar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 319.195,71) compreende as rubricas devidas. Recuperanda 

concorda com a pretensão. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000855-

82.2011.5.04.0025, ajuizada por IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA em 

face da Recuperanda, perante a 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito de R$ 319.195,71 em favor de IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA 

SILVA os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA não 

deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 



 
Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA de R$ 372.016,85 para R$ 

319.195,71. 

 
193. 

Apresentante: IZAMAR MARIA TELES  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 85.536,35 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 83.764,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001322-73.2011.5.04.0021; certidão de cálculos expedida pela 21ª Vara 

de Porto Alegre/RS; sentença; sentença (ED); acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0001322-73.2011.5.04.0021. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 83.764,78 em favor de IZAMAR MARIA TELES, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001322-

73.2011.5.04.0021, ajuizada por IZAMAR MARIA TELES, perante a 21ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação confere aos créditos nos valores de R$ 83.764,78 

e R$ 2.385,77, titularizados pela Reclamante IZAMAR MARIA TELES e pelo 

perito ANDRÉ STEIN LACCHINI, respectivamente, os atributos da certeza, 

liquidez e exigibilidade; 



 
- considerando que a certidão não contempla somente os créditos 

perseguidos por IZAMAR MARIA TELES, oportuno manifestar-se de ofício 

acerca dos honorários periciais relacionados em favor de ANDRÉ STEIN 

LACCHINI; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/05; 

- quanto à sujeição do crédito de IZAMAR MARIA TELES ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de ANDRÉ STEIN LACCHINI, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 



 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de IZAMAR MARIA TELES não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANDRÉ STEIN LACCHINI, a 

jurisprudência do nosso colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à RECEITA FEDERAL e ao INSS; 



 
- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza dos créditos 

da RECEITA FEDERAL e INSS não comporta habilitação, consoante o art. 

187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada a 

impossibilidade de habilitação dos créditos da RECEITA FEDERAL e do 

INSS, mercê da não sujeição dos créditos aos efeitos da Recuperação 

Judicial. 

Providências: 

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de IZAMAR 

MARIA TELES de R$ 85.536,35 para R$ 83.764,78; 



 
- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.385,77 em favor de ANDRÉ STEIN 

LACCHINI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

194. 

Apresentante: JAIME ANTÔNIO NALIN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 503.190,37 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 955.774,62 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de cálculos 

emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0001369-20.2010.5.04.0203; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001369-20.2010.5.04.0203.   

Contudo, referido processo está pendente de decisão no TST de recurso em 

fase de execução. Conforme certidão de cálculo em anexo, o valor 

incontroverso atualizado no dia 10/11/2019 é de R$ 485.799,07. O valor 

apontado na relação de credores inicial compreendeu a contingência do 

processo (incluindo honorários).  

A recuperanda entende que, no momento, a pretensão não pode ser acolhida, 

em razão da ausência de liquidez quanto aos valores controvertidos. 

Resultado: 

- trata-se de crédito oriundo da Reclamatória Trabalhista nº 0001369-

20.2010.5.04.0203, promovida pelo Requerente em face da Recuperanda, 

perante a 3ª Vara do Trabalho de Canoas;  



 
- o ano da Reclamatória Trabalhista (2010) permite presumir que o fato 

gerador dos créditos dela oriundos seja anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial;  

- diante disso, possível concluir pela sujeição dos créditos ao concurso, 

conforme interpretação conferida pela jurisprudência ao art. 49, da LRF 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- conforme leciona a doutrina, “na hipótese de título executivo judicial, a 

origem da obrigação já vem especificada no próprio título, já que é causa de 

pedir do autor e fundamento da sentença ou acórdão”5;  

- logo, ante a origem do crédito, a discussão se cinge à exigibilidade e à 

atualização;  

- a Recuperanda não demonstrou a falta de exigibilidade do crédito 

perseguido;  

- o Requerente, por sua vez, apresentou certidão de cálculos fornecida pela 

Justiça do Trabalho com atualização nos moldes do art. 9º, II, da LRF: 

 

 
5 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
São Paulo: Saraiva Educação. p. 98. 



 

 
 

- conforme consignado na certidão, foram deduzidos os depósitos levados 

pelo Requerente;  

- divergência que vai acolhida.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de JAIME 

ANTONIO NALIN de R$ 503.190,37 para R$ 955.774,62. 

 
195. 

Apresentante: JAIME ODACIR HEMMING  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 17.242,32 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; acordo para pagamento de 

verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

esclarecendo que o valor devido à credora foi informado conforme planilha 

disponibilizada (R$ 5.473,89 - segunda aba da planilha RH de créditos, 

enviada em 23/09/2020). Ressalva-se que na habilitação deve ser 



 
considerada as verbas do FGTS anteriores à maio/2019 (demais verbas estão 

sendo quitadas, eis que extraconcursais).  

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em 30/08/2019:  

 

 
 

- o acordo prevê o parcelamento do valor a receber de R$ 32.695,78 em 20 

vezes;  

- sucede que o fato gerador das verbas rescisórias é posterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial, pelo que o crédito delas provenientes não está 

sujeito ao concurso recuperatório;  

- é como têm entendido os nossos Tribunais:  

 
“Habilitação de crédito, em recuperação judicial - Decisão que 
rejeitou a pretensão - Inconformismo da devedora - Não 
acolhimento - O vínculo de trabalho se iniciou oito dias antes do 
pedido de recuperação e as obrigações (verbas decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho) são posteriores ao pedido de 
recuperação, razão pela qual o crédito trabalhista não se sujeita ao 
concurso de credores (art. 49, caput, da Lei 11.101/05) - O crédito 
é extraconcursal - Decisão mantida - Recurso 
desprovido.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2038115-
61.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jacareí - 3ª. 



 
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 
30/06/2020) 
 
 
“Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – 
Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de 
recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido 
recuperacional – Crédito relativo aos serviços prestados após a 
recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não 
submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no 
momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de 
recuperação judicial – Natureza concursal (Lei nº 11.101/05, art. 49) 
– Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – 
Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão 
reformada – Recurso provido.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2281455-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão 
Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de 
Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de 
Registro: 05/10/2020) 

 

- ainda assim e na esteira da jurisprudência invocada, há depósitos mensais 

de FGTS não recolhidos em período anterior a 06/05/2019 que, pela 

anterioridade do fago gerador, constituem crédito sujeito à Recuperação 

Judicial;  

- quanto à possibilidade de habilitação do FGTS, a jurisprudência do nosso 

egrégio TJRS não deixa dúvidas:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO DECORRENTE DE 
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA 
JUSTIÇA TRABALHISTA. FGTS. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, LEI 11.101/05. 
CARÁTER ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A 
CRÉDITO TRABALHISTA. ART. 2º, §3°, LEI 8.844/94. 
APLICAÇÃO DO ART. 83, I, LEI 11.101/05. O direito do agravado 
ao recebimento de parcelas relativas ao FGTS já foi discutido no 
âmbito da reclamatória trabalhista, desta forma, não pode ser 
objeto de análise pela Justiça Estadual, sob pena de violação à 
coisa julgada. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70084091362, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 25-06-2020) 

 

- tais rubricas, atualizadas pelo JAM (art. 13, da Lei nº 8.036/1990) desde a 

competência não recolhida até a data do ajuizamento da Recuperação 

Judicial, importam em R$ 5.473,89; 

- em relação à multa e aos juros pelo atraso no pagamento das parcelas 

previstas no acordo que estão sujeitos à Recuperação Judicial, não 

procedem; 

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- habilitação desacolhida pelos fundamentos invocados pelo Requerente, mas 

que resulta em inclusão de crédito a partir das informações prestadas pela 

Devedora.  

Providências: incluir crédito em favor de JAIME ODACIR HEMMING pela 

importância de R$ 5.473,89, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados. 

 



 
196. 

Apresentante: JANICE BRANDAO GUNTZEL  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 149.440,20 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: segundo intimação da JT, não existe crédito 

pendente em favor da Reclamante.  

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0194000-

93.2007.5.04.0203. 

Contraditório: Conforme documentos juntados pela autora, na p. 78, não há 

créditos a serem habilitados para o reclamante, restando dívida somente de 

INSS e custas. Assim, a Recuperanda não concorda com a pretensão, bem 

como entende que a credora deve ser retirada da relação. 

Resultado:  

- a Requerente promoveu a Reclamatória Trabalhista nº 0194000-

93.2007.5.04.0203, distribuída em 21/12/2012, perante a 4ª Vara do Trabalho 

de Canoas;  

- a Administração Judicial foi intimada acerca da certidão para fins de 

habilitação expedida na Reclamatória Trabalhista;  

- todavia, razão assiste à Recuperanda, eis que a certidão de cálculos 

expedida em 13/03/2020 com atualização na forma do art. 9º, II, da LRF, não 

ostenta nenhum crédito em favor do Reclamante:  

 



 

 
 

- presume-se, assim, a quitação do crédito da Reclamante;  

- os únicos créditos remanescentes têm natureza tributária; 

- sucede que os créditos tributários não são passíveis de habilitação, tal como 

prevê o art. 187, do CTN, bem como a jurisprudência dos nossos Tribunais: 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 



 
 

- é que o crédito de natureza tributária não se sujeita ao plano de recuperação, 

não compondo nenhuma das classes previstas no art. 41, da LRF;  

- a inclusão do crédito tributário na relação de credores seria inócua; 

- cabe à Devedora equacionar os seus créditos tributários na seara própria;  

- é, pois, caso de exclusão do crédito arrolado no edital do art. 52, § 1º, da 

LRF.   

Providências: excluir o crédito de titularidade de JANICE BRANDAO 

GUNTZEL no valor de R$ 149.440,20, arrolado pela Devedora dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrente de acidente de 

trabalho ou equiparado.  

 

197. 

Apresentante: JAQUELINE FRANK OLIVEIRA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 456.649,66 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 480.584,98 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 2ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0000427-

20.2012.5.04.0202. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000427-20.2012.5.04.0202.  A data de 

atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a 

pretensão, de modo a RETIFICAR o crédito de JAQUELINE FRANK 

OLIVEIRA, na Classe I, para constar a seu favor o valor de R$ 480.584,98. 

Resultado: 



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000427-

20.2012.5.04.0202 ajuizada por JAQUELINE FRANK OLIVEIRA perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de crédito expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 480.584,98, de titularidade de JAQUELINE FRANK 

OLIVEIRA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de JAQUELINE FRANK OLIVEIRA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: aumentar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

JAQUELINE FRANK OLIVEIRA de R$ 456.649,66 para R$ 480.584,98. 

 
198.  

Apresentante: JAQUELINE MACHADO MOTA DA COSTA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 185.955,84 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.    



 
Documentos apresentados: habilitação de créditos; certidão de habilitação 

emitida pela 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS no âmbito do processo 

nº 0020167-22.2013.5.04.0333; certidão de cálculos expedida pela 3ª Vara do 

Trabalho de São Leopoldo/RS; inicial do processo nº 0020167-

22.2013.5.04.0333; sentença; sentença (ED); acórdão (AI); acórdão (AP); 

acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito com origem 

na reclamatória trabalhista n.º 0020167-22.2013.5.04.0333.  A data de 

atualização da CHC é 28/05/2020 (o que não se mostra correto). A 

Recuperanda concorda com a inclusão, todavia, entende que os valores 

(certidão de crédito) devem ser readequados (atualização deve observar 

a data de 06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020167-

22.2013.5.04.0333, ajuizada por JAQUELINE MACHADO MOTA DA COSTA 

perante a 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS; 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS confere ao 

crédito titularizado por 0020167-22.2013.5.04.0333 os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 



 

 
- quanto à sujeição do crédito de JAQUELINE MACHADO MOTA DA COSTA 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador seja anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de JAQUELINE MACHADO MOTA DA COSTA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de JAQUELINE MACHADO MOTA DA COSTA 

não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação 

do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 184.135,03 em favor de JAQUELINE FRANK 

OLIVEIRA dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 

 



 
199. 

Apresentante: JEAN CRISTIANO ROQUE 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 100.282,59 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a impotância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 105.521,19 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000180-60.2012.5.04.0001; certidão de cálculos expedida pela 1ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0000180-60.2012.5.04.0001; sentença (ED); acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000180-60.2012.5.04.0001, para retificar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 105.521,19) compreende as rubricas devidas. Recuperanda 

concorda com a pretensão. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000180-

60.2012.5.04.0001, ajuizada por JEAN CRISTIANO ROQUE em face da 

Recuperanda, perante a 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos de R$ 105.521,19 (principal) e R$ 1.690,92 (honorários periciais), em 

favor de JEAN CRISTIANO ROQUE e OSCAR AUGUSTO DIEBOLD, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por JEAN CRISTIANO ROQUE, oportuno também manifestar-se 



 
de ofício sobre os honorários periciais titularizados por OSCAR AUGUSTO 

DIEBOLD; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JEAN CRISTIANO ROQUE ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de OSCAR AUGUSTO DIEBOLD, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 



 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de R$ 105.521,19 em favor de JEAN CRISTIANO 

ROQUE não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados da 

legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por sua vez, em relação aos honorários periciais no valor de R$ 1.690,92 de 

OSCAR AUGUSTO DIEBOLD, a jurisprudência do colendo TJRS os equipara 

aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências:  



 
- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JEAN 

CRISTIANO ROQUE de R$ 100.282,59 para R$ 105.521,19; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 1.690,92 em favor de OSCAR 

AUGUSTO DIEBOLD, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
200. 

Apresentante: JEFERSON ALENCAR DE MOURA  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 100.824,42 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 105.315,64 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020056-94.2014.5.04.0012; certidão de cálculos expedida pela 12ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; inicial do processo nº 0020056-

94.2014.5.04.0012; sentença; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020056-94.2014.5.04.0012, para aumentar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. Verifica-se, pelo 

documento de cálculos apresentados, que o credor não utilizou o valor 

“líquido”. Ressalva-se que a Recuperanda não identificou pedido específico 

ou legitimidade para o arrolamento dos honorários periciais.   

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de modo a retificar o 

valor em nome de JEFERSON ALENCAR DE MOURA para a quantia de R$ 

103.995,13 (que é o valor líquido observado na certidão de cálculo). 



 
Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020056-

94.2014.5.04.0012, ajuizada por JEFERSON ALENCAR DE MOURA em face 

da Recuperanda, perante a 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos de R$ 105.315,64 (principal) e R$ 3.290,54 (honorários periciais), em 

favor de JEFERSON ALENCAR DE MOURA e SERGIO LUIZ LUDMANN, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por JEFERSON ALENCAR DE MOURA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por SERGIO 

LUIZ LUDMANN; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JEFERSON ALENCAR DE MOURA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de SERGIO LUIZ LUDMANN, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de R$ 105.315,64 em favor de JEFERSON ALENCAR 

DE MOURA não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados 

da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por sua vez, em relação aos honorários periciais no valor de R$ 3.290,54 de 

SERGIO LUIZ LUDMANN, a jurisprudência do colendo TJRS os equipara aos 

créditos trabalhistas:  



 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JEFERSON 

ALENCAR DE MOURA de R$ 100.824,42 para R$ 105.315,64; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 3.290,54 em favor de SERGIO LUIZ 

LUDMANN, dentre os derivados da legislação de trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
201. 

Apresentante: JEISON DOERE DIAS  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 80.362,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 80.379,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0001314-50.2011.5.04.0004; certidão de cálculos expedida pela 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; sentença. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 



 
reclamatória n. 0001314-50.2011.5.04.0004. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 80.379,54 em favor de JEISON DOERE DIAS, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001314-

50.2011.5.04.0004, ajuizada por JEISON DOERE DIAS, perante a 4ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito no valor de R$ 80.379,54, titularizado por 

JEISON DOERE DIAS, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/05; 

- quanto à sujeição do crédito de JEISON DOERE DIAS ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de JEISON DOERE DIAS não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à FAZENDA NACIONAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da FAZENDA NACIONAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do 

CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 



 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

do crédito da FAZENDA NACIONAL, mercê da não sujeição do crédito 

tributários aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

JEISON DOERE DIAS de R$ 80.362,71 para R$ 80.739,54. 

 

202. 

Apresentante: JOANA DA CRUZ FREITAS 

Natureza: divergência de valor e de titularidade 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 113.675,41 – crédito trabalhista em favor de CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA FREITAS 

Pretensão: alterar a titularidade de parcela do crédito arrolado em favor de 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS para JOANA DA CRUZ 

FREITAS 

Valor declarado pelo credor:  



 
 R$ 10.059,98 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JOANA DA CRUZ 

FREITAS 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0086200-09.2008.5.04.0029; procuração; declaração de hipossuficiência. 

Contraditório: JOANA DA CRUZ FREITAS é uma das sucessoras de 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS, que possui crédito arrolado no 

valor de R$ 113.675,41. No caso, a certidão da Justiça do Trabalho demonstra 

que o valor total devido é R$ 30.179,96 (o qual foi dividido entre as três 

herdeiras sucessoras), sendo destinado à apresentante o valor de R$ 

10.059,98, ref. à 1/3. Logo, pertinente esclarecer que o valor devido ao credor 

originário não estava correto. Feita a observação, a certidão apresentada pela 

credora foi atualizada até 06/05/2019. Concordância da Recuperanda, de 

modo a inserir a apresentante no QCG. Por fim, deve ser consignado que o 

credor originário (Carlos Alberto de Oliveira Freitas) deve ser excluído da 

relação, com a respectiva substituição pelas sucessoras CRISTINA DA CRUZ 

FREITAS, JOANA DA CRUZ FREITAS e JURACI DA CRUZ FREITAS.. 

Resultado: 

- a verificação do crédito de JOANA DA CRUZ FREITAS já foi feita, de ofício, 

pela Administração Judicial, quando da análise do crédito de titularidade de 

CRISTIANA DA CRUZ FREITAS; 

- a providência foi no sentido de incluir o crédito de JOANA DA CRUZ 

FREITAS dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

FREITAS para R$ 30.179,96 e alterar a sua titularidade, distribuindo-o da 

seguinte forma: 

* R$ 10.059,58 em favor de CRISTIANA DA CRUZ FREITAS; 

* R$ 10.059,58 em favor de JOANA DA CRUZ FREITAS; 



 
* R$ 10.059,58 em favor de JURACI DA CRUZ FREITAS. 

 
203. 

Apresentante: JOÃO ANTÔNIO JARDIM SILVEIRA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 83.797,13 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 88.144,55 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

106.716,00 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 



 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, o 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 109.040,24, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 30.852,69;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 106.716,00 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 6.847,19 R$ 48.285,35 R$ 51.583,47 R$ 106.716,00 



 
 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pelo 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 



 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de JOAO 

ANTONIO JARDIM SILVEIRA de R$ 83.797,13 para R$ 106.716,00, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

204. 

Apresentante: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 10.978,54 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 15.362,61 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: e-mail; cálculo de atualização do crédito; extrato 

de conta FGTS (06/06/2014 a 05/03/2020); extrato de conta FGTS 

(07/07/2015 a 10/03/2020). 

Contraditório: O credor enviou extratos da conta do FGTS. Internamente, 

conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 13.308,72. Assim, Recuperanda 

concorda parcialmente com o requerimento, para retificar o valor, conforme a 

planilha anexa.  

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 15.362,61, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido desde a sua admissão, em 06/01/2014; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 13.308,72, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA a título de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, 

concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 14.436,99, conforme a 

seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 

Total do crédito 

R$ 12.183,09 R$ 278,29 R$ 1.975,61 R$ 14.436,99 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JOÃO 

CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA de R$ 10.978,54 para R$ 14.436,99. 

 
205. 



 
Apresentante: JOÃO FERNANDO ARGENTO POZZI e ANDRÉ STEIN 

LACCHINI 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 388.646,81 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 448.160,83 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; correspondência 

encaminhada pela Administração Judicial; certidão de cálculos expedida pela 

29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0000804-

25.2012.5.04.0029; procuração. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000804-25.2012.5.04.0029.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com 

a pretensão, de modo a RETIFICAR o crédito de JOÃO FERNANDO 

ARGENTO POZZI, na Classe I, para constar a seu favor o valor de R$ 

448.160,83. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000804-

25.2012.5.04.0029, ajuizada perante a 29ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 448.160,83 e R$ 693,29, 

de titularidade do Reclamante JOÃO FERNANDO ARGENTO POZZI e do 

perito contábil ANDRÉ STEIN LACCHINI, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por JOÃO FERNANDO ARGENTO POZZI, oportuno também 



 
manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por ANDRÉ 

STEIN LACCHINI; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JOÃO FERNANDO ARGENTO POZZI ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional, ainda que somente em relação àquele de 

titularidade do Reclamante; 

- quanto aos honorários periciais de ANDRÉ STEIN LACCHINI, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 



 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de JOÃO FERNANDO ARGENTO POZZI não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANDRÉ STEIN LACCHINI, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório.   

Providências:  



 
- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JOÃO 

FERNANDO ARGENTO POZZI, de R$ 388.646,81 para R$ 448.160,83; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 693,29 em favor de ANDRÉ STEIN 

LACCHINI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados.  

 
206.  

Apresentante: JOAO FRANCISCO DA SILVA, MARIA TEREZA MORÉ e EDI 

CRISTIANO SIQUEIRA  

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 78.875,71 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de João Francisco da 

Silva;  

Pretensão: reduzir a importância do crédito existente em favor de João 

Francisco da Silva e incluir créditos novos em favor de Maria Tereza Moré e 

Edi Cristiano Siqueira. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 25.334,15 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de João Francisco da 

Silva; 

 R$ 2.293,50 -  crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Maria Tereza Moré; 

 R$ 1.614,32 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Edi Cristiano Siqueira;  

Documentos apresentados: e-mail; cópia integral do processo trabalhista nº 

0020802-62.2014.5.04.0205, certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo 0020802-62.2014.5.04.0205; 

procuração. 



 
Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020802-62.2014.5.04.0205 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento do valor relativo aos 

honorários periciais (médica e judicial). A data de atualização da CHC é de 

06/05/2019. A recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que seja 

retificado o crédito principal e arrolado os honorários periciais (na Classe I):  

(i) João Francisco da Silva: valor principal (R$ 25.334,15); 

(ii) Maria Tereza Moré (sucessão de Sérgio Moré): perícia médica (R$ 2.293,50); 

(iii) Edi Cristiano Siqueira: perícia contábil (R$ 1.614,32); 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020802-

62.2014.5.04.0205, ajuizada por JOÃO FRANCISCO DA SIILVA, perante a 5ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 25.334,15, R$ 2.293,50 e R$ 1.614,32, 

titularizados pelo Reclamante JOÃO FRANCISCO DA SIILVA e pelos peritos 

MARIA TEREZA MORÉ e EDI CRISTIANO SIQUEIRA, respectivamente, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de MARIA TEREZA MORÉ e EDI 

CRISTIANO SIQUEIRA, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS 

tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do 

crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 



 
 

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 



 
 

- a origem do crédito de JOÃO FRANCISCO DA SIILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de MARIA TEREZA MORÉ e EDI 

CRISTIANO SIQUEIRA, a jurisprudência do colendo TJRS também os 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de JOÃO 

FRANCISCO DA SILVA de R$ 78.875,71 para R$ 25.334,15; 

- habilitar o crédito de R$ 2.293,50 em favor de MARIA TEREZA MORÉ dentre 

os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.614,32 em favor de EDI CRISTIANO SIQUEIRA 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
207. 

Apresentante: JOÃO GEHRES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 13.998,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor:  

 R$ 49.146,11 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência; procuração; extrato bancário; cálculo 

de atualização do crédito. 

Contraditório: O credor apresentou extratos da conta do FGTS. Internamente, 

conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 22.602,53. Assim, Recuperanda 

concorda parcialmente com o requerimento, para retificar o valor, conforme a 

planilha anexa. 

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 49.146,11, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 22.602,53, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à JOÃO GEHRES a título de FGTS e 

multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total 

perfaz a monta de R$ 25.546,38, conforme a seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 20.196,55 R$ 4.572,89 R$ R$ 776,94 R$ 25.546,38 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

JOÃO GEHRES de R$ 13.998,44 para R$ 25.546,38. 



 
 
208. 

Apresentante: JOÃO MANOEL CRISTO BLATTNER  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 38.675,73 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 41.927,28 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

68.595,22 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 23/09/2020). 

Resultado:  

- o Requerente está entre os demitidos antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- conforme documento bilateral (“PARCELAMENTO ACORDO”), o 

Requerente teria um crédito a receber da ordem de R$ 188.767,45, entre 

rescisão, multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser 

pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 78.576,48;  



 
- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 68.595,22 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 2.810,46 R$ 42.350,61 R$ 23.434,14 R$ 68.595,22 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  



 
- quanto aos fundamentos que embasaram a divergência formulada pelo 

Requerente, improcedem a multa e os juros decorrentes do atraso no 

pagamento das parcelas do acordo;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de JOAO 

MANOEL CRISTO BLATTNER de R$ 38.675,73 para R$ 68.595,22, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

209. 

Apresentante: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA e CLAUDIO 

VIEGAS 

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 



 
 R$ 141.326,94 – crédito trabalhista em favor de Joaquim Guilherme 

Vilanova Cerqueira; 

Pretensão: diminuir a importância do crédito em favor de Joaquim Guilherme 

Vilanova e incluir crédito novo em favor de Claudio Viegas. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 64.608,74 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Joaquim Guilherme 

Vilanova Cerveira; 

 R$ 1.106,10 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Claudio Viegas. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidões de 

habilitação emitidas pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0020574-36.2013.5.04.0201; certidão de cálculos expedida pela 

1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0020574-36.2013.5.04.0201.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. No caso, há duas rubricas: 

Principal e juros (total de R$ 64.608,74) e FGTS e juros (total de R$ 

65.262,96), as quais devem ser somadas.  

A Adm. Judicial desmembrou o valor dos honorários periciais.  

A Recuperanda concorda com a pretensão para retificar o crédito da 

seguinte forma: 

[i] JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, na Classe I, para constar 

a seu favor o valor de R$ 129.871,70 (soma 64.608,74 + 65.262,96). 

[ii] CLAUDIO VIEGAS, na Classe I (origem hon. periciais), para constar a seu 

favor o valor de R$ 1.106,10. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020574-

36.2013.5.04.0201, ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- as certidões de habilitação expedidas pela 1ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS conferem aos créditos nos valores de R$ 129.871,70 (sendo R$ 



 
64.608,74 decorrente da condenação principal e 65.262,96 a título de FGTS) 

e R$ 1.106,10, titularizados por JOAQUIM GUILHERME VILANOVA 

CERVEIRA e CLAUDIO VIEGAS, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- além disso, houve concordância da Recuperanda quanto à inclusão dos 

créditos no procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de JOAQUIM GUILHERME VILANOVA 

CERVEIRA ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de CLAUDIO VIEGAS, a jurisprudência mais 

atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição 

à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 



 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de CLÁUDIO VIEGAS, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

 - divergência de crédito acolhida em parte; habilitação de crédito acolhida; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório.  

Providências:  



 
-diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JOAQUIM 

GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, de R$ 141.326,94 para R$ 129.871,70; 

- incluir o crédito no valor de R$ 1.106,10 em favor de CLAUDIO VIEGAS, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
210.  

Apresentante: JOARA CATARINA GUGLIERI DA ROSA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 3.500,00 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; demonstrativo do 

trabalhador de recolhiemento de FGTS rescisório; extrato de conta vinculada 

ao FGTS para fins rescisórios; termo de rescisão de contrato de trabalho; 

termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho; ex 

Contraditório: A recuperanda não concorda com a pretensão, eis que não 

localizou crédito constituído em favor da credora. 

Resultado:  

- do termo de rescisão do contrato de trabalho se extrai a data da rescisão do 

contrato de trabalho:  

 



 

 
 

- como se vê, a Requerente era empregada ativa ao tempo do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (06/05/2019);  

- logo, tem somente créditos a título de FGTS sujeitos ao concurso 

recuperacional;  

- quanto à sujeição do FGTS à Recuperação Judicial, oportuno invocar a 

recente jurisprudência do egrégio TJSP: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade 
de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza 
trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador 
que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do 
crédito no quadro geral de credores. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2038701-98.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 
Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; 
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) 

 

- não tendo a Requerente discriminado a composição do seu crédito, acolhe-

se a monta apontada pela Devedora, até mesmo porque superior ao vindicado 

pela Requerente: 

 



 

 

 

- a atualização dos depósitos de FGTS não efetuados se dá pelo JAM (art. 13, 

da Lei nº 8.036/1990);  

- habilitação procedente com a utilização do quantum informado pela 

Devedora.  

Providências: incluir crédito em favor de JOARA CATARINA GUGLIERI DA 

ROSA pela importância de R$ 4.198,61, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

  
211. 

Apresentante: JOCELY VIEIRA DA COSTA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 333.686,45 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 316.075,17 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; procuração; certidão de 

habilitação emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito 

do processo nº 0000916-48.2012.5.04.0011. 

Contraditório: Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 13/12/2019. 

Recuperanda concorda com a retificação, todavia, entende que os valores 

devem ser readequados (atualização até a data de 06/05/2019).  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000916-

48.2012.5.04.0011, ajuizada por JOCELY VIEIRA DA COSTA perante a 11ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito titularizado por JOCELY VIEIRA DA COSTA os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 



 
- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de JOCELY VIEIRA DA COSTA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de JOCELY 

VIEIRA DA COSTA de R$ 333.686,45 para R$ 289.162,25. 

 

212. 

Apresentante: JOELCI CLÉCIO ALMEIDA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 326.951,56 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 578.493,41 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de cálculos 

expedida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; procuração; cálculo de 

atualização do crédito. 

Contraditório: “O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000348-69.2011.5.04.0204, para aumentar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/06/2018, sendo que o próprio 

credor atualizou os valores. Entretanto, o processo está pendente de decisão 

de Recurso de Revista em execução. Inclusive o AP da AELBRA foi 



 
parcialmente provida. Assim, o cálculo apresentado pelo autor é controverso. 

Ainda, conforme o andamento do processo físico (anexo), houve um alvará 

expedido em março de 2019, que não foi abatido da conta. Recuperanda não 

concorda com a pretensão, pois não o processo ainda pende de trânsito em 

julgado”.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000348-

69.2011.5.04.0204, ajuizada por JOELCI CLÉCIO ALMEIDA em face da 

Recuperanda, perante a 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- o Requerente laborou em favor da Recuperanda de 02/09/1996 a 

11/07/2011:  

 

 
 

- à luz da data da extinção do contrato trabalho, é possível afirmar que o fato 

gerador dos créditos é ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- inequívoca, portanto, a sujeição ao concurso conforme orientação dos 

nossos Tribunais (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- no bojo da Reclamatória Trabalhista, houve sentença de parcial procedência, 

reformada em parte perante o egrégio TRT4 em julgamento de Recurso 

Ordinário de ambas as partes;  

- negado seguimento pelo colendo TST ao Agravo de Instrumento nº 348-



 
69.2011.5.04.0204 interposto pela Reclamada; 

- decisão transitada em julgado em 24/09/2015; 

- iniciada a liquidação, o Reclamante apresentou cálculos, que foram 

impugnados pela Reclamada, ensejando a nomeação de perito contábil;  

- foi deferida a liberação dos depósitos recursais em favor do Reclamante (fl. 

917 da RT); 

- foram opostos Embargos à Execução pela Reclamada e impugnação aos 

cálculos pelo Reclamante, ambos julgados parcialmente procedentes;  

- ambas as partes interpuseram Agravo de Petição, que foram providos em 

parte em acórdão datado de 11/10/2018; 

- a Recuperanda interpôs Recurso de Revista e depois Agravo de Instrumento 

em função da não admissão daquele;   

- consoante informação processual carreada pela Devedora, o recuso está 

sobrestado perante o colendo TST; 

- foi deferida a expedição de alvará dos valores disponíveis nos autos (fls. 

986/987, 1015, 1083/1084 e bca1db5 da RT);  

- tem razão a Devedora quanto à não definitividade do quantum debeatur, 

carecendo o crédito de liquidez;  

- ainda assim, a composição do crédito declarado pela Devedora para os fins 

do art. 51, III, da LRF, seria a seguinte:  

 

Atualização de cálculo Valor Descrição 

13/07/2018 R$ 54.595,04 FGTS 

13/07/2018 R$ 64.897,50 Honorários advocatícios 

13/07/2018 R$ 2.971,45 Honorários periciais 

13/07/2018 R$ 432,20 INSS 

13/07/2018 R$ 2.270,66 Custas processuais 

11/02/2019 - R$ 63.930,40 Pagamento 

13/07/2018 R$ 40.816,73 Principal 

13/07/2018 R$ 224.898,38 Principal não tributável 

Total R$ 326.951,56  



 
 

- como se vê, o crédito declarado está contemplando verbas de terceiros e de 

classificação diversa;  

- no entender da Administração Judicial, melhor a utilização do quantum 

debeatur contido na última certidão de cálculos disponível, atualizada até 

09/03/2018:  

 

 
 

- TOTAL DO RECLAMANTE (R$ 429.465,96) + TOTAL FGTS (R$ 

103.138,83) = R$ 532.604,79; 

- divergência parcialmente acolhida, com a ressalva de que a importância do 

crédito não é definitiva e deverá ser objeto de atualização conforme art. 6º, § 

2º, da LRF.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de JOELCI 

CLECIO ALMEIDA de R$ 326.951,56 para R$ 532.604,79, mantendo-o dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho 

ou equiparados. 

 

213. 

Apresentante: JOICE DA SILVA POZZEBON 



 
Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 2.499,02 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS no âmbito do processo 

nº 0020240-29.2015.5.04.0331; certidão de cálculos expedida pela 1ª Vara do 

Trabalho de São Leopoldo/RS; petição inicial; sentença; acórdão (RO); 

acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito com origem 

na reclamatória trabalhista n.º 0020240-29.2015.5.04.0331, que figura como 

reclamada (principal) a Massa Falida de Centro Médico de São Leopoldo Ltda, 

na qual a Recuperanda foi condenada subsidiariamente. 

A data de atualização da CHC é a data da quebra da devedora principal 

(20/11/2015,) – o que se entende correto pela subsidiariedade da 

responsabilidade. A Recuperanda concorda com a pretensão, para incluir 

a credora JOICE DA SILVA POZZEBON, na Classe I, para constar a seu favor 

o valor de R$ 2.499,02.  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020240-

29.2015.5.04.0331, ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de São 

Leopoldo/RS;  

- a certidão de habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de São 

Leopoldo/RS confere ao crédito de titularidade de JOICE DA SILVA 

POZZEBON os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício:  

 



 
 

 

 
 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de JOICE DA SILVA POZZEBON ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2015) permite sugerir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de JOICE DA SILVA POZZEBON não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 



 
- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- habilitação de crédito acolhida em parte; ressalvada a impossibilidade de 

habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências: - incluir o crédito no valor de R$ 4.187,86 em favor de JOICE 

DA SILVA POZZEBON, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
214. 

Apresentante: JORGE ALEXANDRE WESCHENFELDER e ESTEVÃO 

RODRIGO DA SILVA STERTZ 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
 R$ 201.773,49 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Jorge Alexandre 

Weschenfelder. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito em favor de Jorge Alexandre 

Weschenfelder e incluir crédito novo em favo de Estevão Rodrigo da Silva 

Stertz. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 188.717,73 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Jorge Alexandre 

Weschenfelder; 

 R$ 31.357,96 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Estevão Rodrigo 

da Silva Stertz. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; habilitação de crédito; 

certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no 

âmbito do processo nº 0000854-80.2013.5.04.0202; certidão de cálculos 

expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000854-80.2013.5.04.0202 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (ambos os créditos na Classe I):  

[i] R$ 188.717,73 em nome de JORGE ALEXANDRE WESCHENFELDER; e 

[ii] R$ 31.357,96 em nome de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000854-

80.2013.5.04.0202, ajuizada por JORGE ALEXANDRE WESCHENFELDER 

e patrocinada por ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ, perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 188.717,73 e R$ 31.357,96, 



 
titularizados pelo Reclamante JORGE ALEXANDRE WESCHENFELDER e 

pelo advogado ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ, respectivamente, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de JORGE ALEXANDRE WESCHENFELDER 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 



 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de JORGE ALEXANDRE WESCHENFELDER não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO 

DA SILVA STERTZ, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme 

art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 



 
habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de crédito acolhida; ressalvada 

a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JORGE 

ALEXANDRE WESCHENFELDER, de R$ 201.773,49 para R$ 188.717,73; 



 
- incluir o crédito de R$ 31.357,96 em favor de ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados.  

 
215. 

Apresentante: JORGE LUIZ BRANDLI FERNANDES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 40.948,65 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 42.767,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; cálculo de atualização do crédito; extrato 

de conta FGTS (07/08/2003 a 06/03/2020); extrato de conta FGTS 

(07/07/2015 a 10/03/2020); demonstrativo de pagamento de salário 

(abril/2019); comprovante de residência. 

Contraditório: O credor enviou extratos da conta do FGTS. Internamente, 

conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 43.947,24. Assim, Recuperanda 

concorda com o requerimento, observando (ainda) que a retificação é um 

pouco superior ao valor pretendido, conforme a planilha anexa. 

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 42.767,44, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido entre os anos de 2013 e 2019; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 43.947,24, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 



 
- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à JORGE LUIZ BRANDLI FERNANDES 

a título de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, 

concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 51.386,69, conforme a 

seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 

Total do crédito 

R$ 39.132,39 R$ 9.974,68 R$ 2.279,62 R$ 51.386,69 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

JORGE LUIZ BRANDLI FERNANDES de R$ 40.948,65 para R$ 51.386,69. 

 
216. 

Apresentante: JORGE ROBERTO CANTERGI e RAFAEL BACCHIN 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: -----  

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 3.217,73 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0021727-88.2015.5.04.0022; procuração. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021727-

88.2015.5.04.0022, ajuizada perante a 22ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 



 
- a certidão de cálculos emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 3.181,12 e R$ 2.241,04, de titularidade 

dos peritos técnicos JORGE ROBERTO CANTERGI e RAFAEL BACCHIN, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por JORGE ROBERTO CANTERGI, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por RAFAEL 

BACCHIN; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- sobre os honorários periciais de JORGE ROBERTO CANTERGI e RAFAEL 

BACCHIN, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 



 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 

da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  



 
- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- habilitação de crédito acolhida em parte; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 3.181,12 em favor de JORGE ROBERTO CANTERGI, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.241,04 em favor de RAFAEL BACCHIN, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
217.  



 
Apresentante: JORGE STEYER  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 213.222,75 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 218.743,33 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de valor; correspondência eletrônica; 

cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

272.885,25 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- o Requerente está entre os demitidos antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- as partes firmaram acordo homologado com a intervenção do Sindicato da 

categoria, o qual serve como título executivo extrajudicial;  

- o acordo previa o pagamento das verbas devidas ao Requerente em 20 

parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 90.530,55;  

- logo, a divergência reside na apuração do valor remanescente do acordo, 

deduzidos os valores pagos;  



 
- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 272.885,25 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 33.167,55 R$ 149.807,92 R$ 89.909,78 R$ 272.885,25 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao perseguido 

pela Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  



 
- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pelo Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 
 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de JORGE 

STEYER de R$ 213.222,75 para R$ 272.885,25, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

218. 

Apresentante: JORGE TADEU VARGAS DA SILVA, JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA AZEVEDO e ANA PAULA GRALHA 

Natureza: habilitação de crédito. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 772.759,02 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Jorge Tadeu Vargas 

da Silva; 

 R$ 135.243,10 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de João Carlos Oliveira 

Azevedo; 

 R$ 1.018,05 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Ana Paula Gralha. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0021870-51.2017.5.04.0202; petição inicial; procuração; sentença; cálculo de 

liquidação de senteça; cópias diversas da ação trabalhista. 

Contraditório: O pedido foi proposto para INCLUIR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0021870-51.2017.5.04.0202. O AJ observou o 

desmembramento dos honorários periciais, A data de atualização da CHC é 

de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que 

sejam incluídos os seguintes créditos (todos na Classe I):  

[i] JORGE TADEU VARGAS DA SILVA (principal) R$ 772.759,02; 

[ii] JOÃO CARLOS OLIVEIRA AZEVEDO (honor. advoc.) R$ 135.243,10; 

[iii] ANA PAULA GRALHA (honor. periciais) R$ 1.018,05. 

Resultado: 

Providências: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021870-

51.2017.5.04.0202, ajuizada por JORGE TADEU VARGAS DA SILVA e 

patrocinada por JOÃO CARLOS OLIVEIRA AZEVEDO, perante a 2ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 772.759,02, R$ 135.243,10 e R$ 



 
1.018,05, titularizados pelo Reclamante JORGE TADEU VARGAS DA SILVA, 

pelo advogado JOÃO CARLOS OLIVEIRA AZEVEDO e pela perita ANA 

PAULA GRALHA, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de JORGE TADEU VARGAS DA SILVA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2017) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de JOÃO CARLOS OLIVEIRA 

AZEVEDO, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 



 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de ANA PAULA GRALHA, a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de JORGE TADEU VARGAS DA SILVA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA AZEVEDO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 



 
conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de ANA PAULA GRALHA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 



 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- habilitação de crédito acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências: 

- incluir o crédito no valor de R$ 772.759,02 em favor de JORGE TADEU 

VARGAS DA SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalhom 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito no valor de R$ 135.243,10 em favor de JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA AZEVEDO, dentre os derivados da legislação do trabalhom 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito no valor de R$ 1.018,05 em favor de ANA PAULA GRALHA, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
219.  

Apresentante: JOSANA MARIA FREITAS MEDEIROS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 1.280.826,82 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 1.404.591,50 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001389-50.2011.5.04.0017; cópia integral do processo trabalhista. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001389-50.2011.5.04.0017.   

A data de atualização da CHC é 13/12/2019.  

A Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a RETIFICAR o crédito 

de JOSANA MARIA FREITAS MEDEIROS, na Classe I, contudo, a CHC deve 

ser atualizada até 06/05/2019. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001389-

50.2011.5.04.0017, ajuizada por JOSANA MARIA FREITAS MEDEIROS em 

face da Recuperanda, perante a 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão atualizada de cálculos emitida pela 17ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 1.404.591,50, titularizado por JOSANA 

MARIA FREITAS MEDEIROS, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor até o dia 06/05/2019 está de acordo com os 

parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de JOSANA MARIA FREITAS MEDEIROS não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito devido à JOSANA MARIA 

FREITAS MEDEIROS de R$ 1.280.826,82 para R$ 1.404.591,50, mantendo-

o dentre aqueles derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados. 



 
 
220.  

Apresentante: JOSÉ ANTONIO LEANDRO FILHO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 78.833,99 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 84.195,76 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: habilitação de crédito; cálculo de atualização do 

crédito; decisão interlocutória proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 

nº 0010096-70.2014.5.15.0057. 

Contraditório: O credor declara (na petição de habilitação) que o total devido 

é R$ 84.195,76, cuja atualização é até 19/12/2019. Os valores observados 

pelo AJ (R$ 64.354,869 e R$ 11.026,10) são de cálculos (que acompanharam 

os docs. do credor) atualizados até 26/11/2018.  Recuperanda concorda com 

a retificação (inclusive desmembramento entre principal e honorários), 

todavia, entende que os valores devem ser readequados (atualização até a 

data de 06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0010096-

70.2014.5.15.0057, promovida por JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO em 

face da Recuperanda, perante a Vara do Trabalho de Presidente Venceslau; 

- a decisão proferida no âmbito da referida Reclamatória Trabalhista indica a 

existência de crédito atualizado até 19/12/2019 no valor total de R$ 84.195,76, 

correspondente à soma do principal, dos honorários advocatícios e da 

contribuição previdenciária; 

- analisando o demonstrativo de cálculo, denota-se que na data de 19/12/2019 

o valor do crédito do Reclamante JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO perfazia 



 
a monta de R$ 69.957,96, ao passo que os honorários advocatícios de 

VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA perfaziam a monta de R$ 11.936,87; 

- tendo em vista que o demonstrativo de cálculo contempla não somente o 

credito perseguido por JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA; 

- a atualização dos valores até o dia 19/12/2019 não está de acordo com os 

parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a 

Administração Judicial realizou recálculo de ofício: 

 JOSÉ ANTONIO LEANDRO FILHO 

 
 VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA 

 



 
- quanto à sujeição do crédito de JOSÉ ANTONIO LEANDRO FILHO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2018) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA, 

seguem a sorte do principal; 

- é como decidiu o colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750, a seguir ementado:  

 
“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 



 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 97 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 5. Recurso especial provido.” (REsp 
1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ 
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005), ainda que por equiparação; 

- em relação aos honorários advocatícios de VIVIANE RODRIGUES 

OLIVEIRA, equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do 

CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência de crédito desacolhida, com recálculo e inclusão de ofício. 

Providências:  

- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JOSÉ 

ANTÔNIO LEANDRO FILHO de R$ 78.833,99 para R$ 63.734,08; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 10.874,89 em favor de VIVIANE 

RODRIGUES OLIVEIRA dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente do trabalho ou equiparados. 

 
221. 

Apresentante: JOSÉ GUILHERME BEZNER 



 
Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: -  

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 109.830,85 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020167-54.2018.5.04.0201; cálculos de liquidação; cópias diversas do 

processo trabalhista. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020167-

54.2018.5.04.0201, ajuizada por JOSÉ GUILHERME BEZNER em face da 

Recuperanda, perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 109.830,85, titularizado por JOSÉ GUILHERME 

BEZNER, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JOSÉ GUILHERME BEZNER ao 

procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2018) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de JOSÉ GUILHERME BEZNER não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 



 
 - incluir o crédito de R$ 109.830,85 em favor de JOSÉ GUILHERME 

BEZNER, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
222. 

Apresentante: JOSÉ LUIZ MARCONI  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 800,00 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Bauru/SP no âmbito do 

processo nº 0002101-41.2013.5.15.0089; documento de identificação 

pessoal; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0002101-41.2013.5.15.0089. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 27/07/2016, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de 

modo a incluir o crédito em favor de JOSÉ LUIZ MARCONI na Classe I, 

contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, considerando a data do 

pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002101-

41.2013.5.15.0089, ajuizada por LUIZ HENRIQUE DE MOURA perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Bauru/SP, na qual o Sr. JOSE LUIZ MARCONI atuou na 

condição de perito; 

- houve insurgência da Recuperanda quanto ao valor do crédito relacionado 

na certidão inicialmente apresentada pelo Credor, eis que atualizado até data 

posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial; 



 
- diante disso, a Administração Judicial acessou os autos trabalhistas e obteve 

nova certidão expedida pela Justiça do Trabalho de acordo com os critérios 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- a nova certidão expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Bauru/SP confere ao 

crédito no valor de R$ 812,17, titularizado por JOSE LUIZ MARCONI, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- quanto à sujeição do crédito de JOSE LUIZ MARCONI ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista originária do 

crédito (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito principal seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- sendo o crédito de JOSE LUIZ MARCONI decorrente de honorários periciais, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 



 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- quanto à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS também equipara 

aos créditos trabalhistas aqueles devidos a título de honorários periciais: 

  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 
- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: incluir o crédito de R$ 812,17 em favor de JOSE LUIZ 

MARCONI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

 



 
223. 

Apresentante: JOSÉ RICARDO GELLER 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 83.097,99 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

  R$ 90.953,86 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; contracheques; cálculo de 

atualização do crédito; demonstrativo provindo de acordo extrajudicial; 

certidão de arquivamento emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Santarém. 

Contraditório: O pedido envolve rubricas trabalhistas. De acordo com os 

documentos, não foi identificado ação autônoma do credor, mas sim, relação 

com ação promovida pelo Sindicato do Pará (SINPRO/PA) – processo n.º 

0000925-10.2019.5.08.0122. A Recuperanda concorda com a pretensão, 

de modo a RETIFICAR o crédito de JOSÉ RICARDO GELLER, na Classe I, 

para constar a seu favor o valor de R$ 90.953,86. 

Resultado: 

- o Requerente é funcionário ativo da Devedora; 

- admitido em 01/03/1996, advoga que o seu crédito decorre do não 

recolhimento do FGTS por 87 meses, em períodos esparsos que vão desde 

novembro de 2005 a abril de 2019; 

- além disso, possuiria crédito oriundo do processo nº 0000925-10-

2019.5.08.0122 promovido pelo SINPRO/PA em face da Recuperanda, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Santarém;  

- neste processo coletivo, houve acordo para reconhecer valores a título de 

correção monetária e multa por atraso no pagamento dos salários dos 

professores da Graduação nos períodos de novembro de 2016, setembro de 

2017 e setembro de 2018; 



 
- no caso do Requerente, a tabela aponta para a importância devida de R$ 

7.855,87, exatamente a diferença perseguida na divergência;  

- a Devedora não opôs nenhuma causa extintiva, modificativa ou impeditivas 

da pretensão;  

- pelo contrário, a Devedora anuiu com a pretensão;  

- quanto ao FGTS, a Devedora promoveu revisão posterior dos valores, eis 

que não havia incluído a atualização inicialmente;  

- em relação ao Requerente os depósitos de FGTS não efetuados com 

atualização pelo JAM (art. 13, da Lei nº 8.036/1990) importam em R$ 

107.043,46; 

- em função da origem do crédito e da condição de empregado do Requerente, 

não há dúvidas quanto à alocação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da 

LRF);  

- vai, assim, acolhida a divergência em maior extensão do que postulada.  

Providências: aumentar a importância do crédito de JOSÉ RICARDO GELLER 

de R$ 83.097,99 para R$ 114.899,33, mantendo inalterada a classificação 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de 

trabalho ou equiparados. 

 

224.   

Apresentante: JOSE RODRIGO GOMES DE ASSIS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 105.455,33 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 108.843,26 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0076900-55.2009.5.04.0007. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0076900-55.2009.5.04.0007.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com 

a pretensão, de modo a RETIFICAR o crédito de JOSE RODRIGO GOMES 

DE ASSIS, na Classe I, para constar a seu favor o valor de R$ 108.843,26. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0076900-

55.2009.5.04.0007, ajuizada perante a 7ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 7ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 108.843,26, de titularidade de JOSE 

RODRIGO GOMES DE ASSIS, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade;  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JOSE RODRIGO GOMES DE ASSIS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de JOSE RODRIGO GOMES DE ASSIS não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à FAZENDA NACIONAL; 



 
- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da FAZENDA NACIONAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da FAZENDA NACIONAL, mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor JOSE RODRIGO 

GOMES DE ASSIS, de R$ 105.455,33 para R$ 108.843,26. 



 
 
225.  

Apresentante: JOSIMEIRE DO AMARAL TAVARES 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: não informado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; extrato conta 

vinculada FGTS; contracheques; planilha demonstrativa do crédito. 

Contraditório: A credora apresentou extratos da conta do FGTS. 

Internamente, conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo 

atualizado devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 3.772,11. Assim, a 

Recuperanda concorda com o requerimento, para incluir o crédito em favor 

de JOSIMEIRE DO AMARAL TAVARES no valor de R$ 3.772,11, conforme a 

planilha anexa. 

Resultado:  

- o pedido está embasado nos documentos apresentados por JOSIMEIRE DO 

AMARAL TAVARES, que alega valores de FGTS em atraso referentes ao 

período de setembro de 2018 até maio de 2019. Por não ter conhecimento do 

valor total do crédito, afirmou que a Recuperanda informaria a quantia 

atualizada; 

- em consonância com a tabela apresentada pela Recuperanda, a importância 

devida pelos atraso no pagamento do FGTS soma, até maio de 2019, R$ 

4.018,37; 

- quanto à sujeição do crédito de JOSIMEIRE DO AMARAL TAVARES ao 

procedimento recuperatório, o período correspondente ao atraso no 

pagamento permite afirmar que o fato gerador do crédito seja anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional, ainda que a Recuperanda tenha apresentado 



 
valor diverso ao acolhido pela Administração Judicial, em decorrência da não 

inclusão do saldo do mês de maio de 2019; 

- a origem do crédito de JOSIMEIRE DO AMARAL TAVARES não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

 - incluir o crédito no valor de R$ 4.018,37 em favor de JOSIMEIRE DO 

AMARAL TAVARES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
226.  

Apresentante: JUDITE VICHINSKI ROCHA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 15.712,80 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pelo Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS no 

âmbito do processo nº 1050800-30.2009.5.04.0271. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir crédito com origem na 

reclamatória n. 1050800-30.2009.5.04.0271. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito de R$ 15.712,80 em favor de JUDITE VICHINSKI ROCHA, à título de 

honorários advocatícios, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 1050800-

30.2009.5.04.0271 ajuizada por ANALU GONÇALVES DE MELO (e outros 

97) com patrocínio da advogada JUDITE VICHINSKI ROCHA, perante o Posto 



 
da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS; 

- a  certidão de habilitação confere ao crédito no valor de R$ 15.712,80, 

titularizado por JUDITE VICHINSKI ROCHA, os atributos da certeza, liquidez 

e exigibilidade; 

- os parâmetros de atualização do crédito estão de acordo aos do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JUDITE VICHINSKI ROCHA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista originária do crédito (2009) permite presumir que o fato gerador 

do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- considerando que o crédito de JUDITE VICHINSKI ROCHA deriva de 

honorários advocatícios arbitrados na referida Reclamatória, estes seguem a 

sorte do crédito principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS:  

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 



 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto à classificação do crédito de JUDITE VICHINSKI ROCHA, este 

equipara-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14, do CPC, e 

entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o 

rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: incluir o crédito no valor de R$ 15.712,80 em favor de JUDITE 

VICHINSKI ROCHA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

227.   



 
Apresentante: JULIANA CARVALHO DA SILVA, ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ e MICHELLE BARCELOS BONI 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 83.911,66 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Juliana Carvalho 

da Silva. 

Pretensão: majorar a importância do crédito em favor de Juliana Carvalho da 

Silva e incluir crédito novo em favor de Estevão Rodrigo da Silva Stertz. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 84.832,55 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Juliana Carvalho 

da Silva; 

 R$ 12.737,47 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Estevão Rodrigo 

da Silva Stertz. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; habilitação de crédito; 

certidão de habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no 

âmbito do processo nº 0020146-20.2014.5.04.0201; certidão de cálculos 

expedida pela 11ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020146-20.2014.5.04.0201 (aumentando o 

principal), sendo observado o desmembramento dos valores de honorários 

advocatícios. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A Recuperanda 

concorda com a pretensão (ambos os créditos na Classe I):  

[i] R$ 84.332,55 em nome de JULIANA CARVALHO DA SILVA; e 

[ii] R$ 12.737,47 em nome de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020146-

20.2014.5.04.0201, ajuizada por JULIANA CARVALHO DA SILVA e 



 
patrocinada por ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ e MICHELLE 

BARCELOS BONI, perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- as certidões de habilitação expedidas pela 1ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS conferem aos créditos nos valores de R$ 84.832,55 e R$ 

12.737,47, titularizados pela Reclamante JULIANA CARVALHO DA SILVA e 

pelos advogados ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ e MICHELLE 

BARCELOS BONI, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por JULIANA CARVALHO DA SILVA e ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ, oportuno também manifestar-se de ofício sobre os 

honorários advocatícios titularizados por MICHELLE BARCELOS BONI; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

12.737,47/2= R$ 6.368,73 para cada; 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de JULIANA CARVALHO DA SILVA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ e MICHELLE BARCELOS BONI, estes seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 



 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 



 
- a origem do crédito de JULIANA CARVALHO DA SILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO 

DA SILVA STERTZ e MICHELLE BARCELOS BONI, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 



 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de crédito parcialmente acolhida; 

inclusão de novo crédito de ofício; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JULIANA 

CARVALHO DA SILVA, de R$ 83.911,66 para R$ 84.832,55. 

- incluir o crédito de R$ 6.368,73 em favor de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados.  

- de ofício, incluir o crédito de R$ 6.368,73 em favor de MICHELLE 

BARCELOS BONI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados.  

 
228.  

Apresentante: JULIANA DA SILVA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 94.181,74 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 183.574,17 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: extrato bancário pormenorizado da conta de 

depósito do FGTS. 

Contraditório: A credora enviou extratos da conta do FGTS. Internamente, 

conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo atualizado 



 
devido de FGTS é 101.821,46, o qual, somado ao saldo de multa por atraso 

de salário até 06/05/2019, cujo valor é R$ 3.032,67, totaliza R$ 104.854,13. 

Assim, embora a credora tenha informado valor a menor, o saldo devido é R$ 

104.854,13. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito trabalhista perfaz a monta aproximada 

de R$ 183.574,17, correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a 

título de FGTS; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito da Credora totaliza a monta 

de R$ 104.854,13, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à JULIANA DA SILVA a título de FGTS e 

multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total 

perfaz a monta de R$ 116.535,53, conforme a seguinte composição: 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 

Total do crédito 

R$ 90.715,45 R$ 22.787,41 R$ 3.032,67 R$ 116.535,53 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

JULIANA DA SILVA de R$ 94.181,74 para R$ 116.535,53. 

 
229. 

Apresentante: JULIANA GIACOMELLI BASSANI  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 330.648,12 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 



 
de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 446.544,92 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0020106-69.2013.5.04.0202; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0020106-69.2013.5.04.0202. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 446.544,92 em favor de JULIANA GIACOMELLI BASSANI, 

Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020106-

69.2013.5.04.0202, ajuizada por JULIANA GIACOMELLI BASSANI, perante a 

2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 446.544,92 e R$ 1.748,22, 

titularizados pela Reclamante JULIANA GIACOMELLI BASSANI e pela perita 

CLAUDIA REGINA TROPEA, respectivamente, os atributos da certeza, 

liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de crédito contempla não somente o crédito 

perseguido pela Reclamante JULIANA GIACOMELLI BASSANI, oportuno 

também manifestar-se de ofício acerca dos honorários periciais titularizados 

por CLAUDIA REGINA TROPEA; 

- os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JULIANA GIACOMELLI BASSANI ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 



 
ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- sendo o crédito de CLAUDIA REGINA TROPEA devido a título de honorários 

periciais, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de JULIANA GIACOMELLI BASSANI não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação do crédito de CLAUDIA REGINA TROPEA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também equipara aos créditos trabalhistas 

aqueles devidos a título de honorários periciais: 

  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 



 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida com inclusão de crédito de ofício, ressalvada 

a impossibilidade de habilitação dos créditos da UNIÃO FEDERAL, ante a não 

sujeição dos créditos tributários aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JULIANA 

GIACOMELLI BASSANI de R$ 330.648,12 para R$ 446.554,92; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.748,22 em favor de CLAUDIA REGINA 

TROPEA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

230. 

Apresentante: JULIANO MALLMANN CARDOSO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
 R$ 286.994,31 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: aumentar o valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 457.281,57 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de cálculos expedida pela 3ª Vara 

do Trabalho de Canoas/RS; cópia integral dos autos do processo trabalhista 

nº 0001138-56.2011.5.04.0203; cópia integral do Agravo de Petição; 

correspondência de aviso ao credor. 

Contraditório: Trata-se de processo ainda sem trânsito em julgado, conforme 

documento anexo (há inclusive prazo para o perito apresentar laudo). 

Recuperanda entende que, no momento, não pode ser acolhida a pretensão 

(valores não definitivos). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001138-

56.2011.5.04.0203, ajuizada por JULIANO MALLMANN CARDOSO em face 

da Recuperanda, perante a 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- por sua vez, a Recuperanda discorda da pretensão da Credora, sob o 

argumento de que o valor da condenação ainda pende de liquidação; 

- considerando que a Recuperanda arrolou na sua relação de credores o valor 

de R$ 286.994,31 em favor de JULIANO MALLMANN CARDOSO, a 

Administração Judicial solicitou que a instituição demonstrasse a composição 

do seu cálculo, sendo apresentada a seguinte tabela: 

 

Atualização de cálculo Valor Descrição 

31/03/2019 R$ 8.417,23 Custas processuais 

31/03/2019 R$ 28.900,34 FGTS 

31/03/2019 R$ 160,61 INSS 

31/03/2019 R$ 22.001,60 Imposto de Renda 

31/03/2019 R$ 190.901,92 Principal  



 
31/03/2019 R$ 64.143,48 Principal não tributável 

24/09/2019 - R$ 30.000,00 Transferência de valor 

penhorado 

Total R$ 284.525,18  

 

- como se vê, o cálculo apresentado pela Recuperanda, além de englobar 

incorretamente valores de terceiros (custas processuais, INSS e imposto de 

renda), sequer resulta no valor por ela arrolado na relação de credores; 

- compulsando os autos da Reclamatória Trabalhista em comento, verifica-se 

que recentemente o perito contábil apresentou o cálculo atualizado da dívida 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial da AELBRA (06/05/2019), 

indicando que o valor líquido devido ao reclamante JULIANO MALLMANN 

CARDOSO perfaz a monta de R$ 255.752,91: 

 

 
 

- logo, é possível concluir que, até o momento, o valor incontroverso do crédito 

de JULIANO MALLMANN CARDOSO existente na data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial perfaz a monta de R$ 255.752,91, resultante do cálculo 

realizado pelo perito nomeado nos autos da Reclamatória Trabalhista; 

- divergência desacolhida, com minoração do crédito de ofício. 

Providências: diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente do trabalho ou equiparado em favor de 

JULIANO MALLMANN CARDOSO de R$ 286.994,31 para R$ 255.752,91. 



 
 
231. 

Apresentante: JULIO CESAR ROMAN e GIOVANNI FORNECK FLORES   

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 47.490,34 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Julio Cesar Roman; 

Pretensão: reduzir a importância do crédito existente em favor de Julio Cesar 

Roman e incluir crédito novo em favor de Giovanni Forneck Flores. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 28.202,10 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Julio Cesar Roman; 

 R$ 857,04 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Giovanni Forneck 

Flores;   

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001384-52.2011.5.04.0009; certidão de cálculos expedida pela 9ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001384-52.2011.5.04.0009 (diminuindo o 

principal), sendo observado o desmembramento do valor relativo aos 

honorários periciais. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 

recuperanda concorda com a habilitação, a fim de que seja retificado o crédito 

principal e arrolado os honorários periciais (na Classe I):  

(i) Julio Cesar Roman: valor principal (R$ 28.202,10); 

(ii) Giovanni Forneck Flores: perícia médica (R$ 857,04). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001384-

52.2011.5.04.0009, ajuizada por JULIO CESAR ROMAN, perante a 9ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; 



 
- a certidão emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 28.202,10 e R$ 857,04, titularizados pelo 

Reclamante JULIO CESAR ROMAN e pelo perito GIOVANNI FORNECK 

FLORES, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de GIOVANNI FORNECK FLORES, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 



 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de JULIO CESAR ROMAN não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de GIOVANNI FORNECK FLORES, 

a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 



 
- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de JULIO 

CESAR ROMAN de R$ 47.490,34 para R$ 28.202,10; 

- habilitar o crédito de R$ 857,04 em favor de GIOVANNI FORNECK FLORES 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

232. 

Apresentante: JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 149.700,00 – crédito crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado; 

 R$ 2.423.536,32 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; contrato social; cópias 

diversas do processo nº 0299924-46.2010.8.19.0001. 

Contraditório: Créditos com origem no processo n. 0299924-

46.2010.8.19.0001, com pretensão de inclusão do valor. Na divergência, o 

credor esclarece a atuação como procurador do credor principal (Banco KDB), 

observando ter sido o único que atuou em todas as fases do processo. No 

caso do valor, fundamenta a pretensão observando o art. 83 da LRF, no 

sentido de que parte do crédito deve ser arrolado na classe trabalhista (art. 

83, I), e o saldo residual na classe quirografária (art. 83, VI, c). No caso do 

principal, a Recuperanda concordou com a divergência. Assim, a 

Recuperanda não se opõe à divergência que pretende habilitação dos 

honorários advocatícios.  

Resultado:  

- postula o Credor a habilitação de crédito a título de honorários 



 
sucumbenciais no valor de R$ 149.700,00, dentre os titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou 

equiparados (art. 41, I, da LRF), e R$ 2.423.536,32, dentre os titulares de 

créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou 

subordinados (art. 41, III, da LRF), observado o disposto no art. 83 da LRF;  

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda manifestou concordância com 

a pretensão;  

- crédito com origem em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 

0299924-46.2010.8.19.0001, ajuizada por BANCO KDB, que tramitou perante 

o Juízo da 52ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; 

- a sentença, proferida em 23 de setembro de 2020, fixou os honorários em 

10% do valor executado:  

 

 
 

- na habilitação encaminhada pelo Causídico é postulada expressamente a 

inclusão dos honorários advocatícos no patamar de 10% do valor histórico da 

exeução, o qual importava em R$ 24.932.363,26, de modo que os honorários 

postulados perfazem a monta de R$ 2.493.236,32, senão vejamos:  

 



 

 
 

- inobstante a atipicidade da renúncia, em se tratando de direito disponível, 

entende-se possível a habilitação do crédito sem correção monetária ou juros 

moratórios, nos termos postulados pelo Credor e anuidos pela Devedora;  

- ademais, constata-se que JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES foi o 

patrono responsável pela condução da Execução desde o ajuizamento até o 

seu arquivamento, com instrumento de mandato conferindo poderes ad judicia 

et extra, o que indica sua titularidade para recebimento das verbas honorárias, 

mormente pela inexistência de habilitação por parte de outros advogados para 

recebimento do crédito em tela; 

- por fim, no que tange à classificação, os honorários advocatícios equiparam-

se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- dessa forma, descabe o pedido de desmembramento do saldo que sobejar 

150 salários mínimos na classe quirografária, porquanto, em se tratando de 

Recuperação Judicial, a limitação depende de previsão no plano e aprovação 

pelos credores interessados; 

- nesse sentido verte a jurisprudência do Tribunal de Justiça bandeirante: 



 
 

“Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. 
Impugnação de crédito trabalhista. Não limitação a 150 salários 
mínimos. Enunciado XIII do Grupo Reservado de Câmaras 
Empresariais. Possibilidade de aplicação do limite de 150 salários 
mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005, desde que 
expressamente previsto no plano de recuperação judicial, e 
aprovado pelos credores interessados. Ausência de elementos 
nesse sentido, ônus que incumbia à recuperanda. Agravo 
desprovido.” (Agravo de Instrumento n.º 2120012-
14.2020.8.26.0000. Relator(a): Pereira Calças Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Data 
do julgamento: 29/09/2020 Data de publicação: 29/09/2020)  
 
 
“Recuperação judicial. Crédito de honorários de advogado. 
Natureza alimentar reconhecida. Equiparação ao crédito 
trabalhista. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que 
não deve ser aplicado ao caso, pois, embora o Grupo de Câmaras 
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte tenha aprovado o 
Enunciado XIII, não há, na hipótese sob exame, previsão desse 
jaez no plano de recuperação, mas proposta de pagamento integral 
aos credores trabalhistas, nos termos do art. 54 da LRF (cláusula 
4.1). Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n.º 2104547-
62.2020.8.26.0000. Relator(a): Araldo Telles Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Data 
do julgamento: 24/08/2020 Data de publicação: 24/08/2020)  
 

- habilitação parcialmente acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 2.493.236,32 em favor de JULIO 

GONZAGA ANDRADE NEVES, dentre os titulares de créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados 

(art. 41, I, da LRF). 

 
233. 

Apresentante: JURACI DA CRUZ FREITAS 

Natureza: divergência de valor e de titularidade de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
 R$ 113.675,41 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em nome de CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS 

Pretensão: alterar a titularidade de parcela do crédito arrolado em favor de 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS para JURACI DA CRUZ 

FREITAS 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 10.059,98 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em nome de JURACI DA CRUZ 

FREITAS 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0086200-09.2008.5.04.0029; procuração; declaração de hipossuficiência. 

Contraditório: JURACI DA CRUZ FREITAS é uma das sucessoras de 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FREITAS, que possui crédito arrolado no 

valor de R$ 113.675,41. No caso, a certidão da Justiça do Trabalho demonstra 

que o valor total devido é R$ 30.179,96 (o qual foi dividido entre as três 

herdeiras sucessoras), sendo destinado à apresentante o valor de R$ 

10.059,98, ref. à 1/3. Logo, pertinente esclarecer que o valor devido ao credor 

originário não estava correto. Feita a observação, a certidão apresentada pela 

credora foi atualizada até 06/05/2019. Concordância da Recuperanda, de 

modo a inserir a apresentante no QCG. Por fim, deve ser consignado que o 

credor originário (Carlos Alberto de Oliveira Freitas) deve ser excluído da 

relação, com a respectiva substituição pelas sucessoras CRISTINA DA CRUZ 

FREITAS, JOANA DA CRUZ FREITAS e JURACI DA CRUZ FREITAS.. 

Resultado: 

- a verificação do crédito de JURACI DA CRUZ FREITAS já foi feita, de ofício, 

pela Administração Judicial, quando da análise do crédito de titularidade de 

CRISTIANA DA CRUZ FREITAS; 

- a providência foi no sentido de incluir o crédito de JURACI DA CRUZ 

FREITAS dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 



 
acidente de trabalho ou equiparados. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

FREITAS para R$ 30.179,96 e alterar a sua titularidade, distribuindo-o da 

seguinte forma: 

* R$ 10.059,58 em favor de CRISTIANA DA CRUZ FREITAS; 

* R$ 10.059,58 em favor de JOANA DA CRUZ FREITAS; 

* R$ 10.059,58 em favor de JURACI DA CRUZ FREITAS. 

 
234. 

Apresentante: JUREMA ROEHRS TRINDADE 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 132.829,62 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  segundo intimação recebida da Justiça do Trabalho, não há saldo 

devedor decorrente da Reclamatória. 

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0020990-

58.2014.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0020990-58.2014.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 76.600,69, conforme CHC, em favor de JUREMA ROEHRS 

TRINDADE, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020990-

58.2014.5.04.0204, ajuizada perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito no valor de R$ 76.600,69, titularizado pela Reclamante 



 
JUREMA ROEHRS TRINDADE, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de JUREMA ROEHRS TRINDADE ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de JUREMA ROEHRS TRINDADE, não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de JUREMA 

ROEHRS TRINDADE, de R$ 132.829,62 para R$ 76.600,69. 

 

235. 

Apresentante: KAREN GUENTER  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 67.967,65 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a imoportância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 70.982,94 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  



 
Documentos apresentados: correspondência eletrônica; procuração; 

documento de identificação pessoal; certidão de cálculos expedida pela 09ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0000614-

93.2010.5.04.0009; decisão de conversão da execução em definitiva; acórdão 

(AP). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000614-93.2010.5.04.0009. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 10/11/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

de modo a retificar o crédito em favor de KAREN GUENTER, na Classe I, 

contudo, devendo a credora apresentar novo cálculo, considerando a data do 

pedido de recuperação judicial (06/05/2019).  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000614-

93.2010.5.04.0009, ajuizada por KAREN GUENTER, perante a 09ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- apesar da concordância da Recuperanda quanto ao valor de R$ 70.982,94 

requerido pela Reclamante, destaca-se que este inclui rubricas que não são 

de sua titularidade: 



 

 
- a certidão de cálculos expedida pela 09ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 62.171,80, titularizado por KAREN 

GUENTER, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade: 

 

 
- contudo, o valor não foi apurado de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 



 
da Lei nº 11.101/2005, sendo necessário o recálculo do crédito de ofício pela 

Administração Judicial: 

 

 
- quanto à sujeição do crédito de KAREN GUENTER aos efeitos do 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de KAREN GUENTER não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- divergência parcialmente acolhida com recálculo de ofício pela 

Administração Judicial. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

KAREN GUENTER de R$ 67.967,65 para R$ 57.195,74. 

 

236. 

Apresentante: KARIN GOULART BERNICH  

Natureza: divergência de valor. 



 
Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 31.858,16 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 54.358,16 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

esclarecendo que o valor devido à credora foi informado conforme planilha 

disponibilizada (R$ 37.237,08 - segunda aba da planilha RH de créditos, 

enviada em 23/09/2020). 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 



 
Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 54.358,16, entre rescisão, multas 

por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 

parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 27.500,00;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 37.237,08 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

GRRF FGTS Saldo total 

R$ 19.437,50 R$ 17.799,58 R$ 37.237,08 

 

- em relação aos valores declarados pela Devedora, seus representantes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 



 
- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- a diferença em relação ao valor perseguido pela Requerente diz respeito a 

multa e juros pelo atraso no pagamento das parcelas previstas no acordo;  

- sucede que tais parcelas não são exigíveis, mercê do vencimento após o 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- é dizer, como as parcelas impagas venceram após o ajuizamento, não há 

falar em mora debendi que autorizasse a cobrança da multa e dos juros;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de KARIN 

GOULART BERNICH de R$ 31.858,16 para R$ 37.237,08, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  



 
 

237. 

Apresentante: KATIA REGINA INÁCIA, ANDRÉ STEIN LACCHINI e PAULO 

BERNARDO AVERBECK 

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 59.037,51 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Katia Regina 

Inácia. 

Pretensão: majorar a importância do crédito em favor de Katia Regina Inácia 

e incluir créditos novos em favor de André Stein Lacchini e Paulo Bernardo 

Averbeck. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 61.527,67 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Katia Regina Inácia; 

 R$ 1.667,97 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de André Stein 

Lacchini; 

 R$ 939,78 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Paulo Bernardo 

Averbeck. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001625-77.2012.5.04.0013; petição inicial; procuração; sentença; 

sentença (ED); acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001625-77.2012.5.04.0013.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Adm. Judicial desmembrou o 

valor dos honorários periciais. A Recuperanda concorda com a pretensão 

para retificar o crédito da seguinte forma (todos na Classe I): 

[i] JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA (principal): R$ 61.527,67; 



 
[ii] ANDRÉ STEIN LACCHINI (origem hon. periciais): R$ 1.667,97. 

[iii] PAULO BERNARDO AVERBECK (origem hon. periciais): R$ 939,78. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001625-

77.2012.5.04.0013, ajuizada perante a 13ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 

- as certidões de habilitação expedidas pela 13ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS conferem aos créditos nos valores de R$ 61.527,67, R$ 1.667,97 

e R$ 939,78, titularizados pela Reclamante KÁTIA REGINA INÁCIA e pelos 

peritos ANDRÉ STEIN LACCHINI e PAULO BERNARDO AVERBECK, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de KÁTIA REGINA INÁCIA ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de ANDRÉ STEIN LACCHINI e PAULO 

BERNARDO AVERBECK, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS 

tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do 

crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de KÁTIA REGINA INÁCIA não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANDRÉ STEIN LACCHINI e 

PAULO BERNARDO AVERBECK, a jurisprudência do colendo TJRS também 

os equipara aos créditos trabalhistas:  



 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 



 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de créditos acolhida; ressalvada 

a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de KÁTIA 

REGINA INÁCIA, de R$ 59.037,51 para R$ 61.527,67. 

- incluir o crédito de R$ 1.667,97 em favor de ANDRÉ STEIN LACCHINI, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

- incluir o crédito de R$ 939,78 em favor de PAULO BERNARDO AVERBECK, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
238.  

Apresentante: KELINES CABRAL GOMES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 606.593,97 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: aumentar o valor do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 631.848,03 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência; acórdão proferido no recurso 

ordinário nº 0020266-60.2014.5.04.0202; certidão de cálculos; relatório de 

valores pagos; certidão de trânsito em julgado processo Nº AIRR - 20266-

60.2014.5.04.0202); despacho no âmbito do processo Nº TST-AIRR-20266-



 
60.2014.5.04.0202; e-mail; petição inicial na reclamatória trabalhista nº 

0020266-60.2014.5.04.0202; sentença; procuração. 

Contraditório: Processo 0020266-60.2014.5.04.0202 com pendência de 

trânsito em julgado no TST (doc. anexo). Recuperanda entende que, no 

momento, não pode ser acolhida a pretensão pois os valores da Reclamatória 

Trabalhista não foram liquidados. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020266-

60.2014.5.04.0202, ajuizada por KELINES CABRAL GOMES em face da 

Recuperanda, perante a 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Canoas/RS; 

- por sua vez, a Recuperanda discorda da pretensão da Credora, sob o 

argumento de que o valor da condenação ainda pende de liquidação; 

- de qualquer forma, a Recuperanda arrolou na sua relação de credores o 

valor de R$ 606.593,97, em favor de KELINES CABRAL GOMES, uma vez 

que considerava ser a quantia incontroversa a título de verbas rescisórias, 

assim discriminada: 

 

Atualização de cálculo Valor Descrição 

11/05/2017 

R$ 9.238,18 Custas processuais 

R$ 186.331.81 FGTS 

R$ 78.824,93 Honorários advocatícios 

R$ 1.517,97 Honorários periciais 

R$ 1.460,21 INSS 

R$ 5.333,39 IRPF 

R$ 323.887,48 Principal 

Total R$ 606.593,97  

 

- sendo constatado que o próprio cálculo da Recuperanda englobava valores 

em favor de KELINES CABRAL GOMES que não eram de sua titularidade 

(custas processuais, honorários advocatícios e periciais, INSS, IRPF), a 



 
Administração Judicial buscou apurar os valores efetivamente existentes na 

data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial;   

- compulsando os autos da Reclamatória Trabalhista, verificou-se a existência 

de certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, a 

qual confere aos créditos de R$ 557.540,89 (principal), R$ 86.214,70 

(honorários advocatícios) e R$ 1.607,67 (honorários periciais), titularizados 

por KELINES CABRAL GOMES, pelos advogados BENONI CANELLAS 

ROSSI, EUGENIO HAINZENREDER JUNIOR e MONICA CANELLAS ROSSI 

e pelo perito GELSON NASCIMENTO, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por KELINES CABRAL GOMES, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários advocatícios em favor de BENONI 

CANELLAS ROSSI, EUGENIO HAINZENREDER JUNIOR e MONICA 

CANELLAS ROSSI e sobre os honorários periciais em favor de GELSON 

NASCIMENTO;  

- a atualização dos valores constante na referida certidão (06/05/2019) está 

de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

86.214,70/3 = R$ 28.738,23 

- quanto à sujeição do crédito no valor de R$ 557.540,89 em favor de 

KELINES CABRAL GOMES ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de BENONI CANELLAS ROSSI, 

EUGENIO HAINZENREDER JUNIOR e MONICA CANELLAS ROSSI, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 



 
 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de KELINES CABRAL GOMES não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de BENONI CANELLAS 

ROSSI, EUGENIO HAINZENREDER JUNIOR e MONICA CANELLAS ROSSI, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos referentes às custas 

processuais, contribuição previdenciária e imposto de renda em favor da 

UNIÃO FEDERAL; 



 
- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito desacolhida, com diminuição de valor e inclusão de 

novos créditos de ofício e ressalva da impossibilidade de habilitação do crédito 

tributário (custas processuais, contribuição previdenciária e imposto de 

renda), mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências: 



 
- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

KELINES CABRAL GOMES de R$ 606.593,97 para R$ 557.540,89; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 28.738,23 em favor de BENONI CANELLAS 

ROSSI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 28.738,23 em favor de EUGENIO 

HAINZENREDER JUNIOR, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 28.738,23 em favor de MONICA CANELLAS 

ROSSI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.607,67 em favor de GELSON 

NASCIMENTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
239. 

Apresentante: LAÍNO ALBERTO SCHNEIDER  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 320.357,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 336.427,75 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; correspondência 

eletrônica; acordo para pagamento de verbas rescisórias; cálculo de 

atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 



 
410.153,40 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, o 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 413.667,26, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 114.044,92;  



 
- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 410.153,40 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 55.804,35 R$ 225.379,34 R$ 128.969,72 R$ 410.153,40 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pelo 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  



 
- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de LAÍNO 

ALBERTO SCHNEIDER de R$ 320.357,78 para R$ 410.153,40, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

240. 

Apresentante: LAURA ADRIANA DE ARAUJO GONÇALVES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  



 
 R$ 49.769,59 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 80.090,78 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020053-45.2014.5.04.0011; certidão de cálculos expedida pela 11ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial do processo nº 0020053-

45.2014.5.04.0011; sentença; acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020053-45.2014.5.04.0011, para retificar a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 80.090,78) compreende as rubricas devidas. Recuperanda 

concorda com a pretensão. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020053-

45.2014.5.04.0011, ajuizada por LAURA ADRIANA DE ARAUJO 

GONÇALVES em face da Recuperanda, perante a 11ª Vara do Trabalho de 

Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 80.090,78, titularizado por LAURA 

ADRIANA DE ARAUJO GONÇALVES, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 



 
(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de R$ 80.090,78 em favor de LAURA ADRIANA DE 

ARAÚJO GONÇALVES não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre 

os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

LAURA ADRIANA DE ARAÚJO GONÇALVES de R$ 49.769,59 para R$ 

80.090,78. 

 
241. 

Apresentante: LAURACI DONDÉ DA SILVA  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 311.999,29 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 301.943,47 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo de 

pagamento das verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: A recuperanda concorda com a pretensão, esclarecendo que 

o valor devido à credora foi informado conforme planilha disponibilizada (R$ 

394.973,23 - segunda aba da planilha RH de créditos, enviada em 

23/09/2020). 

Resultado:  



 
- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 419.740,27, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 131.683,42;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 394.973,23 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 



 
R$ 47.857,01 R$ 214.705,51 R$ 132.410,71 R$ 394.973,23 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que por fundamentos diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM (art. 

13, da Lei nº 8.036/1990) desde a competência não recolhida até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  



 
- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de LAURACI 

DONDÉ DA SILVA de R$ 311.999,29 para R$ 394.973,23, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

242. 

Apresentante: LEANDRO DA CRUZ VIANA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 9.380,21 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0020029-

54.2013.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir crédito com origem na 

reclamatória n. 0020029-54.2013.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. No entanto, o processo foi quitado mediante liberação de 

valores. Assim, a Recuperanda entende que o credor deve ser excluído 

da relação de credores.  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020029-

54.2013.5.04.0204, ajuizada perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito no valor de R$ 9.998,45 (soma do principal + FGTS), 

titularizado pelo Reclamante LEANDRO DA CRUZ VIANA, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

-  a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005; 

- no entanto, já houve a expedição de alvará nos autos do processo para 

quitação dos referidos valores, a saber: 



 

 
 

 
- logo, não há que se falar em habilitação do crédito; 

- habilitação desacolhida. 

Providências: nada a fazer. 



 
 

243. 

Apresentante: LEANDRO GENEHR FRITSCHER 

Natureza: divergência de crédito e habilitação de novos créditos 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 446.732,46 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 491.665,38 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 21ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0000963-

89.2012.5.04.0021; divergência de valor; procuração; certidão de cálculos 

expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; inicial do processo 

trabalhista nº 0000963-89.2012.5.04.0021; sentença; decisão (AI); acórdão 

(RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000963-89.2012.5.04.0021. Embora a data de 

atualização esteja correta (06/05/2019), o valor postulado (R$ 491.665.38) 

compreende todas as rubricas, isto é, o valor principal (R$ 384.685,42), FGTS 

(R$ 74.868,11), honorários periciais (R$ 3.392,80), INSS (R$ 326,91), IR (R$ 

19.634,78) e custas (R$ 8.757,36), o que não se mostra correto. Recuperanda 

concorda parcialmente, entendendo que, para a credora LEANDRO GENEHR 

FRITSCHER, o valor deve comportar o Principal (384.685,42) + FGTS 

(74.868,11), totalizando R$ 459.553,53. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000963-

89.2012.5.04.0021, ajuizada por LEANDRO GENEHR FRITSCHER perante a 

21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 



 
- a certidão emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere ao 

crédito de R$ 384.685,42, titularizado por LEANDRO GENEHR FRITSCHER, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- por sua vez, os valores correspondentes aos honorários periciais, INSS, 

imposto de renda e custas não são devidos ao LEANDRO GENEHR 

FRITSCHER, pois de titularidade diversa; 

- aliás, tendo em vista que a certidão de habilitação contempla não somente 

os créditos perseguidos por LEANDRO GENEHR FRITSCHER, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais de MARCO 

AURÉLIO CUNHA DA SILVA, na monta de R$ 1.663,89, e de PAULO 

SERGIO IURTCHENKO, na monta de R$ 1.728,91; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LEANDRO GENEHR FRITSCHER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012), bem como o ano da prolação de sentença (2013), 

permitem presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de MARCO AURÉLIO CUNHA DA SILVA e 

de PAULO SERGIO IURTCHENKO, a jurisprudência mais atual do nosso 

colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação 

Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 



 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de LEANDRO GENEHR FRITSCHER não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- em relação aos honorários periciais de MARCO AURÉLIO CUNHA DA 

SILVA e de PAULO SÉRGIO IURTCHENKO, a jurisprudência do colendo 

TJRS também os equipara aos créditos trabalhistas:  

 



 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL;  

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 



 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito desacolhida, com alterações de ofício e ressalva da 

impossibilidade de habilitação do crédito tributário (contribuições 

previdenciárias e custas), mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências: 

- de ofício, diminuir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado de LEANDRO 

GENEHR FRISTCHER de R$ 446.732,46 para R$ 384.685,42; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.663,89 em favor de MARCO AURÉLIO 

CUNHA DA SILVA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.728,91 em favor de PAULO SÉRGIO 

IURTCHENKO, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

  

244. 

Apresentante: LEANDRO MENDES MACHADO  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 8.648,92 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 50.149,91 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de cálculos 

expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS no âmbito do processo 

nº 0001225-96.2013.5.04.0702; cálculo de atualização do crédito; 

instrumentos de representação; sentença; acórdão (RO); certidão de trân 

Contraditório: A Certidão com abatimentos juntada pelo próprio autos, consta 



 
o cálculo atualizado para 30/03/2019 com crédito de R$ 42.928,64 para o 

reclamante e R$ 7.950,53 para seu advogado. Assim, a recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão, devendo os valores serem 

atualizados considerando a certidão dos autos. 

Resultado:  

- trata-se de pretensão lastreada na Reclamatória Trabalhista nº 0001225-

96.2013.5.04.0702, ajuizada pelo Requerente em 13/11/2013 perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Santa Maria;  

- consta da sentença de parcial procedência a data da rescisão do contrato 

de trabalho:  

 

 
 

- dúvidas, portanto, inexistem quanto à sujeição do crédito, eis que tem origem 

em fato gerador pretérito ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- é o que se extrai da orientação jurisprudencial majoritária acerca da 

interpretação do art. 49, da LRF (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- transitada em julgado a fase de conhecimento em 24/04/2018;  

- houve levantamento do depósito recursal;  

- o Requerente deixou de acostar certidão atualizada na forma do art. 9º, II, 

da LRF;  

- a memória de cálculo apresentada aparentemente não leva em conta o valor 

do depósito recursal; 

- assim, melhor se afeiçoa a utilização da certidão atualizada até data próxima 



 
do ajuizamento da Recuperação Judicia:  

 

 
 

- oportuna a inclusão dos honorários advocatícios em favor de RAQUEL 

MAGALI PRETTO:  

 

 
 

- os honorários advocatícios se equiparam aos créditos trabalhistas no tocante 

à classificação, mercê do disposto no art. 85, § 14º, do CPC, e da decisão 



 
proferida no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- divergência parcialmente procedente, com habilitação ex officio.  

Providências:  

- aumentar a importância do crédito de titularidade de LEANDRO MENDES 

MACHADO de R$ 8.648,92 para R$ 42.928,64, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados;  

- incluir crédito em favor de RAQUEL MAGALI PRETTO pela importância de 

R$ 7.950,53, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados. 

 

245.  

Apresentante: LEO BRUST e ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS e CLEVERTON SIGNOR 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 104.620,04 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito.   

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 83.887,58 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0020473-

84.2013.5.04.0205. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020473-

84.2013.5.04.0205, ajuizada por LEO BRUST e patrocinada por ANTÔNIO 



 
VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 5ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 83.887,58, R$ 16.552,81 e R$ 2.202,35, 

titularizados pelo Reclamante LEO BRUST, pelo advogado ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, e pelo perito contábil CLEVERTON 

SIGNOR, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LEO BRUST, oportuno também manifestar-se de ofício sobre 

os honorários advocatícios titularizados por ANTÔNIO VICENTE DA 

FONTOURA MARTINS, e sobre os honorários periciais titularizados por 

CLEVERTON SIGNOR; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LEO BRUST ao procedimento recuperatório, 

o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013) permite presumir 

que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 

1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 



 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de CLEVERTON SIGNOR, a jurisprudência 

mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a 

sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 



 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 



 
- a origem do crédito de LEO BRUST não deixa dúvidas quanto à classificação 

dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 

11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de CLEVERTON SIGNOR, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 

da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 



 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de valor acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor LEO BRUST, de 

R$ 104.620,04 para R$ 83.887,58; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 16.552,81 em favor de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.202,35 em favor de CLEVERTON 

SIGNOR, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
246.  

Apresentante: LEONARDO MACHADO CUSATO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 71.021,55 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor: 

 R$ 157.532,21 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; extrato conta vinculada 

FGTS; planilha demonstrativa de evolução do crédito. 

Contraditório: O credor apresentou extratos da conta do FGTS informando 

que o total de FGTS do período seria R$ 157.532,21, sendo que o depositado 

até o momento seria R$ 88.453,10 (valores sem correção). Internamente, 

conforme planilha anexa, a Recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 84.330,40 (valores corrigidos). Assim, 

a Recuperanda concorda parcialmente com o requerimento, para retificar 

o crédito em favor de LEONARDO MACHADO CUSATO no valor de R$ 

84.330,40, conforme a planilha anexa. 

Resultado:  

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 157.532,21, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 84.330,40, correspondente à soma do saldo de FGTS e da multa por 

atraso de salário atualizada até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à LEONARDO MACHADO CUSATO a 

título de FGTS e multa por atraso de salário até o dia 06/05/2019, concluindo-

se que o total perfaz a monta de R$ 86.977,64, conforme a seguinte 

composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Multa por atraso 

de salário 
Total do crédito 

R$ 68.096,81 R$ 16.233,59 R$ 2.647,24 R$ 86.977,64 

 



 
- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

LEONARDO MACHADO CUSATO de R$ 71.021,55 para R$ 86.977,64. 

 

247. 

Apresentante: LEONICE POSSAMAI FERREIRA  

Natureza:  divergência de valor e titularidade. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 9.597,23 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Patricia Segatt Martins. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito e alterar sua classificação. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.565,61 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Leonice Possamai 

Ferreira.  

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de cálculos 

expedida pela 2ª Vara do Trabalho de Erechim no âmbito do processo nº 

0000789-32.2012.5.04.0522; correspondência encaminhada pela 

Administração Judicial. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000789-32.2012.5.04.0522. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 30/11/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

de modo a retificar o crédito em favor de LEONICE POSSAMAI FERREIRA, 

na Classe I, contudo, devendo a credora apresentar novo cálculo, 

considerando a data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000789-



 
32.2012.5.04.0522, ajuizada por PATRICIA SEGATTI MARTINS e 

patrocinada pela advogada LEONICE POSSAMAI FERREIRA, perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Erechim/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Erechim/RS 

confere ao crédito na importância de R$ 8.565,61, decorrente de honorários 

advocatícios arbitrados em favor de LEONICE POSSAMAI FERREIRA, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de LEONICE POSSAMAI FERREIRA aos 

efeitos do processo recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista originária do crédito (2012) permite presumir que o fato gerador 

do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- uma vez que o crédito perseguido pela Requerente decorre de honorários 

advocatícios arbitrados naqueles autos, estes seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 



 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios LEONICE POSSAMAI 

FERREIRA, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 



 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência parcialmente acolhida com recálculo de crédito de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, 

mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos da Recuperação 

Judicial. 

Providências: 

- excluir o crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de acidente 

de trabalho ou equiparado em favor de PATRICIA SEGATTI MARTINS; 

- incluir o crédito de R$ 7.905,19 em favor de LEONICE POSSAMAI 

FERREIRA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

248. 

Apresentante: LEÔNIDAS COLLA, CHRISTIAN ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT e CEZAR CORREA RAMOS  

Natureza:  habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 119.385,15 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Leonidas Colla;  

 R$ 7.212,50 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de Christian Adriano 

Moura Bittencourt;  

 R$ 15.557,87 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Cezar Correa 

Ramos.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito 

do processo nº 0001289-46.2012.5.04.0022; certidão de habilitação emitida 



 
pelo Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS no âmbito do processo 

nº 105800-30.2009.5.04.0271; certidão de habilitação emitida pela 28ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0001332-

96.2011.5.04.0028; certidão de cálculos expedida pela 29ª Vara do Trabalho 

de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0001149-88.2012.5.04.0029. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir créditos com origem nas 

reclamatórias n. 0001289-46.2012.5.04.0022; 105800-30.2009.5.04.0271; 

0001332-96.2011.5.04.0028 e 0001149-88.2012.5.04.0029. A data de 

atualização dos créditos é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a 

pretensão de inclusão dos créditos de R$ 119.385,15 em favor de LEÔNIDAS 

COLLA, R$ 7.212,50 em favor de CHRISTIAN ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT e R$ 15.557,87 em favor de CEZAR CORREA RAMOS, 

todos na Classe I. Ressalva-se que há valores que ainda podem ser liberados 

no processo trabalhista, havendo possibilidade de modificação. 

Resultado: 

- pretensão embasada nas Reclamatórias Trabalhistas nº 0001289-

46.2012.5.04.0022, nº 105800-30.2009.5.04.0271, nº 0001332-

96.2011.5.04.0028 e 0001149-88.2012.5.04.0029; 

- além da documentação apresentada pelos Requerentes, a Administração 

Judicial diligenciou na obtenção das cópias das reclamatórias originárias dos 

créditos, as quais foram analisadas nos seguintes termos: 

 Reclamatória Trabalhista nº 0001289-46.2012.5.04.0022 

- a certidão de habilitação emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 7.212,50 e R$ 415,20, 

titularizados pelo Reclamante CHRISTIAN ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT e pelo advogado LEONIDAS COLLA, respectivamente, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de CHRISTIAN ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 



 
Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de LEONIDAS COLLA, estes seguem a 

sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 



 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de CHRISTIAN ADRIANO MOURA BITTENCOURT não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LEONIDAS COLLA, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- no ponto, habilitação de crédito acolhida para inclusão dos créditos nos 

valores de R$ 7.212,50, de titularidade de CHRISTIAN ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT e R$ 415,20 titularizado pelo advogado LEONIDAS COLLA, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

 Reclamatória Trabalhista nº 105800-30.2009.5.04.0271 

- a certidão de habilitação emitida pelo Posto da Justiça do Trabalho de 

Tramandaí/RS confere aos créditos titularizados pelo advogado LEONIDAS 

COLLA os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
- os valores estão atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto a sujeição dos créditos de LEONIDAS COLLA aos efeitos da 

Recuperação Judicial, uma vez que as reclamatórias trabalhistas originárias 

do crédito têm como data de ajuizamento uma anterior a 06/05/2019, possível 

presumir ser o fato gerador dos créditos anterior ao marco legal (REsp. 



 
1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- sendo os créditos principais anteriores ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial, os honorários advocatícios de LEONIDAS COLLA seguem a mesma 

sorte, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 



 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LEONIDAS COLLA, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação de crédito acolhida no ponto para inclusão do crédito no valor de 

R$ 119.405,15 em favor de LEONIDAS COLLA, dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

 Reclamatória Trabalhista nº 0001332-96.2011.5.04.0028 

- a certidão de habilitação emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 5.416,98 e R$ 968,66, 

titularizados pelos advogados LEONIDAS COLLA e CEZAR CORREA 

RAMOS e pelo perito LUIZ DE MARTINO, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- considerando que a certidão contempla não somente o crédito perseguido 

pelos advogados LEONIDAS COLLA e CEZAR CORREA RAMOS, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais relacionados em 

favor de LUIZ DE MARTINO; 

- os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  5.416,98/2 

= R$ 2.708,49; 



 
- quanto a sujeição dos créditos de LEONIDAS COLLA e CEZAR CORREA 

RAMOS aos efeitos do procedimento recuperatório, o ano de ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista originária do crédito (2011) permite presumir que o 

fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ante a sujeição do crédito principal decorrente da referida Reclamatória 

Trabalhista, os honorários advocatícios de LEONIDAS COLLA e CEZAR 

CORREA seguem a mesma sorte, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 



 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de LUIZ DE MARTINO, a jurisprudência mais 

atual do nosso colendo TJRS igualmente tem aplicado como critério definidor 

a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória 

trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 



 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LEONIDAS COLLA e 

CEZAR CORREA RAMOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de LUIZ DE MARTINO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- no ponto, habilitação de crédito parcialmente acolhida com inclusão de 

crédito de ofício, devendo serem habilitados em favor de LEONIDAS COLLA 

e CEZAR CORREA RAMOS créditos nos valores de R$ 2.708,49, bem como 

o crédito de R$ 968,66 em favor do perito LUIZ DE MARTINO, todos dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados; 

 Reclamatória Trabalhista nº 0001149-88.2012.5.04.0029 

- a certidão de cálculos expedida pela 29ª Vara do Trabalho confere ao crédito 

no valor de R$ 15.557,87, titularizado por CEZAR CORREA RAMOS, os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- o valor foi atualizado de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto a sujeição dos créditos de CEZAR CORREA RAMOS aos efeitos da 

Recuperação Judicial, o ano de ajuizamento da Reclamatória Trabalhista 

originária do crédito (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- sendo o crédito principal anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, 

os honorários advocatícios de CEZAR CORREA RAMOS seguem a mesma 

sorte, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 



 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de CEZAR CORREA 

RAMOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, 

do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- no ponto, habilitação acolhida para incluir em favor de CEZAR CORREA 

RAMOS o crédito no valor de R$ 15.557,87, dentre os derivados da legislação 

do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- portanto, aufere-se que os créditos decorrentes da presente habilitação são 

os seguintes: 

 

ORIGEM TITULAR VALOR 

0001289-

46.2012.5.04.0022 

CHRISTIAN 

ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT 

R$ 7.212,50 

0001289-

46.2012.5.04.0022 

LEONIDAS COLLA R$ 415,20 

105800-30.2009.5.04.0271 LEONIDAS COLLA R$ 119.405,15 

0001332-

96.2011.5.04.0028 

LEONIDAS COLLA R$ 2.708,49 

0001332-

96.2011.5.04.0028 

CEZAR CORREA 

RAMOS 

R$ 2.708,49 

0001149-

88.2012.5.04.0029 

CEZAR CORREA 

RAMOS 

R$ 15.557,87 

0001332-

96.2011.5.04.0028 

LUIZ DE MARTINO R$ 968,66 

   

 

- por fim, não se desconhece a determinação dos Ilmos. Juízos Trabalhistas 

para que se proceda com a habilitação de créditos em favor da UNIÃO 

FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 



 
judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 7.212,50 em favor de CHRISTIAN ADRIANO MOURA 

BITTENCOURT, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 122.528,84em favor de LEONIDAS COLLA, dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados; 

- incluir o crédito de R$18.266,36 em favor de CEZAR CORREA RAMOS, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 968,66 em favor de LUIZ DE MARTINO, dentre 

os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho 

ou equiparados. 



 
 

249. 

Apresentante: LEVITA GONÇALVES FIGUEIRO DA SILVA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 139.656,13 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 346.066,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; cálculo de 

atualização do crédito. 

Contraditório: Não é possível concordar com a pretensão, tendo em vista que 

a credora não apresentou certidão de habilitação de crédito emitida pela 

Justiça do Trabalho, ou outros documentos comprobatórios.  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002124-

13.2011.5.04.0202, ajuizada por LEVITA GONÇALVES FIGUEIRO DA SILVA 

em face da Recuperanda, cujo trâmite ocorre perante a 2ª Vara do Trabalho 

de Canoas/RS; 

- a Credora pretende a majoração de seu crédito de R$ 139.656,13 para R$ 

346.066,63: 



 

 
- a Recuperanda, em seu contraditório, discorda da pretensão por não ter sido 

apresentada a necessária certidão de habilitação de crédito; 



 
- com razão da Devedora; 

- assim, não havendo certidão de habilitação de crédito ou de cálculos emitida 

pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, não há como acolher a pretensão na 

forma como deduzida; 

- divergência desacolhida. 

Providências: nada a fazer. 

 

250. 

Apresentante: LIGIA LEINDECKER FUTTERLEIB 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 777.781,81 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 662.358,86 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0001046-

84.2011.5.04.0201. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0001046-84.2011.5.04.0201. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 662.358,86 em favor de LIGIA LEINDECKER FUTTERLEIB, na 

Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001046-

84.2011.5.04.0201, ajuizada perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito no valor de R$ 662.358,86, titularizado pela Reclamante 

LIGIA LEINDECKER FUTTERLEIB, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 



 
-  a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LIGIA LEINDECKER FUTTERLEIB ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de LIGIA LEINDECKER FUTTERLEIB não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 



 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de LIGIA 

LEINDECKER FUTTERLEIB, de R$ 777.781,81 para R$ 662.358,86. 

 

251.   

Apresentante: LILIAN MILAZZO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 98.285,54 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; procuração; cópias dos 

autos do processo nº 0102000-54.2006.5.04.0221; certidão de divórcio; 

certidão de casamento. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir crédito com origem na 

reclamatória n. 0102000-54.2006.5.04.0221. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito de R$ 98.285,54 em favor de LILIAN MILAZZO, na Classe I. 

Resultado:  



 
- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0102000-

54.2006.5.04.0221, ajuizada perante a Vara do Trabalho de Guaíba/RS; 

- a certidão de cálculos, emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS, confere 

ao crédito titularizado pela Reclamante LILIAN MILAZZO os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

-  a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005; 

- ocorre, no entanto, que o crédito devido à Reclamante soma R$ 90.362,22, 

quando descontado o montante de R$ 7.923,32 devido à UNIÃO FEDERAL, 

decorrente de contribuições previdenciárias (R$ 6.474,90) e custas 

processuais (R$ 1.448,42); 

- quanto à sujeição do crédito de LILIAN MILAZZO ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2006) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de LILIAN MILAZZO não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL, 

referidas anteriormente; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 



 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida em parte; ressalvada a impossibilidade de 

habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao 

procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 90.362,22 em favor de LILIAN MILAZZO, dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

 

252.   

Apresentante: LILIANE FARDIN ELESBAO 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 114.492,57 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 113.458,32 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas não pagas, cujo valor atualizado é de R$ 141.103,68 (conforme 

planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda concorda com a pretensão 

nos termos acima. 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  



 
- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 158.661,24, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 53.983,93;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 141.103,68 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 19.262,75 R$ 72.647,95 R$ 49.192,98 R$ 141.103,68 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 



 
data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de LILIANE 

FARDIN ELESBAO de R$ 114.492,57 para R$ 141.103,68, mantendo 



 
inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 
253.  

Apresentante: LISANDRA MARIA RODRIGUES MACHADO   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 233.565,69 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 270.169,90 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020404-21.2014.5.04.0204; certidão de cálculo expedida pela 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito principal 

com origem na reclamatória trabalhista n.º 0020404-21.2014.5.04.0204. A 

data de atualização da CHC é de 06/05/2019. Na petição de divergência foi 

apontado o valor total de R$ 270.169,90, o qual inclui os honorários. Observa-

se que o Adm. Judicial desmembrou os honorários, atribuindo ao advogado 

ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS o valor de R$ 40.624,01 

(relativo ao processo desta credora). A Recuperanda concorda 

parcialmente com a pretensão, pois, como observado, o valor dos 

honorários deve ser arrolado em nome do advogado, restando à credora 

LISANDRA MARIA RODRIGUES MACHADO efetivamente o valor de R$ 

229.545,89 (conforme consta na certidão apresentada). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020404-

21.2014.5.04.0204, ajuizada por LISANDRA MARIA RODRIGUES 



 
MACHADO e patrocinada por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a planilha de cálculo conjuntamente com a certidão emitida pela 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS confere aos créditos nos valores de R$ 229.545,89 e 

R$ 40.624,01, titularizados pela Reclamante LISANDRA MARIA 

RODRIGUES MACHADO e pelo advogado ANTÔNIO VICENTE DA 

FONTOURA MARTINS; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LISANDRA MARIA RODRIGUES MACHADO, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados 

por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LISANDRA MARIA RODRIGUES 

MACHADO ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do 

crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 



 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de LISANDRA MARIA RODRIGUES MACHADO não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 



 
- divergência de crédito desacolhida; inclusão de novos créditos de ofício. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista de LISANDRA MARIA 

RODRIGUES MACHADO de R$ 233.565,69 para R$ 229.545,89; 

- incluir o crédito no valor de R$ 40.624,01 em favor de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
254.  

Apresentante: LORENI ARGÉLIA FEISTLER, PAULO ALBERTO DAL 

MOLIN e CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 249.942,84 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito.   

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 237.206,86 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0072400-79.2005.5.04.0202; petição inicial da Reclamatória Trabalhista; 

certidão de cálculos expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

decisão interlocutória. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0072400-

79.2005.5.04.0202, ajuizada LORENI ARGÉLIA FEISTLER perante a 5ª Vara 

do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 137.037,54, R$ 2.897,38 e R$ 2.597,75, 



 
titularizados pela Reclamante LORENI ARGÉLIA FEISTLER e pelos peritos 

contábeis PAULO ALBERTO DAL MOLIN e CARLOS FELISBERTO GARCIA 

MARTINS, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LORENI ARGÉLIA FEISTLER, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por PAULO ALBERTO 

DAL MOLIN e CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LORENI ARGÉLIA FEISTLER ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2005) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de PAULO ALBERTO DAL MOLIN e 

CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS, a jurisprudência mais atual do 

nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição à 

Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 



 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de LORENI ARGÉLIA FEISTLER não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de PAULO ALBERTO DAL MOLIN 

e CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS, a jurisprudência do colendo 

TJRS também os equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 



 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  
 

- divergência de valor acolhida em parte; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 



 
decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor LORENI 

ARGÉLIA FEISTLER, de R$ 249.942,84 para R$ 137.037,54; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.897,38 em favor de PAULO ALBERTO 

DAL MOLIN, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.597,75 em favor de CARLOS 

FELISBERTO GARCIA MARTINS, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
255.  

Apresentante: LOURDES DA SILVA GIL 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 104.652,44 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 118.534,25 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado 

Documentos apresentados: divergência de crédito; cálculo de atualização do 

crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas não pagas, cujo valor atualizado é de R$ 123.322,70 (conforme 

planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda concorda parcialmente 

com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  

- a Requerente está entre as demitidas antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  



 
- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 108.297,75;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 123.322,70 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

GRRF FGTS Saldo total 

R$ 107.165,55 R$ 16.157,15 R$ 123.322,70 

 

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 



 
- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de LOURDES 

DA SILVA GIL de R$ 104.652,44 para R$ 123.322,70, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

256.   



 
Apresentante: LUANA SOARES DE SOUZA, ANTÔNIO VICENTE DA 

FONTOURA MARTINS e GELSON NASCIMENTO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 350.453,65 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito.   

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 232.530,17– crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0000185-

86.2011.5.04.0205. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000185-

86.2011.5.04.0205, ajuizada por LUANA SOARES DE SOUZA e patrocinada 

por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 5ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 232.530,17, R$ 79.182,79 e R$ 

1.705,71, titularizados pela Reclamante LUANA SOARES DE SOUZA, pelo 

advogado ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, e pelo perito 

contábil GELSON NASCIMENTO, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUANA SOARES DE SOUZA, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, e sobre os honorários periciais 

titularizados por GELSON NASCIMENTO; 



 
- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUANA SOARES DE SOUZA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 



 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 



 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de LUANA SOARES DE SOUZA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de GELSON NASCIMENTO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 



 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 



 
- divergência de crédito acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor LUANA SOARES 

DE SOUZA, de R$ 350.453,65 para R$ 232.530,17; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 79.182,79 em favor de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.705,71 em favor de GELSON 

NASCIMENTO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
257.  

Apresentante: LUCIANA MACEDO PEREIRA  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 606.314,63 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a imoportância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 667.865,74 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; procuração; 

documento de identificação pessoal; certidão de cálculos expedida pela 02ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0076200-

94.2009.5.04.0002; decisões interlocutórias; sentença (EE); sentença (ED); 

agravo de petição. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0076200-94.2009.5.04.0002. A data de 



 
atualização do cálculo apresentado é de 08/05/2019 (diferença de dois dias). 

Além disso, verifica-se que a credora incluiu todos os valores em sua 

pretensão, isto é, além do principal, acrescentou os honorários, as custas e 

os tributos (o que se mostra equivocado). Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com a pretensão, de modo a retificar o crédito em favor de 

LUCIANA MACEDO PEREIRA na Classe I, no valor de R$ 614.462,65, na 

Classe I (ressalvando a possibilidade de existir pequena diferença em razão 

da data de atualização com dois dias de defasagem).  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0076200-

94.2009.5.04.0002, ajuizada por LUCIANA MACEDO PEREIRA, perante a 

02ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos expedia pela 02ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito no valor de R$ 614.462,65, titularizado pela Reclamante 

LUCIANA MACEDO PEREIRA, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 

- a atualização do crédito foi realizada até o dia 08/05/2019, contudo, viável a 

consideração do cálculo ante a similitude aos termos do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUCIANA MACEDO PEREIRA aos efeitos 

do processo recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista 

originária do crédito (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja 

anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de LUCIANA MACEDO PEREIRA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 



 
LUCIANA MACEDO PEREIRA de R$ 606.314,63 para R$ 614.462,65. 

 

258. 

Apresentante: LUCIANE ELOISA BRANDT BENAZZI, JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA AZEVEDO e JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 288.438,28 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Luciane Eloisa 

Brandt Benazzi; 

 R$ 51.335,09 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de João Carlos Oliveira 

Azevedo. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0021871-36.2017.5.04.0202; certidão de cálculos emitida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração; sentença; cópias diversas do processo 

trabalhista. 

Contraditório: O pedido foi proposto para INCLUIR os créditos (principal e 

honorários) com origem na reclamatória trabalhista n.º 0021871-

36.2017.5.04.0202. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 

Recuperanda concorda com a pretensão (ambos na Classe I):  

[i] LUCIANE ELOISA BRANDT BENAZZI: R$ 288.438,28; e 

[ii] JOÃO CARLOS OLIVEIRA AZEVEDO: R$ 51.335,09. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021871-

36.2017.5.04.0202, ajuizada por LUCIANE ELOISA BRANDT BENAZZI e 

patrocinada por JOÃO CARLOS OLIVEIRA AZEVEDO, perante a 2ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; 



 
- as certidões de habilitação expedidas pela 2ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS conferem aos créditos nos valores de R$ 288.438,28, R$ 

51.335,09 e R$ 2.000,00, titularizados pela Reclamante LUCIANE ELOISA 

BRANDT BENAZZI, pelo advogado JOÃO CARLOS OLIVEIRA AZEVEDO e 

pelo perito JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, respectivamente, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUCIANE ELOISA BRANDT BENAZZI e JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA AZEVEDO, oportuno também manifestar-se de ofício sobre os 

honorários periciais titularizados por JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUCIANE ELOISA BRANDT ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2017) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de JOÃO CARLOS OLIVEIRA 

AZEVEDO, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 



 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 



 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da 
novel legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
a respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 
 



 
- a origem do crédito de LUCIANE ELOISA BRANDT não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA AZEVEDO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA 

SILVA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 



 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 288.438,28 em favor de LUCIANE ELOISA BRANDT 

BENAZZI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 51.335,09 em favor de JOÃO CARLOS OLIVEIRA 

AZEVEDO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.000,00 em favor de JOSÉ ANTÔNIO 

ARAÚJO DA SILVA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
259.  

Apresentante: LUCIANE ESTER DE GREGORI DUTRA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  



 
 R$ 2.004,90 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; certidão de habilitação emitida pela 2ª 

Vara do Trabalho de Santa Maria/RS no âmbito do processo nº 0000733-

07.2013.5.04.0702; procuração; carteira de identidade de Luciane; carteira da 

OAB de Leoneide; despacho proferido no âmbito do processo de recuperação 

judicial. 

Contraditório: Origem: honorários periciais. Certidão atualizada até 

06/05/2019. Recuperanda concorda com a habilitação do valor.  

Resultado: 

- pretensão embasada em certidão de habilitação oriunda da Reclamatória 

Trabalhista nº 0000733-07.2013.5.04.0702, ajuizada por REGINA MARIA 

COPETTI perante a 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria/RS confere ao 

crédito de R$ 2.004,90, titularizado por LUCIANE ESTER DE GREGORI 

DUTRA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, cumpre 

destacar que o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013), bem 

como o ano da prolação de sentença (2016), permitem presumir que o fato 

gerador do crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial; 

- em se tratando de honorários periciais, a jurisprudência mais atual do nosso 

colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação 

Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 



 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- no que concerne à classificação, a jurisprudência do colendo TJRS equipara 

os honorários periciais aos créditos trabalhistas: 

 
 “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 



 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir o crédito de R$ 2.004,90 em favor de LUCIANE ESTER 

DE GREGORI DUTRA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

260. 

Apresentante: LUCIANE TOLDO  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 28.251,74 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: não informado. 

Valor declarado pelo credor: 

 não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; capa do processo nº 

1033900-69.2009.5.04.0271; acórdão (RO). 

Contraditório: Não é possível concordar com a pretensão, tendo em vista que 

a credora não informou o valor do crédito pretendido e não apresentou 

certidão de habilitação de crédito emitida pela Justiça do Trabalho.  

Resultado:  

- pretensão decorrente da Reclamatória Trabalhista nº 1033900-

69.2009.5.04.0271, ajuizada em 20/04/2009 perante a Vara do Trabalho de 

Osório;  

- pelo ano da Reclamatória Trabalhista (2009), viável presumir que o fato 

gerador dos créditos dela oriundos seja anterior ao ajuizamento da 



 
Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- conforme reconhecido pela própria Requerente em e-mail datado de 

12/03/2020, aguarda a expedição de certidão nos termos do art. 9º, II, da LRF: 

“AGUARDAMOS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CALCULO 

ATUALIZADO ATÉ 06/05/2019.”; 

- carece, assim, o crédito dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- expedida a certidão, poderão as partes postular a alteração do quantum 

debeatur diretamente à Administração Judicial, mercê do disposto no art. 6º, 

§ 2º, da LRF; 

- divergência desacolhida.  

Providências: nada a fazer. 

 

261. 

Apresentante: LUCIANO AUGUSTO BRAGANHOLO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 970.844,78 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 1.089.415,05 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência; procuração; ata de audiência; 

decisão interlocutória; certidão de habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho 

de Gramado no âmbito do processo nº 0000230-74.2010.5.04.0351; certidão 

de cálculos expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Gramado. 

Contraditório: Certidão apresentada pela credora foi atualizada até 

06/05/2019. Valores compreendem principal + FGTS (conforme Doc. 

“6_CERTIDÃO DE CÁLCULO ELABORADA PELA VARA DO TRABALHO”). 

Concordância integral da Recuperanda, de modo a retificar valor arrolado. 



 
Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000230-

74.2010.5.04.0351, ajuizada por LUCIANO AUGUSTO BRAGANHOLO em 

face da Recuperanda, perante a 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Gramado/RS 

confere ao crédito de R$ 1.089.415,05, titularizado por LUCIANO AUGUSTO 

BRAGANHOLO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, a data do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de LUCIANO AUGUSTO BRAGANHOLO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

LUCIANO AUGUSTO BRAGANHOLO de R$ 970.844,78 para R$ 

1.089.415,05. 

  
262. 

Apresentante: LUCIANO MAYER   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 292.569,30 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  



 
Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 308.418,06 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0117600-10.2009.5.0.0028; certidão de cálculo expedida pela28ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito principal 

com origem na reclamatória trabalhista n.º 0117600-10.2009.5.04.0028. A 

data de atualização da CHC é de 06/05/2019. Na petição de divergência foi 

apontado o valor total de R$ 308.418,06, o qual inclui os honorários. Observa-

se que o Adm. Judicial desmembrou os honorários, atribuindo ao advogado 

AIRTON DE OLIVEIRA PINHEIRO o valor de R$ 46.681,01 (relativo ao 

processo desta credora). A Recuperanda NÃO concorda com a pretensão, 

pois, como observado, o valor dos honorários deve ser arrolado em nome do 

advogado. Além disso, conforme consta na certidão, o valor do credor 

LUCIANO MAYER deve ser diminuído para o valor de R$ 261.737,05. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0117600-

10.2009.5.0.0028, ajuizada por LUCIANO MAYER e patrocinada por AIRTON 

DE OLIVEIRA PINHEIRO, perante a 28ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 261.737,05, R$ 46.681,01 e R$ 1.260,15, 

titularizados pelo Reclamante LUCIANO MAYER, pelo advogado AIRTON DE 

OLIVEIRA PINHEIRO e pelo perito LUIZ DE MARTINO, respectivamente, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUCIANO MAYER, oportuno também manifestar-se de ofício 

sobre os honorários advocatícios titularizados por AIRTON DE OLIVEIRA 



 
PINHEIRO e sobre os honorários periciais titularizados por LUIZ DE 

MARTINO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUCIANO MAYER ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de AIRTON DE OLIVEIRA PINHEIRO, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 



 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de LUIZ DE MARTINO, a jurisprudência mais 

atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição 

à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 



 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

- a origem do crédito de LUCIANO MAYER não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de AIRTON DE 

OLIVEIRA PINHEIRO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de LUIZ DE MARTINO, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 



 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de crédito parcialmente acolhida; 

inclusão de novos créditos de ofício. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista de LUCIANO MAYER de R$ 

292.569,30 para R$ 261.737,05; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 46.681,01 em favor de AIRTON DE 

OLIVEIRA PINHEIRO dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 1.260,15 em favor de LUIZ DE MARTINO 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

 
263.  

Apresentante: LUCIANO PIGHINELLI 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 69.561,91 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 81.220,84 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 

de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 



 
66.407,61 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima, para retificar 

o crédito em favor de LUCIANO PIGHINELLI, fazendo constar a seu favor o 

valor de R$ 66.407,61. 

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019): 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado, o Requerente teria um crédito da ordem de R$ 

149.794,75, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS e multa de 

40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 99.025,62;  



 
- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 66.407,61 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

GRRF FGTS Saldo total 

R$ 48.387,54 R$ 18.020,07 R$ 66.407,61 

 

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- por sua vez, não procedem a multa e os juros vindicados pelo Requerente 

em seus cálculos, decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do 

acordo firmado com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  



 
- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: reduzir a importância do crédito de titularidade de LUCIANO 

PIGHINELLI de R$ 69.561,91 para R$ 66.407,61, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

264.   

Apresentante: LUIS EDUARDO GOMES STEIN 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 240.917,77 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 257.319,11 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001416-11.2012.5.04.0013, sentença; sentença (ED); acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001416-11.2012.5.04.0013.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com 

a pretensão, de modo a RETIFICAR o crédito de LUIS EDUARDO GOMES 

STEIN, na Classe I, para constar a seu favor o valor de R$ 257.319,11. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001416-

11.2012.5.04.0013, ajuizada perante a 13ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS; 

- acredita-se ter ocorrido erro material na expedição da certidão de habilitação 

pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, tendo em vista que titulariza o 

crédito em nome de MARIO CEZAR CORRÊA DA COSTA DE CASTRO 

PINTO. Verificando-se a primeira certidão expedida, retificada somente por 

não estar atualizada de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005, a titularidade do crédito era do Reclamante LUIS EDUARDO 

GOMES STEIN, o que faz crer que a certidão é, de fato, de sua titularidade. 

Tal certidão confere ao crédito no valor de R$ 257.319,11 os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUIS EDUARDO GOMES STEIN ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 



 
- a origem do crédito de LUIS EDUARDO GOMES STEIN não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de valor acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação da 

UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 



 
Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de LUIS 

EDUARDO GOMES STEIN, de R$ 240.917,77 para R$ 257.319,11. 

 
265.  

Apresentante: LUIS FERNANDO ESPINOSA COCIAN 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 180.114,53 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 236.677,46 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo de 

parcelamento de verbas rescisórias, FGTS e saldo de salário; termo de 

rescisão de contrato de trabalho; termo de homologação de rescisão de 

contrato de trabalho; ficha registro; requerimento de seguro-desemprego; decl 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 é de R$ 235.583,23 

(conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com a pretensão nos termos acima, para retificar o crédito 

em favor de LUIS FERNANDO ESPINOSA COCIAN, fazendo constar a seu 

favor o valor de R$ 235.583,23. 

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 



 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, o Requerente teria um crédito a 

receber da ordem de R$ 236.677,46, entre rescisão, multas por atraso de 

salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 69.132,47;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 235.583,23 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 27.947,12 R$ 154.883,66 R$ 52.752,44 R$ 235.583,23 

 



 
- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, o crédito previsto no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de LUIS 

FERNANDO ESPINOSA COCIAN de R$ 180.114,53 para R$ 235.583,23, 

mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 



 
266. 

 Apresentante: LUIS HENRIQUE SACCHI DOS SANTOS 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 150.376,85 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 87.302,87 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0167100-

76.2007.5.04.0202. 

Contraditório: Não há créditos devidos a Luis Henrique Sacchi dos Santos, 

pois foram integralmente quitados. Conforme certidão de cálculo, há um 

crédito de R$ 80.464,00 de honorários advocatícios para JAIRO SENTINGER 

SILVEIRA, R$ 2.256,68 ao perito contábil CARLOS EDGAR DE MAGALHAES 

VALMORBIDA e R$ 4.600,01 ao perito contábil Roque Mallmann. Assim, a 

recuperanda concorda parcialmente com a pretensão.  

Resultado:  

 - pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0167100-

76.2007.5.04.0202, ajuizada por LUIS HENRIQUE SACCHI DOS SANTOS 

em face da Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS;  

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS confere aos créditos nos valores de R$ 80.446,18 R$ 2.256,68 e 

R$ 4.600,01, titularizados pela advogada HELIDA LIANE FIGUEIREDO 

CATELAN e pelos peritos contábeis ROQUE MALLMANN e CARLOS EDGAR 

DE MAGALHAES VALMORBIDA, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade;  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005;  



 
- a certidão de cálculos contempla somente os créditos devidos ao procurador 

e aos peritos atuantes no feito, de forma que a quantia pretendida pelo 

Reclamante, de R$ 87.302,87, não é de sua titularidade. É caso, portanto, de 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

HELIDA LIANE FIGUEIREDO CATELAN, e sobre os honorários periciais 

titularizados por ROQUE MALLMANN e CARLOS EDGAR DE MAGALHAES 

VALMORBIDA; 

- quanto aos honorários advocatícios de HELIDA LIANE FIGUEIREDO 

CATELAN estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento 

do Recurso Especial nº 1.443.750/RS:  

 
 RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 



 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio.  
5. Recurso especial provido.  
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016)  
 
 

- quanto aos honorários periciais de ROQUE MALLMANN e CARLOS EDGAR 

DE MAGALHAES VALMORBIDA, a jurisprudência mais atual do nosso 

colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação 

Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista:  

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 



 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) 
(sublinhamos)  

 

 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de HELIDA LIANE 

FIGUEIREDO CATELAN, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos;  

- no que se refere aos honorários periciais de ROQUE MALLMANN e 

CARLOS EDGAR DE MAGALHAES VALMORBIDA, a jurisprudência do 

colendo TJRS também os equipara aos créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes 
do eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C 
DO CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018)  

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- divergência de crédito não acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 



 
Providências:   

 - de ofício, incluir o crédito de R$ 80.446,18 em favor de HELIDA LIANE 

FIGUEIREDO CATELAN, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados;  

 - de ofício, incluir o crédito de R$ 2.256,68 em favor de ROQUE MALLMANN, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados;  

 - de ofício, incluir o crédito de R$ 4.600,01 em favor de CARLOS EDGAR DE 

MAGALHAES VALMORBIDA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

267. 

Apresentante: LUIS LEANDRO GOMES RAMOS 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 27.824,63 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001184-94.2011.5.04.0025; sentença proferida nos autos do processo nº 

0001184-94.2011.5.04.0025; decisão interlocutória (RO); acórdão (RO); 

certidão de habilitação emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

no âmbito do processo nº 0000029-22.2012.5.04.0025; certidão de cálculos 

expedida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida 

nos autos do processo trabalhista nº 0000029-22.2012.5.04.0025; acórdão 

(RO); embargos de declaração; decisão (RR); certidão de habilitação emitida 

pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 

0021671-68.2014.5.04.0029; certidão de cálculos emitida pela 29ª Vara do 



 
Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial do processo nº 0021671-

68.2014.5.04.0029; sentença; sentença (ED); acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir créditos de honorários 

advocatícios com origem em duas reclamatórias trabalhistas:  

(a) 0001184-94.2011.5.04.0025 (autora Marcia Teixeira dos Santos): R$ 5.872,44. 

(b) 0000029-22.2012.5.04.0025 (autora Odina de Vargas Pedroso): R$ 8.901,63. 

Data de atualização correta (06/05/2019).  

Recuperanda concorda com o requerimento, de modo a incluir o requerente 

com o valor total de R$ 14.774,07. 

O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito de honorários advocatícios 

com origem no processo n.º 0021671-68.2014.5.04.0029 (credora principal: 

Priscila Helena Zanata B.). A data de atualização do cálculo confere com o 

pedido da RJ (06/05/2019). A Recuperanda concorda com a pretensão, de 

modo a incluir o advogado LUIS LEANDRO GOMES RAMOS na Classe I, com 

o valor de R$ 13.050,56 (princ. Honor. + juros honor.). 

Resultado: 

- pretensão embasada nos honorários advocatícios arbitrados no âmbito das 

Reclamatórias Trabalhistas que vão abaixo analisadas: 

 Reclamatória Trabalhista nº 0001184-94.2011.5.04.0025 

- a certidão de habilitação de crédito emitida pela 25ª Vara do Trabalho de 

Porto Alegre/RS confere ao crédito de R$ 5.872,44, titularizado por LUIS 

LEANDRO GOMES RAMOS, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o que 

o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 



 
 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos às contribuições 

previdenciárias e custas à UNIÃO/FAZENDA PÚBLICA; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza de tais 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 



 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação do crédito de R$ 5.872,44 acolhida, ressalvada a inviabilidade da 

habilitação de créditos em favor da UNIÃO/FAZENDA PÚBLICA, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

 

 Reclamatória Trabalhista nº 0000029-22.2012.5.04.0025 

- a certidão de habilitação emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 8.901,63 em favor de LUIS LEANDRO 

GOMES RAMOS os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o que 

o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 



 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 



 
- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos às contribuições 

previdenciárias e custas à UNIÃO/FAZENDA PÚBLICA; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza de tais 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação do crédito de R$ 8.901,63 acolhida, ressalvada a inviabilidade da 

habilitação de créditos em favor da UNIÃO/FAZENDA PÚBLICA, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

 

 Reclamatória Trabalhista nº 0021671-68.2014.5.04.0029 



 
- a certidão de habilitação emitida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 13.050,56 em favor de LUIS LEANDRO 

GOMES RAMOS os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o que 

o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 



 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- habilitação do crédito de R$ 13.050,56 acolhida. 

 

 Reclamatória Trabalhista nº 0020087-30.2014.5.04.0331 

- a certidão de habilitação emitida pela 1ª Vara do Trabalho de São 

Leopoldo/RS confere ao crédito de R$ 2.251,70 em favor de LUIS LEANDRO 

GOMES RAMOS os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o que 



 
o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 



 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- no que concerne à classificação, os honorários advocatícios equiparam-se 

aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos às contribuições 

previdenciárias e custas à UNIÃO FEDERAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza de tais 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 



 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação do crédito de R$ 2.251,70 acolhida, ressalvada a inviabilidade da 

habilitação de créditos em favor da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

 

 Reclamatória Trabalhista nº 0001442-70.2011.5.04.0004 

- a certidão de habilitação emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos de R$ 10.844,06 e de R$ 1.501,84, 

titularizados por LUIS LEANDRO GOMES RAMOS e TOMÁS ANTÔNIO 

ENGLERT, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUIS LEANDRO GOMES RAMOS, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por TOMÁS 

ANTÔNIO ENGLERT; 

- a atualização dos valores apresentada na certidão mencionada não está de 

acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo 

qual a Administração Judicial realizou recálculo de ofício: 

 LUIS LEANDRO GOMES RAMOS 



 

 
 TOMÁS ANTÔNIO ENGLERT 

 
 - quanto à sujeição ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do 

crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios de LUIS LEANDRO GOMES 

RAMOS seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 



 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 



 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de TOMÁS ANTÔNIO ENGLERT, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 



 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LUIS LEANDRO 

GOMES RAMOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 

85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de TOMÁS ANTÔNIO ENGLERT, 

a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos às contribuições 

previdenciárias e custas à FAZENDA NACIONAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza de tais 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 



 
 

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida com recálculo de ofício para 

reconhecer o crédito no valor de R$ 10.590,46 em favor de LUIS LEANDRO 

GOMES RAMOS, com a inclusão de ofício de crédito em favor de TOMÁS 

ANTÔNIO ENGLERT no valor de R$ 1.466,72 e ressalva da inviabilidade da 

habilitação de créditos em favor da FAZENDA NACIONAL, mercê da não 

sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

 

 Reclamatória Trabalhista nº 0020052-36.2014.5.04.0019 

- a certidão de habilitação emitida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos de R$ 1.783,81 e de R$ 2.348,56, titularizados 

respectivamente por LUIS LEANDRO GOMES RAMOS e JOSÉ ANTÔNIO 

ARAÚJO DA SILVA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUIS LEANDRO GOMES RAMOS, oportuno também 



 
manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por JOSÉ 

ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da 

Reclamatória Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do 

crédito principal seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- nesse sentido, os honorários advocatícios de LUIS LEANDRO GOMES 

RAMOS seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 



 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 



 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de LUIS LEANDRO 

GOMES RAMOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 

85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA 

SILVA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de créditos relativos às contribuições 

previdenciárias e custas à FAZENDA NACIONAL; 

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza de tais 

créditos não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da 

Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação do crédito de R$ 1.783,81 acolhida, com inclusão de ofício do 

crédito de R$ 2.348,56 em favor de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA e 



 
ressalva da inviabilidade da habilitação de créditos em favor da FAZENDA 

NACIONAL, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 42.450,60 em favor de LUIS 

LEANDRO GOMES RAMOS dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 1.466,72 em favor de TOMÁS 

ANTÔNIO ENGLERT dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 2.348,56 em favor de JOSÉ ANTÔNIO 

ARAÚJO DA SILVA dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

268. 

Apresentante: LUIS HENRIQUE SILVEIRA DO NASCIMENTO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 797,20 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 1.835,00 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; extrato de FGTS; correspondência 

remetida pela Administração Judicial. 

Contraditório: O credor enviou extratos da conta do FGTS. Internamente, 

conforme planilha anexa, a recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até 06/05/2019 é R$ 1.007,43. Assim, Recuperanda 

concorda parcialmente com o requerimento, para retificar o valor, conforme a 

planilha anexa (no total de R$ 1.007,43). 

Resultado: 



 
- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 1.835,00, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS 

desde a data da sua admissão, em 13/08/2018; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 1.007,43, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos a LUIS HENRIQUE SILVEIRA DO 

NASCIMENTO a título de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o 

total perfaz a monta de R$ 931,55, conforme a seguinte composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 

Total do crédito 

R$ 924,31 R$ 7,24 R$ 931,55 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

LUIS HENRIQUE SILVEIRA DO NASCIMENTO de R$ 797,20 para R$ 

931,55. 

 
269.  

Apresentante: LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 6.451,52 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 



 
  R$ 4.953,05 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; cópia dos autos do 

processo nº 0021052-95.2014.5.04.0205. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0021052-95.2014.5.04.0205. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 4.953,05 em favor de LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART, 

na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021052-

95.2014.5.04.0205, ajuizada por LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART e 

patrocinada por GABRIELLE FLORES, perante a 5ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 4.953,05, R$ 3.647,07 e R$ 1.024,79, 

titularizados pelo Reclamante LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART, pela 

advogada GABRIELLE FLORES e pela perita MARIA ANGELITA VARGAS 

OLIVEIRA, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

GABRIELLE FLORES e sobre os honorários periciais titularizados por MARIA 

ANGELITA VARGAS OLIVEIRA; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 



 
Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de GABRIELLE FLORES, estes seguem 

a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 



 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de MARIA ANGELITA VARGAS OLIVEIRA, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 



 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de LUIZ GILBERTO SILVEIRA GOULART não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de GABRIELLE 

FLORES, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de MARIA ANGELITA VARGAS 

OLIVEIRA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 



 
que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL, 

referidas anteriormente; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de LUIZ 



 
GILBERTO SILVEIRA GOULART, de R$ 6.451,52 para R$ 4.953,05; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 3.647,07 em favor de GABRIELLE FLORES, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.024,79 em favor de MARIA ANGELITA 

VARGAS OLIVEIRA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

270. 

Apresentante: LUIZ HENRIQUE DE MOURA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo.   

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 55.000,00 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Bauru/SP no âmbito do processo nº 

0002101-41.2013.5.15.0089; documentos de identificação pessoal; decisões 

interlocutórias; petições diversas; procuração.  

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0002101-

41.2013.5.15.0089, ajuizada por LUIZ HENRIQUE DE MOURA em face da 

Recuperanda, perante a 2ª Vara do Trabalho de Bauru/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Bauru/RS 

confere ao crédito titularizado pelo Reclamante LUIZ HENRIQUE DE MOURA, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 



 
 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de LUIZ HENRIQUE DE MOURA ao 

procedimento recuperatório, a data do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de LUIZ HENRIQUE DE MOURA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito 

da UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, 

o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 



 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  

 

- habilitação de crédito acolhida em parte; ressalvada a impossibilidade de 

habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- incluir o crédito de R$ 50.316,90 em favor de LUIZ HENRIQUE DE MOURA, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

  
271. 

Apresentante: LUZIA DA ROCHA JARDIM 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 26.801,70 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; procuração; declaração de 

hipossuficiência; certidão de cálculos expedida pela 15ª Vara do Trabalho de 



 
Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0021615-72.2017.5.04.0015. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0021615-72.2017.5.04.0015. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 14/08/2019, o que não se mostra 

correto. Além disso, verifica-se que a credora incluiu todos os valores em sua 

pretensão, isto é, além do principal, acrescentou os honorários e as custas (o 

que se mostra equivocado). Assim, a Recuperanda concorda parcialmente 

com a pretensão, de modo a incluir o crédito em favor de LUZIA DA ROCHA 

JARDIM na Classe I, contudo, devendo a credora apresentar novo cálculo, 

considerando a data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021615-

72.2017.5.04.0015, ajuizada por LUZIA DA ROCHA JARDIM e patrocinada 

pela advogada MONALISA DE SOUZA CAMPELO, perante a 15ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- as certidões de habilitação apresentadas conferem aos créditos nos valores 

de R$ 23.039,85, R$ 3.455,98 e R$ 2.062,93, titularizados pela Reclamante 

LUZIA DA ROCHA JARDIM, pela advogada MONALISA DE SOUZA 

CAMPELO, bem como pelo perito GUSTAVO DA CUNHA RAUPP, 

respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão de cálculos contempla não somente os créditos 

perseguidos por LUZIA DA ROCHA JARDIM, oportuno manifestar-se também 

sobre os créditos relacionados em favor de MONALISA DE SOUZA 

CAMPELO e GUSTAVO DA CUNHA RAUPP; 

- uma vez que os valores foram atualizados em inobservância aos parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, necessária a realização de recálculos de 

ofício: 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

- quanto à sujeição do crédito de LUZIA DA ROCHA JARDIM ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2017) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de MONALISA DE SOUZA CAMPELO 

A, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 



 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- quanto aos honorários periciais de GUSTAVO DA CUNHA RAUPP, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 



 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de LUZIA DA ROCHA JARDIM não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de MONALISA DE 

SOUZA CAMPELO, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme 



 
art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de GUSTAVO DA CUNHA RAUPP, 

a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida com recálculo de ofício e 

inclusão de novos créditos de ofício. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 19.993,28 em favor de LUZIA DA ROCHA JARDIM, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.994,43 em favor de MONALISA DE SOUZA 

CAMPELO, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.787,43 em favor de GUSTAVO DA CUNHA 

RAUPP, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

272.   

Apresentante: LUZIA DE ALMEIDA CORREA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 



 
Valor declarado pelo credor:  

 R$ 3.937,86 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; ata de audiência. 

Contraditório: Trata-se de acordo firmado na justiça do trabalho no processo 

n.º 0000149-80.2020.5.14.0001, em que foi acordada a inclusão na RJ do 

crédito de R$ 3.937,86, com origem em saldo de FGTS. Concordância integral 

da Recuperanda, de modo a incluir a credora pelo valor pretendido. 

Resultado: 

- pretensão decorrente de acordo celebrado em audiência realizada na 

Reclamatória Trabalhista nº 0000149-80.2020.5.14.0001, promovida pela 

LUZIA DE ALMEIDA CORREA em face da Recuperanda, perante a 1ª Vara 

do Trabalho de Porto Velho/RO; 

- acordo homologado pelo MM. Juízo do Trabalho, o que empresta liquidez, 

certeza e exigibilidade ao crédito; 

- ademais, há de ser utilizado o exato valor acordado (R$ 3.937,86), eis que 

assim pactuaram as partes; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, houve consenso 

entre as partes quanto à inclusão na relação de credores consignado na ata; 

- ainda, a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre 

os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 3.937,86 em favor de LUZIA DE 

ALMEIDA CORREA, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

273. 

Apresentante: LUZIA MARIZETE DA CUNHA MATOS 

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 122.096,27 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 



 
de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 122.752,30 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado; 

Documentos apresentados: cópia dos autos da Reclamatória Trabalhista nº 

0000343-13.2012.5.04.0204. 

Contraditório: NÃO HOUVE 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000343-

13.2012.5.04.0204, ajuizado por LUZIA MARIZETE DA CUNHA MATOS, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 122.752,30 e R$ 18.493,43, titularizados pela 

Reclamante LUZIA MARIZETE DA CUNHA MATOS, bem como pela 

advogada ELIANE TONELLO, respectivamente, os atributos da certeza, 

liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão contempla não somente o crédito perseguido 

pela Reclamante, oportuno também manifestar-se de ofício acerca dos 

honorários advocatícios em favor de ELIANE TONELLO; 

- os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de LUZIA MARIZETE DA CUNHA MATOS aos 

efeitos do processo recuperatório, o ano de ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista nº (2012) permite presumir ser seu fato gerador anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial; 

- quanto aos honorários advocatícios em favor de ELIANE TONELLO, estes 

seguem a mesma sorte do crédito principal, conforme julgamento do Recurso 

Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 



 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 



 
 

- a origem do crédito de LUZIA MARIZETE DA CUNHA MATOS não deixa 

dúvidas quanto à sujeição dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 

41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ELIANE TONELLO, 

estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, 

e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob 

o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 



 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida, ressalvada a impossibilidade de habilitação 

do crédito da UNIÃO FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário 

aos efeitos da Recuperação Judicial. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de LUZIA 

MARIZETE DA CUNHA MATOS de R$ 122.096,27 para R$ 122.752,30; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 18.493,43 em favor de ELIANE TONELLO, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados 

 

274. 

Apresentante: MAFALDA AULER DA COSTA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 10.399,70 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 4.475,11 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; decisões 

interlocutórias; procuração; sentença de extinção da habilitação de créditos 

promovida judicialmente. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0168300-90.2009.5.04.0221. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 4.475,11 em favor de MAFALDA AULER DA COSTA, na Classe 

I. 



 
Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0168300-

90.2009.5.04.0221, ajuizada perante a Vara do Trabalho de Guaíba /RS; 

- as certidões de habilitação expedidas pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 4.475,11, R$ 1.618,79 e R$ 1.382,29, 

titularizados pela Reclamante MAFALDA AULER DA COSTA e pelos peritos 

ANDRE STEIN LACCHINI e PAULO BERNARDO AVERBECK, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MAFALDA AULER DA COSTA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por ANDRE 

STEIN LACCHINI e PAULO BERNARDO AVERBECK; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MAFALDA AULER DA COSTA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de ANDRE STEIN LACCHINI e PAULO 

BERNARDO AVERBECK, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS 

tem aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do 

crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 



 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de MAFALDA AULER DA COSTA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ANDRE STEIN LACCHINI e 

PAULO BERNARDO AVERBECK, a jurisprudência do colendo TJRS também 

os equipara aos créditos trabalhistas:  



 
 

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL, 

referidas anteriormente; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 



 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de valor acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MAFALDA 

AULER DA COSTA, de R$ 10.399,70 para R$ 4.475,11; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.618,79 em favor de ANDRE STEIN 

LACCHINI, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.382,29 em favor de PAULO BERNARDO 

AVERBECK, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

275.   

Apresentante: MAGDA TERESINHA PEDROTTI KOHL 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 5.066,89 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 7.037,71 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; planilha demonstrativa de 

evolução do crédito; correspondência eletrônica. 

Contraditório: O credor apresentou extratos da conta do FGTS informando 

que o total de FGTS do período seria R$ 157.532,21, sendo que o depositado 



 
até o momento seria R$ 88.453,10 (valores sem correção). Internamente, 

conforme planilha anexa, a Recuperanda identificou que o saldo atualizado 

devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 84.330,40 (valores corrigidos). Assim, 

a Recuperanda concorda parcialmente com o requerimento, para retificar 

o crédito em favor de LEONARDO MACHADO CUSATO no valor de R$ 

84.330,40, conforme a planilha anexa. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 7.037,71, 

correspondente aos valores devidos pela Recuperanda a título de FGTS não 

recolhido durante a relação de trabalho havida; 

- a Recuperanda, a seu turno, apresentou contraditório não condizente com o 

caso em liça; 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à MAGDA TERESINHA PEDROTTI 

KOHL a título de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total perfaz 

a monta de R$ 6.496,43, conforme a seguinte composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 5.247,12 R$ 1.249,31 R$ 6.496,43 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

MAGDA TERESINHA PEDROTTI KOHL de R$ 5.066,89 para R$ 6.496,43. 

 
276.  

Apresentante: MANOEL ANTONIO PACHECO PRATES BORBA 

Natureza: divergência de valor. 



 
Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 42.966,30 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 100.186,41 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo de 

parcelamento de verbas rescisórias, FGTS e saldo de salário; parcelamento 

de acordo. 

Contraditório: “O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

126.253,30 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima.” 

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 



 
1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, o Requerente teria um crédito a 

receber da ordem de R$ 138.826,08, entre rescisão, multas por atraso de 

salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 47.262,93;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 126.253,30 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 12.167,98 R$ 70.062,61 R$ 44.022,72 R$ 126.253,30 

 

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, o crédito previsto no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  



 
- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MANOEL 

ANTONIO PACHECO PRATES BORBA de R$ 42.966,30 para R$ 

126.253,30, mantendo inalterada a classificação dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

277. 

Apresentante: MARA REGINA NIECKEL DA COSTA  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 322.493,38 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 280.433,81 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS no âmbito do processo nº 



 
0001104-44.2012.5.04.0204; petição inicial; sentença; decisão; certidão de 

cálculos expedida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001104-44.2012.5.04.0204 (de modo 

a diminuir o principal).  A data de atualização da CHC é 06/05/2019.  

A Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a RETIFICAR o 

crédito de MARA REGINA NIECKEL DA COSTA, na Classe I, para constar a 

seu favor o valor de R$ 280.433,81. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001104-

44.2012.5.04.0204, ajuizada por MARA REGINA NIECKEL DA COSTA e 

patrocinada por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 

Vara do Trabalho de Guaíba/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 280.433,81 e R$ 37.662,15, 

titularizados pela Reclamante MARA REGINA NIECKEL DA COSTA e pelo 

advogado ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, respectivamente, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MARA REGINA NIECKEL DA COSTA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional, ainda que somente em relação àquele 

titularizado pela Reclamante; 

- quanto à sujeição do crédito de MARA REGINA NIECKEL DA COSTA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 



 
Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 



 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- a origem do crédito de MARA REGINA NIECKEL DA COSTA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de novo crédito de ofício. 

Providências: 

-diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARA 

REGINA NIECKEL DA COSTA, de R$ 322.493,38 para R$ 280.433,81; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 37.662,15 em favor de ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
278.  

Apresentante: MARCEL JAROSKI BARBOSA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 133.393,96 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 



 
Valor declarado pelo credor: 

  R$ 128.225,77 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; acordo para 

pagamento de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

155.572,07 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  

- o Requerente está entre os demitidos antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- conforme documento bilateral (“PARCELAMENTO ACORDO”), o 

Requerente teria um crédito a receber da ordem de R$ 188.767,45, entre 

rescisão, multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser 

pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 67.678,71;  

- logo, a divergência reside na apuração do valor remanescente do acordo, 

deduzidos os valores pagos;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 

155.572,07atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 28.698,58 R$ 65.733,54 R$ 61.139,95 R$ 155.572,07 



 
 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pelo 

Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, o crédito previsto no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- por sua vez, não procedem a multa e os juros vindicados pelo Requerente 

em seus cálculos, decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do 

acordo firmado com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 



 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MARCEL 

JAROSKI BARBOSA de R$ 133.393,96 para R$ 155.572,07, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

279. 

Apresentante: MARCELO BAPTISTA DOHNERT 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 112.954,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 122.110,28 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo para pagamento 



 
de verbas rescisórias; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

129.603,58 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  

- o Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito oriundo do acordo está sujeito à 

Recuperação Judicial; 

- segundo o acordo firmado pelas partes, o Requerente teria um crédito da 

ordem de R$ 185.623,73, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS 

e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 93.058,62;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente do Requerente importaria na quantia de R$ 129.603,58 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 



 
 

GRRF FGTS Saldo total 

R$ 85.371,85 R$ 44.231,73 R$ 129.603,58 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pelo 

Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pelo Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  



 
- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MARCELO 

BAPTISTA DOHNERT de R$ 112.954,49 para R$ 129.603,58, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

280.   

Apresentante: MARCELO EIFLER TORRES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 203.246,94 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 188.346.35 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 



 
Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020058-94.2014.5.04.0002; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial do processo nº 0020058-

94.2014.5.04.0002; sentença; acórdão (RO). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020058-94.2014.5.04.0002, para diminuir a 

quantia. A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. Ressalva-se que a 

Recuperanda não identificou pedido ou legitimidade para o arrolamento dos 

honorários periciais.   

Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a retificar o valor em nome 

de MARCELO EIFLER TORRES para a quantia de R$ 188.346.35. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020058-

94.2014.5.04.0002, ajuizada por MARCELO EIFLER TORRES em face da 

Recuperanda, perante a 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS confere aos 

créditos de R$ 188.346,35 (principal) e R$ 1.896,02 (honorários periciais), em 

favor de MARCELO EIFLER TORRES e de GUILHERME HAMDAN DE 

ARAUJO GONTIJO, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MARCELO EIFLER TORRES, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por GUILHERME 

HAMDAN DE ARAUJO GONTIJO; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARCELO EIFLER TORRES ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 



 
Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de GUILHERME HAMDAN DE ARAUJO 

GONTIJO, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado 

como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 



 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de R$ 188.346,35 em favor de MARCELO EIFLER 

TORRES não deixa dúvidas quanto à sua classificação dentre os derivados 

da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por sua vez, em relação aos honorários periciais no valor de R$ 1.896,02 em 

favor de GUILHERME HAMDAN DE ARAUJO GONTIJO, a jurisprudência do 

colendo TJRS os equipara aos créditos trabalhistas:  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

- divergência acolhida, com inclusão de ofício. 

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARCELO 

EIFLER TORRES de R$ 203.246,94 para R$ 188.346,35. 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 1.896,02 em favor de GUILHERME 

HAMDAN DE ARAUJO GONTIJO, dentre os derivados da legislação de 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

281. 

Apresentante: MARCELO MARTINS DE SOUSA e MARIO INACIO 

STEFFEN  

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 



 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 146.405,96 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marcelo Martins de 

Sousa. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de 

Marcelo Martins de Sousa e habilitar crédito trabalhista em favor de Mario 

Inacio Steffen.  

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 129.636,14 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marcelo Martins de 

Sousa. 

 R$ 1.572,97 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Mario Inacio 

Steffen. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 3ª Vara do 

Trabalho de Novo Hamburgo/RS no âmbito do processo nº 0093100-

25.2009.5.04.0303. 

Contraditório: Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 13/12/2019. 

Trata-se do valor principal e honorários periciais devidos na reclamatória 

trabalhista. Recuperanda concorda, todavia, entende que os valores devem 

ser readequados (atualização até a data de 06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada em certidão de habilitação oriunda da Reclamatória 

Trabalhista nº 0093100-25.2009.5.04.0303, ajuizada por MARCELO 

MARTINS DE SOUSA perante a 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS; 

- a certidão emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS confere 

aos créditos titularizados por MARCELO MARTINS DE SOUSA e MARIO 

INACIO STEFFEN, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 



 
- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 

 MARCELO MARTINS DE SOUSA 

 
 MARIO INACIO STEFFEN 

 
- quanto à sujeição dos créditos de MARCELO MARTINS DE SOUSA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009), bem como o ano da prolação de sentença (2011), 

permitem presumir que o fato gerador dos créditos seja anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 



 
- quanto aos honorários periciais de MARIO INACIO STEFFEN, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 



 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de MARCELO MARTINS DE SOUSA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- em relação aos honorários periciais de MARIO INACIO STEFFEN, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- divergência de crédito de MARCELO MARTINS DE SOUSA parcialmente 

acolhida, com recálculo de ofício; habilitação de crédito de MARIO INACIO 

STEFFEN parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito trabalhista de MARCELO MARTINS DE 

SOUSA de R$ 146.405,96 para R$ 118.597,98; 

- incluir o crédito de R$ 1.439,04 em favor de MARIO INACIO STEFFEN 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

 

282. 



 
Apresentante: MARCELO PEREIRA LOBO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 2.065.820,78 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; autos do cumprimento de 

sentença instaurado no processo 1071660-43.2014.8.26.0100 (TJSP); cálculo 

de atualização do crédito; certidão de objeto e fé emitida pela 39ª Vara Cível 

de São Paulo. 

Contraditório: Crédito com origem em honorários advocatícios (este, por sua 

vez, originado de reserva de honorários de antigos procuradores que atuaram 

em processo (1071660-43.2014.8.26.0100 - TJSP). Credor principal: TOTVS 

S/A R$ 16.060.666,65. Concordância parcial da recuperanda, eis que a 

planilha de atualização se mostra equivocada. O percentual dos honorários 

da fase de cumprimento de sentença (10%) compreendeu, além do principal, 

o valor da multa (o que pode ser facialmente observado pela diferença 

existente entre o valor da multa e dos honorários, ambos ref. ao § 1º do art. 

523). O valor correto é: R$ 1.707.289,90 (principal) + 170.728,89 (10% multa) 

+ 170.728,89 (10% honorários) = R$ 2.048.820,78. Além disso, este valor 

referente aos honorários deve ser deduzido do valor principal, arrolado à 

credora TOTVS.  

Resultado: 

- postula o Credor a habilitação de crédito na importância de R$ 2.065.820,78, 

a título de honorários de sucumbência, dentre os titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 

(art. 41, I, da LRF); 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda concorda parcialmente com a 

pretensão do Credor, indicando que o valor correto seria de R$ 2.048.820,78, 



 
correspondente à soma dos seguintes valores: R$ 1.707.289,90 (principal) + 

R$ 170.728,89 (10% multa) + R$ 170.728,89 (10% honorários); 

- crédito com origem na Ação Monitória n.º 1071660-43.2014.8.26.0100, que 

tramitou na 39º Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, promovida por 

TOTVS S/A em 31/07/2014; 

- a sentença, datada de 24/10/2017, julgou procedente o pedido para: 

(a) constituir de pleno direito título executivo em favor do autor, para a 

execução dos valores constantes nas notas fiscais juntadas aos autos 

a fls. 131/148, com a incidência de correção monetária pelos índices 

da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, a partir de cada vencimento, além de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação; 

(b) determinar que a apuração do valor devido depende de mero cálculo 

aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado 

diretamente pelo credor; 

(c) condenar o réu ao pagamento das custas, das despesas processuais 

e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado 

pelo autor, fixados em 10% do valor da condenação. Em relação 

aos honorários, determinou a incidência de correção monetária pelos 

índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data 

da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado.  

- conforme leciona a doutrina, “na hipótese de título executivo judicial, a 

origem da obrigação já vem especificada no próprio título, já que é causa de 

pedir do autor e fundamento da sentença ou acórdão”6;  

 
6 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
São Paulo: Saraiva Educação. p. 98. 



 
- a data da sentença torna incontroversa a sujeição dos honorários à 

Recuperação Judicial, eis que anterior à data do ajuizamento da Recuperação 

Judicial, ocorrido em 06/05/2019; 

- para cobrança dos honorários em tela, foi requerido pelo Causídico o 

Cumprimento de Sentença, em 06/02/2018, tombado sob o nº 0050217-

14.2018.8.26.0010; 

- em sequência, sobreveio, em 19/09/2018, despacho de intimação da 

Recuperanda para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa no percentual de 10% do valor devido e honorários advocatícios 

de 10% (art. 523, §1º, CPC/15); 

- pela falta de pagamento voluntário no prazo estipulado, prosseguiu-se o 

feito, tendo o Credor acostado aos autos planilha atualizada de débito em 

outubro de 2018, a qual indicava como principal atualizado a importância de 

R$ 1.580.494,78, bem como juros moratórios (1% a.m.) no valor de R$ 

41.232,19, multa (10%) de R$ 154.972,70 e honorários (10%) de R$ 

170.469,97, inclusa a multa na base de cálculo destes últimos: 

 

 
 

- para fins de habilitação no procedimento recuperacional, o Credor apresenta 

novo demonstrativo de débito, em consonância com os critérios sentenciais e 

atualizado até a data de ajuizamento da Recuperação Judicial (06/05/2019), 



 
ausente qualquer divergência das partes no que concerne ao valor principal 

da dívida;  

- por outro lado, assiste razão à Recuperanda no que concerne à indevida 

inclusão da multa de 10% na base de cálculo dos honorários advocatícios 

fixados no âmbito do Cumprimento de Sentença; 

- nessa toada, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 
"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO 
CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO 
INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra 
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a 
controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento 
definitivo de sentença a que se refere o § 1º do art. 523 do 
CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou 
também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do 
inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base 
de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos 
em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em 
sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se 
houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo 
descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, 
do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (REsp 1757033/DF, 
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)". 

 

- afastada a multa da base dos honorários em questão, chega-se aos valores 

indicados pela Devedora: R$ 1.707.289,90 (principal) + 170.728,89 (10% 

multa) + 170.728,89 (10% honorários) = R$ 2.048.820,78; 

- gize-se que o valor principal corresponde ao percentual de 90% incidente 

sobre o percentual de 10% dos honorários sucumbenciais arbitrados na 

sentença da Ação Monitória, reservados em favor do Habilitante em razão da 

troca de procuradores ao longo do feito, consoante despacho datado de 

25/06/2018, abaixo transcrito: 

 



 
“Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico a existência de 
honorários advocatícios em favor do antigo patrono da exequente 
na proporção de 90% em relação ao valor fixado na sentença. 
Assim, os 10% restantes e os honorários advocatícios referentes 
ao cumprimento de sentença são devidos ao atual patrono da 
exequente. 2. Portanto, antes de apreciar os pedidos de fls. 
111/112, providencie a exequente a juntada de nova planilha de 
débito atualizada nos moldes acima indicados. 3. Quanto ao antigo 
patrono da exequente, este deverá providenciar o cadastro de outro 
incidente de cumprimento de sentença para pagamento dos 
honorários que lhe são devidos.” 

 

- compulsando a documentação comprobatória, é possível constatar que o 

antigo patrono é o advogado MARCELO PEREIRA LOBO, o que atesta sua 

titularidade para recebimento dos honorários pleiteados;  

- no que tange à classificação, os honorários advocatícios sucumbenciais 

equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e 

entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o 

rito dos recursos repetitivos; 

- habilitação parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito na importância de R$ 2.048.820,78 em favor de MARCELO 

PEREIRA LOBO, dentre os titulares de créditos derivados da legislação do 

trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho (art. 41, I, da LRF). 

 

283. 

Apresentante: MARCELO ZABKA, LUIZ FERNANDO M. KREBS e LUIS 

CARLOS BOLL 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 1.091.592,25 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marcelo 

Zabka. 



 
Pretensão: diminuir a importância do crédito trabalhista existente em favor de 

Marcelo Zabka e habilitar créditos trabalhistas em favor de Luiz Fernando M. 

Krebs e Luis Carlos Boll. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ R$ 998.098,31 – crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marcelo 

Zabka. 

 R$ 2.178,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Luiz Fernando M. 

Krebs. 

 R$ 2.965,30 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Luis Carlos Boll. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Sapucaia do Sul/RS no âmbito do processo nº 0073300-

44.2009.5.04.0292; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do Trabalho 

de Sapucaia do Sul/RS. 

Contraditório: Certidão apresentada foi atualizada até 13/12/2019. 

Recuperanda concorda com a retificação, bem como inclusão dos peritos que 

atuaram na ação trabalhista no QGC, todavia, entende que os valores devem 

ser readequados (atualização até a data de 06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada em certidão de habilitação oriunda da Reclamatória 

Trabalhista nº 0073300-44.2009.5.04.0292, ajuizada por MARCELO ZABKA 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS confere 

aos créditos titularizados por MARCELO ZABKA, LUIZ FERNANDO M. 

KREBS e LUIS CARLOS BOLL os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 



 
 MARCELO KABKA 

 
 LUIZ FERNANDO M. KREBS 

 
 LUIS CARLOS BOLL 



 

 
- quanto à sujeição dos créditos de MARCELO ZABKA ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009), bem 

como o ano da prolação de sentença (2010) e o ano do trânsito em julgado 

(2017), permitem presumir que o fato gerador dos créditos seja anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de LUIZ FERNANDO M. KREBS E LUIS 

CARLOS BOLL, a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem 

aplicado como critério definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito 

perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 



 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de MARCELO ZABKA não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- em relação aos honorários periciais de LUIZ FERNANDO M. KREBS e LUIS 

CARLOS BOLL, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 



 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- divergência de crédito de MARCELO ZABKA parcialmente acolhida, com 

recálculo de ofício; habilitação dos créditos de LUIZ FERNANDO M. KREBS 

e de LUIS CARLOS BOLL parcialmente acolhidas, com recálculo de ofício. 

Providências: 

- diminuir a importância do crédito trabalhista de MARCELO ZABKA de R$ 

1.091.592,25 para R$ 913.113,01; 

- incluir o crédito de R$ 1.992,95 em favor de LUIZ FERNANDO M. KREBS 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- incluir o crédito de R$ 2.712,81 em favor de LUIS CARLOS BOLL dentre os 

créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

284. 

Apresentante: MARCIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA    

Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 1.980,25 - créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001636-79.2012.5.04.0022; certidão de cálculos expedida pela 22ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial; sentença; sentença (ED); 

sentença (EE); acórdão (RO); acórdão (AI). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001636-79.2012.5.04.0022. A data de 



 
atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor postulado (R$ 

1.980,25) compreende as rubricas principal, juros e FGTS. Recuperanda 

concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de MARCIA DE 

FÁTIMA DA SILVA PEREIRA seja incluído na relação de credores pelo valor 

de R$ 1.980,25. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001636-

79.2012.5.04.0022, ajuizada por MARCIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA, 

perante a 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 1.980,25, titularizado por MARCIA DE FÁTIMA DA 

SILVA PEREIRA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 1.980,25 em favor de MARCIA DE FÁTIMA DA SILVA 

PEREIRA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 
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285. 

Apresentante: MARCIA ELISA BERLIKOWSKI 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 225.638,82 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 222.405,53 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Sapucaia do Sul/RS no âmbito do processo nº 0000758-

57.2011.5.04.0292; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do Trabalho 

de Sapucaia do Sul/RS. 

Contraditório: Certidão apresentada pelo credor foi atualizada até 13/12/2019. 

Recuperanda concorda com a retificação, todavia, entende que os valores 

devem ser readequados (atualização até a data de 06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000758-

57.2011.5.04.0292, ajuizada por MARCIA ELISA BERLIKOWSKI e 

patrocinada por CALISTO JOSÉ SCHNEIDER, perante a 2ª Vara do Trabalho 

de Sapucaia do Sul/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS confere 

ao crédito titularizado por MARCIA ELISA BERLIKOWSKI os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade; 

- no entanto, a atualização do valor não está de acordo com os parâmetros do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou recálculo de ofício: 
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- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- a origem do crédito de MARCIA ELISA BERLIKOWSKI não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida, com recálculo de ofício. 

Providências: diminuir a importância do crédito de MARCIA ELISA 

BERLIKOWSKI de R$ 225.638,82 para R$ 203.468,32, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho ou 

equiparados. 

 

286. 

Apresentante: MÁRCIA SUSANA NUNES SILVA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 220.741,99 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 224.739,16 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 
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de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; termo de rescisão de 

contrato de trabalho; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

264.595,04 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  

- a Requerente está entre as demitidas antes de 06/05/2019: 

 

 
 

- dessa forma, o crédito tem fato gerador anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial, o que lhe faz sujeito ao concurso recuperacional, 

consoante a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva);  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 125.625,39;  
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- logo, a divergência reside na apuração do valor remanescente do acordo, 

deduzidos os valores pagos;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 264.595,04 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 44.487,34 R$ 163.854,44 R$ 56.253,26 R$ 264.595,04 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  
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- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MÁRCIA 

SUSANA NUNES SILVA de R$ 220.741,99 para R$ 264.595,04, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

287. 

Apresentante: MARCO ADÃO DA ROSA PIRES 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 34.166,65 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 
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Valor declarado pelo credor: 

  segundo certidão de cálculos expedida pela Justiça do Trabalho, não 

há saldo devedor decorrente da Reclamatória em favor do Requerente. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de cálculos 

expedida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS no âmbito do processo nº 

0020153-83.2013.5.04.0221. 

Contraditório: No processo 0020153-83.2013.5.04.0221 não há crédito devido 

ao reclamante Marco Adão da Rosa Pires, porém, se for o caso, concorda-se 

com a habilitação de honorários advocatícios e/ou periciais/contábeis. 

Resultado:  

- o Requerente figurou como autor da Reclamatória Trabalhista nº 0020153-

83.2013.5.04.0221, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Guaíba;  

- pelo ano da Reclamatória Trabalhista (2013), viável presumir que o fato 

gerador dos créditos dela oriundos seja anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; 

REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- aliás, seja qual fosse a tese adotada os créditos decorrentes da Reclamatória 

Trabalhistas estariam sujeitos à Recuperação Judicial, eis que a sentença 

transitou em julgado e os cálculos foram executados antes do ajuizamento da 

Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019, marco temporal definido no 

art. 49, da LRF;  

- do exame dos autos, depreende-se que o saldo devedor (R$ 9.725,71) em 

favor do Reclamante foi satisfeito em julho de 2019; 

- assim, da certidão de cálculos mais recente expedida nos autos se dessume 

que remanescem impagos apenas os honorários advocatícios e periciais: 
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- foram, inclusive, expedidas certidões para fins de habilitação dos honorários 

advocatícios:  

 

 
 

- e dos honorários periciais:  

 

 
 

- ausente estipulação em sentido contrário, a titularidade dos honorários 

advocatícios há de ser dividida entre os três procuradores constantes da 

certidão em partes iguais; 
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- os honorários advocatícios se equiparam aos créditos trabalhistas no tocante 

à classificação, mercê do disposto no art. 85, § 14º, do CPC, e da decisão 

proferida no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- ainda quanto à classificação, a jurisprudência igualmente equipara os 

honorários periciais aos créditos trabalhistas: 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543-C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70079271854, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 
Wiedemann Neto, Julgado em 19/11/2018) 

 

- quanto à importância, as certidões atentam para o requisito do art. 9º, II, da 

LRF; 

- habilitação e exclusão de créditos de ofício.  

Providências:  

- excluir o crédito em favor de MARCO ADAO DA ROSA PIRES; 

- incluir créditos em favor de LUIZ ANTONIO PEDROSO FILHO, MARCO 

ANTONIO FIGUEIRA e ROMULO JOSE ESCOUTO pela importância de R$ 

1.121,14, cada um, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidentes de trabalho ou equiparados; 

- incluir crédito em favor de PAULO BERNARDO AVERBECK pela 

importância de R$ 1.315,28, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados. 

 

288.   

Apresentante: MARCO AURÉLIO MACHADO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  
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 R$ 17.015,51 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000762-22.2011.5.04.0025; certidão de cálculos expedida pela 25ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença proferida nos autos do processo nº 

0000762-22.2011.5.04.0025; embargos de declaração; acórdão (RO); 

acórdão (AP). 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000762-22.2011.5.04.0025. Na certidão, consta 

o valor principal + FGTS e encargos, totalizando R$ 17.015,51. Certidão 

apresentada foi atualizada até 06/05/2019. Recuperanda concorda com o 

requerimento de inclusão do crédito em nome de MARCO AURÉLIO 

MACHADO, para que conste em seu favor a quantia de R$ 17.015,51, na 

classe I (trabalhista). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000762-

22.2011.5.04.0025, ajuizada por MARCO AURELIO MACHADO, perante a 

25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 17.015,51, titularizado por MARCO AURELIO 

MACHADO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 
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Providências: 

- incluir o crédito de R$ 17.015,51 em favor de MARCO AURELIO MACHADO, 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

289. 

Apresentante: MARGARETH MAROSO SANTOS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 127.022,93 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 132.348,45 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Carazinho/RS no âmbito do 

processo nº 0000197-02.2011.5.04.0561; procuração. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000197-02.2011.5.04.0561 (para 

aumentar o principal).  A data de atualização da CHC é 06/05/2019. Ressalva-

se apenas que, na CHC, a Credora considerou o valor com o IR (que não deve 

ser considerado), e não o valor líquido discriminado (Doc. anexo). Assim, a 

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de modo a 

RETIFICAR o crédito de MARGARETH MAROSO SANTOS, na Classe I, para 

constar a seu favor o valor de R$ 132.140,94. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000197-

02.2011.5.04.0561, ajuizada perante a Vara do Trabalho de Carazinho/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela Vara do Trabalho de Carazinho/RS 

confere ao crédito de R$ 132.348,45, de titularidade de MARGARETH 

MAROSO SANTOS, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  
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- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARGARETH MAROSO SANTOS ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2011) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de MARGARETH MAROSO SANTOS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARGARETH 

MAROSO SANTOS, de R$ 127.022,93 para R$ 132.348,45. 

 

290. 

Apresentante: MARGARIDA CORREA DA COSTA  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 154.786,93 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 177.401,66 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência; ofício circular – JACEP 064-2015; 

cálculo de atualização do crédito; relatório processual. 

Contraditório: Certidão apresentada pela credora foi atualizada até 

13/12/2019. Recuperanda concorda com eventual retificação, todavia, 
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entende que os valores devem ser readequados (atualização até a data de 

06/05/2019). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001228-

15.2012.5.04.0014, ajuizada por MARGARIDA CORREA DA COSTA em face 

da Recuperanda, perante a 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre; 

- cálculo apresentado pela Credora que atualiza o valor do crédito até o dia 

13/12/2019, em desacordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 

11.101/2005; 

- assim, a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício, conforme 

segue abaixo: 

 
- quanto à sujeição dos créditos ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) permite presumir que o fato 

gerador seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre 

os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

MARGARIDA CORREA DA COSTA de R$ 154.786,93 para R$ 162.296,40. 

 
291. 
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Apresentante: MARIA APARECIDA BUENO POZZAN 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 79.372,81 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 102.030,75 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; declaração de 

hipossuficiência; certidão de cálculos expedida pela 4ª Vara do Trabalho de 

Gravataí/RS no âmbito do processo nº 0001046-28.2010.5.04.0231; cópias 

diversas do processo. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001046-28.2010.5.04.0231. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 30/05/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

de modo a retificar o crédito em favor de MARIA APARECIDA BUENO 

POZZAN na Classe I, no valor de R$ 81.666,00, conforme certidão de cálculo 

em anexo, atualizado até a data de 06/05/2019. 

Resultado:   

  - pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista 0001046-

28.2010.5.04.0231, ajuizada por MARIA APARECIDA BUENO POZZAN em 

face da Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de 

Gravataí/RS confere ao crédito de R$ 81.666,00, titularizado pela 

Reclamante MARIA APARECIDA BUENO POZZAN, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade;  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005;  

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, a data do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2010) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 
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(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva);  

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito da 

Reclamante no procedimento recuperacional, no valor atualizado até a data 

do pedido de Recuperação Judicial; 

- a origem do crédito de MARIA APARECIDA BUENO POZZAN não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005);  

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito da 

UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o 

art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  
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- divergência de valor acolhida em parte; ressalvada a impossibilidade de 

habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:   

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARIA 

APARECIDA BUENO POZZAN, de R$ 79.372,81 para R$ 81.666,00. 

 

292.   

Apresentante: MARIA AUGUSTA MANSUR DE SOUZA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 25.287,13 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 21.784,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de cálculos 

expedida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS no âmbito do processo nº 

0001354-94.2010.5.04.0221; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0001354-94.2010.5.04.0221. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 21.784,49 em favor de MARIA AUGUSTA MANSUR DE 

SOUZA, na Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001354-

94.2010.5.04.0221, ajuizada perante a Vara do Trabalho de Guaíba/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela Vara do Trabalho de Guaíba/RS confere 

ao crédito no valor de R$ 21.784,49, titularizado pela Reclamante MARIA 

AUGUSTA MANSUR DE SOUZA, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 
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-  a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARIA AUGUSTA MANSUR DE SOUZA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito de MARIA AUGUSTA MANSUR DE SOUZA não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL, 

referidas anteriormente; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
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IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARIA 

AUGUSTA MANSUR DE SOUZA, de R$ 25.287,13 para R$ 21.784,49. 

 

293.   

Apresentante: MARIA CLAUDIA RODRIGUES 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 173.496,82 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 164.567,93 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo de parcelamento 

das verbas rescisórias, FGTS e saldo de salário; cálculo de atualização do 

crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

195.474,89 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  
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- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 

 
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, a Requerente teria um crédito da 

ordem de R$ 269.163,49, entre rescisão, multas por atraso de salário, FGTS 

e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 116.925,93;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 195.474,89 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 35.027,91 R$ 87.835,70 R$ 72.611,28 R$ 195.474,89 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  
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- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
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espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MARIA 

CLAUDIA RODRIGUES de R$ 173.496,82 para R$ 195.474,89, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

294.   

Apresentante: MARIA DA GRAÇA DE SOUZA MORAES, ANTONIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS e outros, JOAO DECIO MOSSMANN  

Natureza: divergência de valor e habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 327.967,03 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Maria da Graça de 

Souza Moraes;  

Pretensão: majorar a importância do crédito existente em favor de Maria da 

Graça de Souza Moraes e incluir créditos novos em favor de João Decio 

Mossmann e Antonio Vicente da Fontoura Martins e outros; 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 339.988,73 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Maria da Graça de 

Souza Moraes;  

 R$ 52.716,68 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Antonio Vicente da 

Fontoura Martins e outros;  
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 R$ 1.060,37 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado em favor de João Decio 

Mossmann;  

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020144-13.2015.5.04.0202; procuração. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020144-13.2015.5.04.0202 (aumentando o 

principal). No caso, o valor total apresentado na petição de divergência (R$ 

392.705,41) não desmembrou o principal dos honorários. O AJ observou o 

desmembramento dos honorários advocatícios e periciais. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019. A recuperanda concorda com a 

habilitação, a fim de que seja retificado o principal e arrolado os demais 

créditos (todos na Classe I):  

(i) Maria da Graça de Souza Moraes: valor principal (R$ 339.988,73); 

(ii) Antonio Vicente da Fontoura Martins (e outros): honor. advoc. (R$ 52.716,68); 

(iii) João Decio Mossmann: honor. Periciais (R$ 1.060,37). 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020144-

13.2015.5.04.0202, ajuizada por MARIA DA GRAÇA DE SOUZA MORAES, 

perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 339.988,73, R$ 52.716,68 e R$ 1.060,37, 

titularizados pela Reclamante MARIA DA GRAÇA DE SOUZA MORAES, 

pelos advogados AMANDA DE ABREU E SILVA LOUREIRO, ANTONIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, ANDRE HEINECK KRUSE, HELOISA 

DE ABREU E SILVA LOUREIRO, RICARDO ALESSANDRO RODRIGUES 

PRETTO e DAIANE FRAGA DE MATTOS e pelo perito JOAO DECIO 

MOSSMANN, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 
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- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

52.716,68/6 = R$ 8.786,11 para cada;  

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2015), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários advocatícios de AMANDA DE ABREU E SILVA 

LOUREIRO, ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, ANDRE 

HEINECK KRUSE, HELOISA DE ABREU E SILVA LOUREIRO, RICARDO 

ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO e DAIANE FRAGA DE MATTOS, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
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deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 

 

- quanto aos honorários periciais de JOAO DECIO MOSSMANN, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
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alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de MARIA DA GRAÇA DE SOUZA MORAES, não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de AMANDA DE ABREU 

E SILVA LOUREIRO, ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, 

ANDRE HEINECK KRUSE, HELOISA DE ABREU E SILVA LOUREIRO, 

RICARDO ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO e DAIANE FRAGA DE 

MATTOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- no que se refere aos honorários periciais de JOAO DECIO MOSSMANN, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
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eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

- divergência e habilitação acolhidas. 

Providências:  

- aumentar a importância do crédito trabalhista existente em favor de MARIA 

DA GRAÇA DE SOUZA MORAES de R$ 327.967,03 para R$ 339.988,73; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 8.786,11 em favor de AMANDA DE ABREU 

E SILVA LOUREIRO dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 8.786,11 em favor de ANTONIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 8.786,11 em favor de ANDRE HEINECK 

KRUSE dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 8.786,11 em favor de HELOISA DE 

ABREU E SILVA LOUREIRO, dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 8.786,11 em favor de RICARDO 

ALESSANDRO RODRIGUES PRETTO dentre os créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, habilitar o crédito de R$ 8.786,11 em favor de DAIANE FRAGA DE 

MATTOS dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- habilitar o crédito de R$ 1.060,37 em favor de JOAO DECIO MOSSMANN 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
295. 

Apresentante: MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DO AMARAL GARCIA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: -----  
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Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: não informado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; CTPS; planilha 

demonstrativa de evolução do crédito FGTS; extrato bancário; planilha 

demonstrativa de evolução do crédito – Verbas Rescisórias; termo de 

rescisão. 

Contraditório: A credora apresentou extratos da conta do FGTS, sem precisar 

o valor pretendido. Internamente, conforme planilha anexa, a recuperanda 

identificou que o saldo atualizado devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 

35.300,88. Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, para 

incluir o crédito em favor de MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DO AMARAL 

GARCIA no valor de R$ 35.300,88, conforme a planilha anexa. 

Resultado: 

- a Credora discorda do valor do crédito arrolado em seu nome na lista de 

credores a título de FGTS não recolhido durante a relação de trabalho havida 

com a Recuperanda; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

de R$ 35.300,88, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante disso, procedeu-se ao recálculo dos valores devidos à MARIA DAS 

GRAÇAS MACHADO DO AMARAL GARCIA a título de FGTS até o dia 

06/05/2019, concluindo-se que o total perfaz a monta de R$ 35.300,88, 

conforme a seguinte composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 27.436,42 R$ 7.864,46 R$ 35.300,88 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 
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Providências: incluir crédito no valor de R$ 35.300,88 em favor de MARIA DAS 

GRAÇAS MACHADO DO AMARAL GARCIA dentre os créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados.  

 

296.  

Apresentante: MARIA DO SOCORRO MARTINS SAMPAIO    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 6.893,40 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: não informado. 

Documentos apresentados: e-mail; demonstrativo de pagamento de salário 

(março/2018); demonstrativo de pagamento de salário (julho/2018); 

demonstrativo de pagamento de salário (2º julho/2018); demonstrativo de 

pagamento de salário (dezembro/2018); demonstrativo de pagamento de 

salário (décimo terceiro/2018); demonstrativo de pagamento de salário 

(abril/2019); demonstrativo de pagamento de salário (maio/2019); extrato 

FGTS (novembro/2007 a abril/2020); extrato FGTS (setembro/2016 a 

abril/2020). 

Contraditório: A Credora não informa (declara) o efetivo valor da divergência. 

Em seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS. 

Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda identificou 

que o saldo devido de FGTS, atualizado até maio de 2019, é R$ 7.018,41 

(valores corrigidos). Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, 

para retificar o crédito em favor de MARIA DO SOCORRO MARTINS 

SAMPAIO   no valor de R$ 7.018,41. 

Resultado: 

- a Credora sustenta que o seu crédito correspondente aos valores devidos 

pela Recuperanda a título de FGTS não recolhido durante a relação de 

trabalho havida é maior do que aquele arrolado na relação de credores; 
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- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito da Credora totaliza a monta 

de R$ 7.018,41, correspondente ao saldo de FGTS atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à MARIA DO SOCORRO MARTINS 

SAMPAIO a título de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total 

perfaz a monta de R$ 7.018,41, conforme a seguinte composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 6.893,40 R$ 125,01 R$ 7.018,41 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

MARIA DO SOCORRO MARTINS SAMPAIO de R$ 6.893,40 para R$ 

7.018,41. 

 
297. 

Apresentante: MARIA LUISA BRIDI RIBEIRO    

Natureza: divergência de valor 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 51.827,79 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: aumentar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 64.882,58 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS no âmbito do processo 

nº 0020076-95.2014.5.04.0332; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do 
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Trabalho de São Leopoldo/RS; petição inicial; sentença; acórdão (RO); 

acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020076-95.2014.5.04.0332 (aumentando o 

principal). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor 

postulado (R$ 64.882,58) compreende as rubricas principal, juros e FGTS. 

Recuperanda concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de 

MARIA LUISA BRIDI RIBEIRO seja incluído na relação de credores pelo valor 

de R$ 64.882,58. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020076-

95.2014.5.04.0332, ajuizada por MARIA LUISA BRIDI RIBEIRO, perante a 2ª 

Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 2ª Vara do Trabalho de São Leolpoldo/RS 

confere ao crédito de R$ 64.882,58, titularizado por MARIA LUISA BRIDI 

RIBEIRO, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 64.882,58 em favor de MARIA LUISA BRIDI RIBEIRO, 

dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
298. 
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Apresentante: MARIA LUIZA GUEDES BRASBIE 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 105.214,64 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0000899-12.2012.5.04.0205; procuração; certidão de cálculos expedida pela 

5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito com origem 

na reclamatória trabalhista n.º 0000899-12.2012.5.04.0205.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com 

a pretensão, de modo a incluir a credora MARIA LUIZA GUEDES BRASBIE, 

na Classe I, para constar a seu favor o valor de R$ 105.214,64. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000899-

12.2012.5.04.0205, ajuizada perante a 5º Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 105.214,64, de titularidade de MARIA LUIZA 

GUEDES BRASBIE, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARIA LUIZA GUEDES BRASBIE ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 
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- a origem do crédito de MARIA LUIZA GUEDES BRASBIE não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- habilitação de crédito acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  
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- incluir o crédito de R$ 105.214,64 em favor de MARIA LUIZA GUEDES 

BRASBIE, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
299.  

Apresentante: MARIA TERESA MARTINS FASOLO   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 471.117,40 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 498.084,78 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020151-96.2015.5.04.0204; certidão de cálculo expedida pela 4ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS; procuração. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito principal 

com origem na reclamatória trabalhista n.º 0020151-96.2015.5.04.0204. A 

data de atualização da CHC é de 06/05/2019. Na petição de divergência foi 

apontado o valor total de R$ 498.084,78, o qual inclui os honorários. Observa-

se que o Adm. Judicial desmembrou os honorários, atribuindo ao advogado 

ANTONIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS o valor de R$ 72.481,79 

(relativo ao processo desta credora). A Recuperanda NÃO concorda com a 

pretensão, pois, como observado, o valor dos honorários deve ser arrolado 

em nome do advogado. Além disso, conforme consta na certidão, o valor da 

credora MARIA TERESA MARTINS FASOLO deve ser diminuído para o valor 

de R$ 425.602,99. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020151-

96.2015.5.04.0204, ajuizada por MARIA TERESA MARTINS FASOLO e 

patrocinada por ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS, perante a 

4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 
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- a certidão emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere aos 

créditos nos valores de R$ 425.602,99 e R$ 72.481,79, titularizados pelo 

Reclamante MARIA TERESA MARTINS FASOLO e pelo advogado ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MARIA TERESA MARTINS FASOLO, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA MARTINS; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARIA TERESA MARTINS FASOLO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2013) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 

MARTINS, estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do 

Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
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aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de MARIA TERESA MARTINS FASOLO não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ANTÔNIO VICENTE 

DA FONTOURA MARTINS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, 

conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- divergência de crédito desacolhida; inclusão de novo crédito de ofício. 

Providências:  

- reduzir a importância do crédito trabalhista de MARIA TERESA MARTINS 

FASOLO de R$ 471.117,40 para R$ 425.602,99; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 72.481,79 em favor de ANTÔNIO 

VICENTE DA FONTOURA MARTINS, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 
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300.  

Apresentante: MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI  

Natureza:  divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 1.098.171,69 - crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Mariana 

Mastracusa Cruz Ferri e Carem Ramos Machado. 

Pretensão: não informado. 

Valor declarado pelo credor: não declarado pelo credor.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; capa do processo nº 

1033800-17.2009.5.04.0271; acórdão (AP). 

Contraditório:  

O processo 1033800-17.2009.5.04.0271, em que são reclamantes MARIANA 

MASTRASCUSA CRUZ FERRI e CAREM RAMOS MACHADO, está reunido 

ao processo 1050800-30.2009.5.04.0271, no qual já houve a liberação de 

vários alvarás. A dívida atualizada das reclamantes pode ser verificada pela 

CHC expedida no referido processo da execução reunida (doc. anexo), da 

seguinte forma:  

[i] R$ 730.855,08 em favor de CAREM RAMOS MACHADO;  

[ii] R$ 214.377,19 em favor de MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI.  

Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão nos 

termos acima. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 1050800-

30.2009.5.04.0271, ajuizada por MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI e 

outros 97, perante o Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela Posto da Justiça do Trabalho de 

Tramandaí/RS confere ao crédito no valor de R$ 214.377,19, titularizado por 

MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI, os atributos da certeza, liquidez e 

exigibilidade; 
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- o valor do crédito foi atualizado de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/05; 

- quanto à sujeição do crédito de MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto ao crédito de CAREM RAMOS MACHADO, este foi analisado em 

relatório próprio, sendo reconhecida a sujeição do valor de R$ 730.855,08 ao 

procedimento recuperatório; 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: reduzir a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

MARIANA MASTRASCUSA CRUZ FERRI de R$ 1.098.171,69 para R$ R$ 

214.377,19. 

 
301. 

Apresentante: MARILENE SILVEIRA BAUER 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 349.849,03 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 468.477,60 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 
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Documentos apresentados: acórdão proferido em agravo de petição 

executada nº 0000196-42.2011.5.04.0003; acórdão proferido no agravo de 

instrumento nº TST-AIRR-196-42.2011.5.04.0003; acórdão proferido no 

recurso ordinário nº 0000196-42.2011.5.04.0003 (final); acórdão proferido no 

recurso ordinário nº 0000196-42.2011.5.04.0003 (início); cálculo de 

atualização de crédito; certidão de cálculos (10.04.2017); certidão de cálculos 

(16.10.2015); habilitação de crédito; petição inicial na Reclamatória 

Trabalhista nº 0000196-42.2011.5.04.0003; procuração; declaração de 

hipossuficiência; sentença proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0000196-

42.2011.5.04.0003; sentença. 

Contraditório: Embora a credora tenha apresentado memória de cálculo 

atualizada até 06/05/2019, trata-se de documento unilateral (perícia não 

oficial, isto é, não se trata de certidão emitida no processo trabalhista). 

Referido cômputo apenas considera o valor de abril de 2017, trazendo o total 

para maio de 2019 (sem considerar variação de rubricas). Recuperanda 

concorda com eventual retificação, todavia, entende que a credora deve 

apresentar a certidão emitida pela Justiça do Trabalho. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000196-

42.2011.5.04.0003, promovida por MARILENE SILVEIRA BAUER em face da 

Recuperanda e outros, perante a 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 412.304,80, titularizado por MARILENE 

SILVEIRA BAUER, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor na certidão está de acordo com os parâmetros do art. 

9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, a data do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional mediante a apresentação da certidão emitida 

pela Justiça do Trabalho; 
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- a origem do crédito de MARILENE SILVEIRA BAUER não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

MARILENE SILVEIRA BAUER de R$ 349.849,03 para R$ 412.304,80. 

 

302.   

Apresentante: MARILENE SPIANDORELLO  

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 168.687,14 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 163.689,19 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito 

do processo nº 0037300-09.2009.5.04.0013. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0037300-09.2009.5.04.0013. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 163.689,19 em favor de MARILENE SPIANDORELLO, na 

Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0037300-

09.2009.5.04.0013, ajuizada perante a 13ª Vara do Trabalho Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 13ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere aos créditos nos valores de R$ 163.689,19 e R$ 2.799,28, 

titularizados pela Reclamante MARILENE SPIANDORELLO e pelo perito 

PAULO BERNARDO AVERBECK, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 
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- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MARILENE SPIANDORELLO, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por PAULO 

BERNARDO AVERBECK; 

 - a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARILENE SPIANDORELLO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2009) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de PAULO BERNARDO AVERBECK, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
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Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de MARILENE SPIANDORELLO não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de PAULO BERNARDO 

AVERBECK, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos 

créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL, 

referidas anteriormente; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 



 

Página | 954 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARILENE 

SPIANDORELLO, de R$ 168.687,14 para R$ 163.689,19; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.799,28 em favor de PAULO BERNARDO 

AVERBECK, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

303.   

Apresentante: MARINA TEREZINHA AIRES DE OLIVEIRA    
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Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 36.708,44 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0020059-58.2014.5.04.0009; certidão de cálculos expedida pela 9ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; petição inicial; sentença; acórdão (RO); acórdão 

(RR). 

Contraditório: O pedido foi proposto para INCLUIR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020059-58.2014.5.04.0009. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor postulado (R$ 

36.708,44) compreende as rubricas principal, juros e FGTS. Recuperanda 

concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome de MARINA 

TEREZINHA AIRES DE OLIVEIRA seja incluído na relação de credores pelo 

valor de R$ 36.708,44. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020059-

58.2014.5.04.0009, ajuizada por MARINA TEREZINHA AIRES DE OLIVEIRA, 

perante a 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de R$ 36.708,44, titularizado por MARINA TEREZINHA 

AIRES DE OLIVEIRA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014), permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 
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- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre os 

derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 36.708,44 em favor de MARINA TEREZINHA AIRES 

DE OLIVEIRA, dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

304. 

Apresentante: MARINEI LOPES PEDRALLI 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 101.608,44 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 104.319,61 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; acordo de parcelamento 

das verbas rescisórias, FGTS e saldo de salário; cálculo de atualização do 

crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

128.598,74 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda parcialmente com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  

- a Requerente firmou “ACORDO DE PARCELAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS, FGTS E SALDO DE SALÁRIO” em data anterior ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, ocorrido em 06/05/2019: 

 



 

Página | 957  
 

- logo, o crédito decorrente do acordo está sujeito à Recuperação Judicial, 

consoante o entendimento firmado pelos nossos Tribunais (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- divergem as partes, portanto, em relação à importância, não em relação à 

exigibilidade;  

- segundo o acordo firmado pelas partes, com a chancela do Sindicato, a 

Requerente teria um crédito da ordem de R$ 163.082,31, entre rescisão, 

multas por atraso de salário, FGTS e multa de 40% do FGTS, a ser pago em 

20 parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 75.134,73;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 128.598,74 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

RCT GRRF FGTS Saldo total 

R$ 15.932,37 R$ 63.479,86 R$ 49.186,51 R$ 128.598,74 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao postulado pela 

Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  
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- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- o valor remanescente do termo de rescisão do contrato de trabalho foi 

apurado com atualização do INPC entre a data de desligamento de cada 

funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pela Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
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Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MARINEI 

LOPES PEDRALLI de R$ 101.608,44 para R$ 125.598,74, mantendo 

inalterada a classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados.  

 

305.   

Apresentante: MARINES RAMOS 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 391.069,18 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de cálculos 

expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020242-35.2014.5.04.0201; cópia integral do processo trabalhista. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito com origem 

na reclamatória trabalhista n.º 0020242-35.2014.5.04.0201.   

A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Recuperanda concorda com 

a pretensão, de modo a incluir a credora MARINES RAMOS, na Classe I, 

para constar a seu favor o valor de R$ 391.069,18. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020242-

35.2014.5.04.0201, ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos de R$ 391.069 e R$ 1.813,32, de titularidade da 
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Reclamante MARINES RAMOS e do perito contábil CLÁUDIO VIEGAS, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MARINES RAMOS, oportuno também manifestar-se de ofício 

sobre os honorários periciais titularizados por CLÁUDIO VIEGAS; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARINES RAMOS ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional, ainda que somente em relação àquele em 

nome da Reclamante; 

- quanto aos honorários periciais de CLÁUDIO VIEGAS, a jurisprudência mais 

atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição 

à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
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Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de MARINES RAMOS não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de CLÁUDIO VIEGAS, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 

 

- habilitação de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício.  

Providências: 
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- incluir o crédito de R$ 391.069,18 em favor de MARINES RAMOS, dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 1.813,32 em favor de CLÁUDIO VIEGAS, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 
306.  

Apresentante: MARISTELA SILVEIRA RODRIGUES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 610.496,56 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 613.922,16 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de 

habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Carazinho/RS no âmbito do 

processo nº 0000197-02.2011.5.04.0561. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000197-02.2011.5.04.0561 (para 

aumentar o principal). A data de atualização da CHC é 06/05/2019. Ressalva-

se apenas que, na CHC, a Credora considerou o valor com o IR (que não deve 

ser considerado), e não o valor líquido discriminado (Doc. anexo). Assim, a 

Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de modo a 

RETIFICAR o crédito de MARISTELA SILVEIRA RODRIGUES, na Classe I, 

para constar a seu favor o valor de R$ 607.497,93. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000197-

02.2011.5.04.0561, ajuizada por MARISTELA SILVEIRA RODRIGUES e 

outros em face da Recuperanda, perante a Vara do Trabalho de Carazinho; 
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- a certidão emitida pela Vara do Trabalho de Carazinho/RS confere ao crédito 

de R$ 613.922,16, titularizado por MARISTELA SILVEIRA RODRIGUES, os 

atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- no entanto, compulsando a certidão de cálculo dos valores devidos no 

processo, denota-se que o valor efetivamente devido à MARISTELA 

SILVEIRA RODRIGUES perfaz a monta de R$ 607.537,82, que deverá ser 

considerada para fins de relação de créditos; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito de MARISTELA SILVEIRA RODRIGUES não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- divergência desacolhida, com minoração do valor de ofício, de acordo com 

a certidão de cálculo apresentada. 

Providências: diminuir a importância do crédito de MARISTELA SILVEIRA 

RODRIGUES de R$ 610.496,56 para R$ 607.537,82, mantendo-o dentre os 

derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou 

equiparados. 

 
307.  

Apresentante: MARLA TERESINHA BARBOSA GELLER 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 64.464,58 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: não informado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; contracheques. 
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Contraditório: A Credora não informa (declara) o efetivo valor da divergência. 

Em seus documentos, há considerações sobre rúbricas de FGTS. 

Internamente, conforme planilha anexa, a Recuperanda identificou que o 

saldo atualizado devido de FGTS até abril de 2019 é R$ 84.548,80 (valores 

corrigidos). Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, para 

retificar o crédito em favor de MARLA TERESINHA BARBOSA GELLER no 

valor de R$ 84.548,80, conforme a planilha anexa. 

Resultado:  

- a Credora discorda do valor do crédito arrolado em seu nome na lista de 

credores a título de FGTS não recolhido durante a relação de trabalho havida 

com a Recuperanda; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito da Credora totaliza a monta 

de R$ 84.548,80, correspondente ao saldo de FGTS até a data do ajuizamento 

do pedido de Recuperação Judicial (06/05/2019); 

- diante das divergências constatadas pela Administração Judicial, procedeu-

se ao recálculo dos valores devidos à MARLA TERESINHA BARBOSA 

GELLER a título de FGTS até o dia 06/05/2019, concluindo-se que o total 

perfaz a monta de R$ 84.548,80, conforme a seguinte composição: 

 

FGTS não 

recolhido 

Atualização 

monetária (JAM) 
Total do crédito 

R$ 65.189,05 R$ 19.359,75 R$ 84.548,80 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado titularizado por 

MARLA TERESINHA BARBOSA GELLER de R$ 64.464,58 para R$ 

84.548,80. 

 

308.  

Apresentante: MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA    
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Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 82.314,36 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0000819-52.2011.5.04.0021. 

Contraditório: O pedido foi proposto para INCLUIR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0000819-52.2011.5.04.0021. A data de 

atualização da CHC é de 06/05/2019, sendo que o valor postulado (R$ 

82.314,36) compreende as rubricas principal, juros e FGTS. Assim, a 

Recuperanda concorda com a pretensão, a fim de que o crédito em nome 

de MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA seja incluído na relação de credores 

pelo valor de R$ 82.314,36, na Classe I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000819-

52.2011.5.04.0021, ajuizada por MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA em face 

da Recuperanda, perante a 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito de R$ 82.314,36, titularizado por MARLI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 
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- ainda, a origem do crédito de MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA não deixa 

dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho 

(art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 82.314,36 em favor de MARLI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente do trabalho ou equiparados. 

 
309. 

Apresentante: MARTA DAL FRE e ALFEU LUIZ MEZZALIRA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 51.485,98 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marta Dal Fre. 

Pretensão: diminuir o valor do crédito em favor de Marta Dal Fre e incluir 

crédito novo em favor de Alfeu Luiz Mezzalira. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 9.030,31 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Marta Dal Fre; 

 R$ 3.062,68 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Alfeu Luiz 

Mezzalira. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilita emitida 

pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 0000306-

80.2012.5.04.0205; certidão de cálculos expedida pela 5ª Vara do Trabalho 

de Canoas/RS; sentença; sentença (EE); acórdão (RO); acórdão (RR). 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000306-80.2012.5.04.0205 

(diminuindo o principal). A data de atualização da CHC é 06/05/2019. A Adm. 

Judicial desmembrou o valor dos honorários periciais.  

A Recuperanda concorda com a pretensão, para retificar o crédito da 

seguinte forma (ambos na Classe I): 

[i] MARTA DAL FRE (principal): R$ 9.030,31; e 

[ii] ALFEU LUIZ MEZZALIRA (origem hon. periciais): R$ 3.062,68. 
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Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000306-

80.2012.5.04.0205, perante a 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 9.030,31 e R$ 3.062,68, titularizados 

pela Reclamante MARTA DAL FRE e pelo perito contábil ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade;  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARTA DAL FRE ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2012) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
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privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de MARTA DAL FRE não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de ALFEU LUIZ MEZZALIRA, a 

jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 
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que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; habilitação de crédito acolhida; ressalvada 

a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito 

tributário ao procedimento recuperatório.   

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARTA DAL 

FRE, de R$ 51.485,98 para R$ 9.030,31; 
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- incluir o crédito no valor de R$ 3.062,68 em favor de ALFEU LUIZ 

MEZZALIRA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
310.  

Apresentante: MARTA SUSANE DAMANN 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 394.004,08 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 284.805,89 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de cálculos 

expedida pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do 

processo nº 0000213-45.2011.5.04.0014; procuração; substabelecimento. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0000213-45.2011.5.04.0014 

(diminuindo o principal).  A data de atualização da CHC é 06/05/2019.  

A Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a RETIFICAR o 

crédito de MARTA SUSANE DAMANN, na Classe I, para constar a seu favor 

o valor de R$ 284.805,89. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000213-

45.2011.5.04.0014, perante a 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculos emitida pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 284.805,89 e R$ 2.300,00 titularizados 

pela Reclamante MARTA SUSANE DAMANN e pelo perito contábil LÉO 

ANTÔNIO ANDOGNINI GUEDES, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MARTA SUSANE DAMANN, oportuno também manifestar-
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se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por LÉO ANTÔNIO 

ANDOGNINI GUEDES; 

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MARTA SUSANE DAMANN ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2011) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto aos honorários periciais de LÉO ANTÔNIO ANDOGNINI GUEDES, 

a jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
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de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de MARTA SUSANE DAMANN não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de LÉO ANTÔNIO ANDOGNINI 

GUEDES, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 
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judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito acolhida; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório.   

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MARTA 

SUSANE DAMANN, de R$ 394.004,08 para R$ 284.805,89; 

- de ofício, incluir o crédito no valor de R$ 2.300,00 em favor de LÉO ANTÔNIO 

ANDOGNINI GUEDES, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

311.  

Apresentante: MATHEUS FERREIRA RODRIGUES 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 
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 R$ 4.156,01 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 5.680,90 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; cópia integral do processo 

trabalhista nº 0020472-41.2015.5.04.0234; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0020472-41.2015.5.04.0234 

(aumentando o principal). Os cálculos, embora atualizado até 06/05/2019, são 

unilaterais (não se trata de CHC da JT). A Recuperanda não se opõe à 

divergência, contudo, entende que o correto seria o credor apresentar a CHC 

emitida no processo.  

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020472-

41.2015.5.04.0234, ajuizada por MATHEUS FERREIRA RODRIGUES em 

face da Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de Gravataí; 

- o cálculo de atualização de valores elaborado pelo Requerente está em 

consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- ainda que não tenha sido apresentada uma certidão de habilitação de 

créditos, a Recuperanda não se opôs ao valor pretendido; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2015) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão dos créditos no 

procedimento recuperacional; 

- ainda, a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre 

os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005), ainda 

que por equiparação; 

- divergência de crédito acolhida. 
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Providências: majorar a importância do crédito em favor de MATHEUS 

FERREIRA RODRIGUES de R$ 4.156,01 para R$ 5.680,90, mantendo-o 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

 

312. 

Apresentante: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA 

ADVOGADOS 

Natureza: habilitação de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 69.608.699,96 – crédito trabalhista 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; contrato social; 

procuração; edital; inicial do processo nº 0194915-31.2009.8.26.0100; 

decisão interlocutória; instrumento particular de escritura da 2ª emissão de 

debêntures de Ulbra Recebíveis S.A.; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O valor apresentado na divergência tem origem na ação de 

execução movida pela Planner Corretora de Valores S.A. - processo nº 

0194915-31.2009.8.26.0100. No caso, a credora principal foi arrolada com o 

valor de R$ 149.965.822,51. Na atualização do valor, foi apresentado que o 

principal até 06/05/19 seria R$ 696.086.999,63, por isso a quantia informada 

de R$ 69.608.699,96.  

Ao receber a divergência referente ao crédito principal, após análise, a 

Recuperanda concordou com a pretensão, esclarecendo que o crédito 

previamente arrolado considerou o valor histórico do processo n. 0194915-

31.2009.8.26.0100. Assim, a Recuperanda concorda com a divergência, 

de modo que o crédito em nome favor do credor de honorários advocatícios 

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS 

(seguindo a retificação do principal em nome de “PLANNER”) seja incluído, 

para fazer constar a seu favor na relação de credores a quantia de R$ 

69.608.699,96. 

 Resultado: 
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- postula a Credora a inclusão de crédito na importância de R$ 69.608.699,96, 

dentre os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho (art. 41, I, da LRF), a título de honorários 

advocatícios;  

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda manifestou concordância com 

a pretensão em tela; 

- crédito com origem em honorários advocatícios arbitrados (i) na Execução 

de Título Extrajudicial n.º 0194915-31.2009.8.26.0100 (n.º antigo 

583.00.2009.194915-4), em trâmite na 1ª Vara Civel do Foro Central da 

Comarca de São Paulo/SP; e (ii) na Medida Cautelar de Arresto n.º 0141772-

30.2009.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Civel do Foro Central da Comarca 

de São Paulo/SP, ambas ajuizadas pela Credora PLANNER TRUSTEE 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

processualmente representado pelos Procuradores postulantes;  

- compulsando a documentação comprobatória, é possível constatar que, no 

âmbito da Execução de Título Extrajudicial n.º 0194915-31.2009.8.26.0100, 

foi proferida sentença no sentido de arbitrar os honorários em 10% do débito 

atualizado, sendo que no caso de pagamento integral esta verba honorária 

deveria ser reduzida pela metade; 

- considerando que não houve pagamento integral do débito atualizado, 

entende-se como devida a verba honorária fixada em 10% do débito 

atualizado; 

- o cálculo carreado pela Credora para fins de cálculo da verba honorária 

atualiza a dívida principal até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, 

em consonância com o art. 9º, II, da LRF; 

- para tanto, cumpre destacar as premissas que embasaram referido cálculo: 

(i) valor base da debênture considerado na data de 12/08/2009 – data de 

notificação da “Declaração de Vencimento Antecipado”; (ii) atualização do 

valor da debênture de acordo com IGP-M, conforme “Cláusula 4.3.1. Fator de 

Atualização” ; (iii) incidência de juros moratórios de 1% ao mês, “pro-rata” dia, 

incidentes sobre todo valor em atraso e contados desde a data de vencimento 

da operação, conforme “Cláusula 4.17. Juros e Multa Convencional”; (iv) 

incidência de multa pecuniária irredutível de 2% sobre todo débito em atraso, 

conforme “Cláusula 4.17. Juros e Multa Convencional”;  
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- trata-se, portanto, de cálculo realizado com fundamento no “Instrumento 

Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures de ULBRA RECEBÍVEIS 

S.A.”, cujo parâmetro está replicado nos cálculos apresentados na ação de 

execução nº 583.00.2009.194915-4, que se encontra em trâmite perante a 1ª 

Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; 

- consequentemente, o quantum debeatur correspondente ao valor principal 

do débito alcança a importância total de R$ 696.086.999,63, razão pela qual 

é devido o montante de R$ 69.608.699,96 (equivalente ao percentual de 10% 

do valor principal) a título de verba honorária; 

 - quanto à classificação, os honorários advocatícios se equiparam aos 

créditos trabalhistas no tocante à classificação, mercê do disposto no art. 85, 

§14º, do CPC/15, e da decisão proferida no Recurso Especial n.º 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos7;  

- ainda a respeito da titularidade, a procuração contida às fls. 23/24 da 

Execução de Título Extrajudicial n.º 0194915-31.2009.8.26.0100, não deixa 

dúvidas pertencerem aos diversos patronos integrantes de MATTOS FILHO, 

VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS (OAB/SP n.º 1.979); 

- portanto, ambas as ações foram patrocinadas ab initio por MATTOS FILHO, 

VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS, o que atesta a 

titularidade do Escritório para recebimento dos honorários advocatícios em 

exame, ausente qualquer habilitação por parte de outros causídicos referente 

aos mesmos honorários;   

 
7 “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. 2. Recurso especial provido.” 
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- além disso, não foi suscitada nenhuma causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva pela Recuperanda; 

- habilitação procedente. 

Providências: 

- incluir crédito na importância de R$ 69.608.699,96 em favor de MATTOS 

FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS, dentre os 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho (art. 41, I, da LRF). 

 

313. 

Apresentante: MAURICIO AMARO LOPES    

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 66.486,68 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 91.285,13 – crédito derivado da legislaçaõ do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.    

Documentos apresentados: e-mail; cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O Credor declara o valor de R$ 91.285,13 na divergência. Em 

seus documentos existem considerações sobre rubricas de FGTS, RCT e 

GRRF. Internamente, conforme planilha disponibilizada, a Recuperanda 

identificou que o saldo devido, atualizado até maio de 2019, é R$ 92.112,75 

(valores corrigidos). Assim, a Recuperanda concorda com o requerimento, 

para retificar o crédito em favor de MAURICIO AMARO LOPES no valor de 

R$ 92.112,75. 

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito perfaz a monta de R$ 91.285,13, relativa 

às verbas rescisórias que foram objeto de acordo coletivo de trabalho; 

- a Recuperanda, a seu turno, alega que o crédito do Credor totaliza a monta 

atualizada até maio de 2019 de R$ 92.112,75, conforme a seguinte 

composição: 
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RCT GRRF FGTS Saldo Total 

R$ 4.225,81 R$ 52.906,12 R$ 34.980,82 R$ 92.112,75 

 

- à primeira vista, causou estranheza à Administração Judicial que, mesmo 

após os pagamentos efetuados por conta do acordo, o valor declarado pela 

Devedora seja superior ao montante total acordado;  

- dessa forma, nas diligências promovidas junto aos representantes da 

Devedora, estes explicaram que os valores previstos no acordo a título de 

FGTS e multa de 40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação;  

- quanto às verbas rescisórias, apurou o valor remanescente do termo de 

rescisão do contrato de trabalho, com atualização do INPC entre a data de 

desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da Recuperação 

Judicial;  

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 

data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, foram corrigidos pelo JAM desde a 

competência não recolhida até a data do ajuizamento da Recuperação 

Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora. 
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Providências: majorar a importância do crédito de MAURÍCIO AMARO LOPES 

de R$ 66.486,68 para R$ 92.112,75, mantendo-o dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente do trabalho ou equiparados.  
 

314. 

Apresentante: MAURICIO DA SILVA ESCOBAR 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 145.490,60 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 154.703,48 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; procuração; certidão de 

habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do 

processo nº 0020133-12.2014.5.04.0010; certidão de cálculos expedida pela 

3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0020133-12.2014.5.04.0010 (para 

aumentar o principal). A data de atualização da CHC é 06/05/2019.  

A Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a RETIFICAR o 

crédito de MAURICIO DA SILVA ESCOBAR, na Classe I, para constar a seu 

favor o valor de R$ 154.703,48. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020133-

12.2014.5.04.0010, ajuizada perante a 3º Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação expedida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere ao crédito de R$ 154.703,48, de titularidade de MAURICIO DA SILVA 

ESCOBAR, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  

- a atualização do valor está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MAURICIO DA SILVA ESCOBAR ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 
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Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- a origem do crédito de MAURICIO DA SILVA ESCOBAR não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
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- divergência de crédito acolhida; ressalvada a impossibilidade de habilitação 

da UNIÃO, mercê da não sujeição do crédito tributário ao procedimento 

recuperatório. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MAURICIO DA 

SILVA ESCOBAR, de R$ 145.490,60 para R$ 154.703,48. 

 
315. 

Apresentante: MAXIMILIANO PEREIRA ROSA 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 29.874,81 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: reduzir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 4.883,58 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; certidão de cálculos 

expedida pela 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0001955-63.2010.5.04.0201; cópias diversas do processo; decisão 

interlocutória. 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0001955-63.2010.5.04.0201. A data de 

atualização do valor de crédito apresentado é de 12/03/2020, o que não se 

mostra correto. No entanto, a CHC possui o valor correto do crédito a ser 

habilitado, atualizado até 06/05/2019. Assim, a Recuperanda concorda 

parcialmente com a pretensão, de modo a incluir o crédito em favor de 

MAXIMILIANO PEREIRA ROSA na Classe I, no valor de R$ 4.494,02.  

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001955-

63.2010.5.04.0201, ajuizada por MAXIMILIANO PEREIRA ROSA e 

patrocinada por JUDITE VICHINSKI ROCHA, perante a 5ª Vara do Trabalho 
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de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação confere aos créditos nos valores de R$ 4.494,02 e 

R$ 19.186,57, relacionados em favor do Reclamante MAXIMILIANO 

PEREIRA ROSA e da advogada JUDITE VICHINSKI ROCHA, 

respectivamente, os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade; 

- considerando que a certidão abrange não somente o crédito perseguido por 

MAXIMILIANO PEREIRA ROSA, oportuno também manifestar-se sobre os 

honorários advocatícios em favor de JUDITE VICHINSKI ROCHA; 

- a atualização dos créditos está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, 

da Lei nº 11.101/05; 

- quanto à sujeição do crédito de MAXIMILIANO PEREIRA ROSA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de JUDITE VICHINSKI ROCHA, estes 

seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial nº 

1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
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aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de MAXIMILIANO PEREIRA ROSA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de JUDITE VICHINSKI 

ROCHA, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, 

do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito em favor do INSS e da RECEITA 

FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos do INSS e da RECEITA FEDERAL em 

questão não comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 

6.830/80 e o art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 
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- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- divergência de crédito parcialmente acolhida com inclusão de crédito de 

ofício, ressalvada a impossibilidade de habilitação dos créditos do INSS e da 

RECEITA FEDERAL, mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos 

da Recuperação Judicial. 

Providências: 

- reduzir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MAXIMILIANO 

PEREIRA ROSA de R$ 29.874,81 para R$ 4.494,02; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 19.186,57 em favor de JUDITE VICHINSKI 

ROCHA, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 

316. 

Apresentante: MEISTER E MARDER ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Natureza: habilitação de crédito. 
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Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: - 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 905.508,75 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; instrumentos de 

representação; acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 

70077353670; cálculos de atualização do crédito; contrato de prestação de 

serviços jurídicos. 

Contraditório: NÃO APRESENTADO EM TEMPO HÁBIL. 

Resultado:  

- postula o Credor a habilitação de crédito no valor de R$ 905.508,75, a título 

de honorários sucumbenciais (R$ 469.053,23) e contratuais (R$ 436.455,52), 

dentre os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados (art. 41, I, da LRF);  

- a Recuperanda, ao seu turno, deixou de apresentar contraditório à 

Administração Judicial em tempo hábil;  

- crédito com origem em Ação Monitória n.º 008/1.12.0024041-9, em trâmite 

perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS, ajuizada por 

HOSPITALAR GAÚCHA LTDA, representada por MEISTER E MARDER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS;  

- a sentença, proferida em 25/04/2017, julgou parcialmente procedente os 

embargos monitórios para: 

(a) converter o mandado em monitório contra a Recuperanda, 

relativamente à importância de R$ 2.598.051,23, fulcro no 

artigo 702, § , do Código de Processo Civil, devidamente 

corrigida pelo IGPM, bem como juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da data do vencimento dos títulos; 

(b) condenar a embargada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e taxas judiciárias, bem como honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o excesso da execução 

reconhecido (R$ 141.346,57 – proveito econômico obtido), 

forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.  
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- interposto recurso de Apelação pela Credora, tombado sob o n.º 

70077353670, foi parcialmente provido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul para fins de fixar a verba honorária 

sucumbencial a ser paga pela Recuperanda aos procuradores da parte autora 

em R$ 60.000,00, a ser corrigida pelo IGP-M a partir da data do acórdão, 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, 

conforme ementa abaixo transcrita:  

 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DOS 
PROCURADORES DA PARTE EMBARGADA. FIXAÇÃO.  
1. Recurso de apelação, interposto de sentença que julgou 
parcialmente procedentes os embargos à ação monitória, que deve 
ser recebido em seu duplo efeito, regra geral, já que não se está 
diante de uma das exceções constantes no art. 1.012, §1º, do 
Código de Processo Civil/15.  
2.Caso em que a embargada/apelante não reconheceu os pedidos 
consubstanciados nos embargos monitórios, mas apenas abriu 
mão de valor alegadamente cobrado a maior pela 
embargante/apelada, no intuito de evitar a realização de perícia 
contábil e o arrastamento do processo, com o que vai afastada a 
aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil/15.  
3. Considerando a parcial procedência dos embargos monitórios, 
e a constituição de título executivo judicial no montante de R$ 
2.598.051,23 (parcela incontroversa), deve ser condenada a 
embargante ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos 
procuradores da embargada. 
4. Verba fixada em R$ 60.000,00, com base em apreciação 
equitativa, considerando que o elevado proveito econômico obtido 
no feito pela apelante resultaria em uma verba honorária excessiva, 
se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a 
discussão não guarda maior complexidade. Observância do art. 8 
do NCPC, relativamente ao princípio da proporcionalidade e 
razoabilidade. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” 

 

- do acórdão o Credor interpôs Recurso Especial (n.º 1774245/RS) somente 

no que concerne à majoração dos honorários fixados, pendente de julgamento 

até a presente data:  
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- a Devedora, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para interposição 

de recurso, de modo que os honorários fixados em apelação, no valor de R$ 

60.000,00, constituem crédito incontroverso; 

- todavia, no entender da Administração Judicial, ainda não há falar em 

trânsito em julgado para fins de incidência dos juros de 1% ao mês;  

- conforme leciona a doutrina, “na hipótese de título executivo judicial, a 

origem da obrigação já vem especificada no próprio título, já que é causa de 

pedir do autor e fundamento da sentença ou acórdão”8;  

- instaurada a fase de cumprimento de sentença (incidente nº 

008/1.18.0005052-1) e transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário 

do débito, incidiu multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, 

CPC/15), conforme despacho datado de 03/09/2018: 

 
“Vistos. Apense-se aos autos nº 008/1.12.0024041-9. Após, intime-
se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento do débito, consoante pedido das fls. 02-06, 
observando-se a memória de cálculo das fls. 08-13, conforme 
disposto no artigo 513, §2º do Código de Processo Civil. Em não 
havendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do mesmo 
diploma legal, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 
cento) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 
Decorrido o prazo para pagamento voluntário, passará a fluir o 
prazo de 15 (quinze) dias para, independente de penhora e nova 

 
8 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
São Paulo: Saraiva Educação. p. 98. 
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intimação, apresentar nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 
do CPC). Intimem-se. Diligências legais.” 

 

- na habilitação de crédito encaminhada à Administração Judicial, postulam 

os advogados a inclusão do valor incontroverso fixado pela 19ª Câmara Cível 

do TJ/RS, bem como desmembramento de honorários contratuais em 10% 

sobre a condenação; 

- no que tange ao crédito incontroverso oriundo dos honorários sucumbenciais 

(condenação + cumprimento de sentença), os demonstrativos de cálculo 

acostados pelo Credor estão em consonância com os critérios sentenciais e 

atualizam o quantum debeatur até a data de ajuizamento da Recuperação 

Judicial, em conformidade com o disposto no art. 9º, II, da LRF; 

- todavia, no que concerne aos honorários contratuais, não assiste razão à 

pretensão de desmembramento do principal, conforme jurisprudência abaixo 

colacionada: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DESTACADA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. Mesmo 
considerando o disposto no artigo 22, §4º, do Estatuto da OAB, o 
pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais na 
certidão a ser emitida, forma de habilitação do crédito junto ao 
Plano de Recuperação Judicial, é impossível de ser acolhido, 
porquanto o valor decorre de ajuste particular firmado com o 
procurador e seu cliente, não sendo de responsabilidade da 
agravada (OI S/A) quitar o valor. Ademais, a importância não 
compõe o título executivo e sequer foi oportunizado o contraditório 
a respeito do tema, fato que, por si só, afasta a pretensão. 
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 
(Agravo de Instrumento, Nº 70082440405, Décima Nona Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 
Costa, Julgado em: 31-10-2019) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI 
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO 
DÉBITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS 
DEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA 
REFORMADA. A reserva dos honorários contratuais é direito do 
advogado, nos termos do previsto do art. 22, §4 da Lei n. 8.906/94 
– ESTATUTO DA OAB. No caso, entretanto, não se cogita da 
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possibilidade de que ocorra o destaque para fins de habilitação do 
crédito, porquanto não há relação entre o procurador da parte e a 
empresa recuperanda, a inviabilizar pretensão nos presentes 
autos, além de não se verificar hipótese de levantamento de valores 
neste processo ou em precatório, mas de pretensão de destaque 
da verba honorária contratual para fins de habilitação no juízo da 
recuperação judicial, o que, salvo melhor apreciação, não autoriza 
a aplicação do parágrafo 4º do art. 22 do Estatuto da OAB. Decisão 
agravada reformada para indeferir o pedido de habilitação dos 
honorários contratuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082906850, Décima 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 
Puricelli Pires, Julgado em: 12-12-2019) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO. PRETENSÃO 
DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE 
HONORÁRIOS CONTRATADOS POR ADVOGADO DE CREDOR 
CUJO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO FOI LISTADO. 
DEFERIMENTO DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS NA CLASSE I - TRABALHISTA, PELO JUÍZO 
DE PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO AOS HONORÁRIOS 
CONTRATUAIS DECORRENTES DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
CONCERNENTE AO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Honorários contratuais constituem 
ônus exclusivo de quem os contratou. Res inter alios acta, allis nec 
prodest nec nocet. (Os atos dos contratantes não aproveitam nem 
prejudicam a terceiros). Configura ônus da empresa recuperanda 
arcar com os honorários sucumbenciais das impugnações de 
créditos, mas não com os honorários contratuais dos respectivos 
credores. Honorários advocatícios sucumbenciais ostentam 
natureza alimentar e são armados dos mesmos privilégios dos 
créditos trabalhistas. Inteligência do art. 85, § 14, do CPC e do art. 
83, I da Lei 11.101/2005. Autonomia remarcada pelo art. 23 da Lei 
8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB. Agravo a que se nega provimento para repelir o pleito 
de inclusão dos honorários contratuais avençados entre advogado 
e credor da recuperanda no quadro-geral de credores. Exegese 
restritiva do rol de credores privilegiados, sob pena de maltrato ao 
postulado de preservação da empresa. Hermenêutica do art. 47 da 
Lei n. 11.101/2005”  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2235146-
26.2019.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 
11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020) 
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- a procuração contida à fl. 09 e o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos 

atestam a titularidade dos procuradores integrantes da sociedade de 

advogados MEISTER E MARDER ADVOGADOS ASSOCIADOS (antiga 

MEISTER, MENKE E MARDER S/C), mormente pela inexistência de 

habilitação por parte de outros causídicos para habilitação do crédito em tela; 

- no que tange à classificação dos honorários sucumbenciais, estes se 

equiparam aos trabalhistas, mercê do disposto no art. 85, § 14º, do CPC, e da 

decisão proferida no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- caso majorados os honorários no recurso pendente de julgamento perante o 

colendo STJ, poderão as partes postular a retificação diretamente à 

Administração Judicial, com espeque no art. 6º, § 2º, da LRF;  

- habilitação parcialmente acolhida.  

Providências:  

- incluir crédito no valor de R$ 469.053,23 em favor de MEISTER E MARDER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre os titulares de créditos derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidentes de trabalho ou equiparados 

(art. 41, I, da LRF).  

 

317. 

Apresentante: MELISSA MIGOTTO SILVA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 448.176,69 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de cálculos 

expedida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0081400-76.2009.5.04.0004; cópia integral do processo trabalhista. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para INCLUIR o crédito com origem 

na reclamatória trabalhista n.º 0081400-76.2009.5.04.0004. 
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Pela CHC (cópias do processo), o valor informado pela credora (R$ 

448.176,69) corresponde ao valor bruto geral, incluindo IR, INSS, honorários 

de perito e custas, atualizado para 26/02/2020 (data da emissão da certidão). 

Se somarmos o valor de principal e FGTS do dia 06/05/2019 (142.974,48 + 

167,305,05 + 8.831,17 + 10.397,23 +19.574,21 + 23.045,36) e diminuirmos o 

valor de INSS e IR que são de responsabilidade do Reclamante (8.013,65 e 

53.676,36), tem-se que o valor devido ao credor corresponde à quantia de R$ 

310.437,49 em 06/05/2019. 

Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, de modo 

a INCLUIR o crédito de MELISSA MIGOTTO SILVA, na Classe I, para constar 

a seu favor o valor de R$ 310.437,49. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0081400-

76.2009.5.04.0004, ajuizada por MELISSA MIGOTTO SILVA em face da 

Recuperanda, perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de cálculo emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

confere ao crédito de MELISSA MIGOTTO SILVA, no valor correspondente 

ao principal e FGTS (R$ 310.437,49), os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade; 

- a atualização dos valores até o dia 06/05/2019 está em consonância com os 

parâmetros do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito ao procedimento recuperatório, o ano do 

ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2009) permite presumir que o fato 

gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, 

rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- ainda, a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à classificação dentre 

os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº11.101/2005); 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: incluir o crédito no valor de R$ 310.437,49 em favor de 

MELISSA MIGOTTO SILVA dentre os créditos derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 
318. 
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Apresentante: MICHELE ANSELMO LUIZ, ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 70.433,09 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Michele Anselmo 

Luiz; 

 R$ 10.829,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado em favor de Estevão Rodrigo da 

Silva Stertz. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0020181-74.2014.5.04.0202; certidão de cálculos expedida pela 2ª Vara do 

Trabalho de Canoas/RS. 

Contraditório: O pedido foi proposto para INCLUIR o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020181-74.2014.5.04.0202 (principal e 

honorários adv.). A data de atualização da CHC é de 06/05/2019. A 

Recuperanda concorda com a pretensão (ambos na Classe I):  

[i] MICHELE ANSELMO LUIZ (principal): R$ 70.433,09; e 

[ii] ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ (hor. adv.): R$ 10.829,44. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020181-

74.2014.5.04.0202, ajuizada por MICHELE ANSELMO LUIZ e patrocinada 

pelos advogados ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ e MICHELLE 

BARCELOS BONI, perante a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- as certidões de habilitação expedidas pela 2ª Vara do Trabalho de 

Canoas/RS conferem aos créditos nos valores de R$ 70.433,09 e R$ 

10.829,44, titularizados pela Reclamante MICHELE ANSELMO LUIZ e pelos 

advogados ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA STERTZ e MICHELLE 

BARCELOS BONI, respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e 

exigibilidade;  
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- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MICHELE ANSELMO LUIZ e ESTEVÃO RODRIGO DA 

SILVA STERTZ, oportuno também manifestar-se de ofício sobre os 

honorários advocatícios titularizados por MICHELLE BARCELOS BONI; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- ausente estipulação em sentido contrário, o crédito oriundo dos honorários 

advocatícios vai dividido entre os advogados com legitimidade  R$ 

10.829,44/2= R$ 5.414,72 para cada; 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional; 

- quanto à sujeição do crédito de MICHELE ANSELMO LUIZ ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2014) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ e MICHELLE BARCELOS BONI, estes seguem a sorte do principal, 

conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante. 
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
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aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante. 
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016) 
 

- a origem do crédito de MICHELE ANSELMO LUIZ não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de ESTEVÃO RODRIGO 

DA SILVA STERTZ e MICHELLE BARCELOS BONI, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 
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- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida parcialmente; inclusão de novo crédito de 

ofício; ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não 

sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- incluir o crédito de R$ 70.433,09 em favor de MICHELE ANSELMO LUIZ, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados. 

- incluir o crédito de R$ 5.414,72 em favor de ESTEVÃO RODRIGO DA SILVA 

STERTZ, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 5.414,72 em favor de MICHELLE 

BARCELOS BONI dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados. 
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319. 

Apresentante: MICHELE OLIVEIRA DE AZEVEDO 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 3.624,62 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente de 

acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 7.024,40 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de habilitação 

emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo 

nº 0001002-43.2012.5.04.0003; certidão de cálculos expedida pela 3ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS; sentença; sentença (EE); acó 

Contraditório: O pedido foi proposto para retificar crédito com origem na 

reclamatória n. 0001002-43.2012.5.04.0003. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de retificação do 

crédito de R$ 7.024,40 em favor de MICHELE OLIVEIRA DE AZEVEDO, na 

Classe I. 

Resultado:  

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001002-

43.2012.5.04.0003, ajuizada por MICHELE OLIVEIRA DE AZEVEDO, perante 

a 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS confere ao crédito no valor de R$ 7.024,40, titularizado pela 

Reclamante MICHELE OLIVEIRA DE AZEVEDO, os atributos da certeza, 

liquidez e exigibilidade; 

- a atualização do crédito está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MICHELE OLIVEIRA DE AZEVEDO ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2012) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 
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Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- a origem do crédito de MICHELLE CAMARGO GIL não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- divergência de crédito acolhida. 

Providências: majorar a importância do crédito derivado da legislação do 

trabalho, decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de 

MICHELE OLIVEIRA DE AZEVEDO de R$ 3.624,62 para R$ 7.024,40. 

 

320. 

Apresentante: MICHELLE CAMARGO GIL 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 13.256,58 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: cópia dos autos do processo nº 0020345-

67.2013.5.04.0204. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir crédito com origem na 

reclamatória n. 0020345-67.2013.5.04.0204. A data de atualização do crédito 

é de 06/05/2019. A Recuperanda concorda com a pretensão de inclusão do 

crédito de R$ 13.256,58 em favor de MICHELLE CAMARGO GIL, na Classe 

I. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0020345-

67.2013.5.04.0204, ajuizada por MICHELLE CAMARGO GIL, perante a 4ª 

Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de habilitação emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ 13.768,45 e R$ 511,87, titularizados 

pela Reclamante MICHELLE CAMARGO GIL, bem como pelo CLAUDIO 

LOPES GUEDES FRASCA, respectivamente, os atributos da certeza, liquidez 

e exigibilidade; 



 

Página | 999 

- considerando que a certidão de habilitação contempla não somente os 

créditos da Reclamante MICHELLE CAMARGO GIL, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais relacionados em favor de 

CLAUDIO LOPES GUEDES FRASCA; 

- a atualização dos créditos foi realizada de acordo com os parâmetros do art. 

9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MICHELLE CAMARGO GIL ao procedimento 

recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória Trabalhista (2013) 

permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior ao ajuizamento 

da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); 

- quanto aos honorários periciais de CLAUDIO LOPES GUEDES FRASCA, a 

jurisprudência mais atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério 

definidor a sujeição à Recuperação Judicial do crédito perseguido na 

reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
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de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 

 

- a origem do crédito de MICHELLE CAMARGO GIL não deixa dúvidas quanto 

à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei 

nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de CLAUDIO LOPES GUEDES 

FRASCA, a jurisprudência do colendo TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito referente à contribuição 

previdenciária e às custas processuais em favor da UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 

obtempera que a natureza dos créditos da UNIÃO FEDERAL em questão não 

comporta habilitação, consoante 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o 

art. 6º, §7, da Lei nº 11.101/2005; 
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- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 

 

- habilitação de crédito acolhida com a inclusão de crédito de ofício, 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO FEDERAL, 

mercê da não sujeição do crédito tributário aos efeitos da Recuperação 

Judicial. 

Providências: 

- incluir crédito no valor de R$ 13.768,45 em favor de MICHELLE CAMARGO 

GIL, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente 

de trabalho ou equiparados; 

- de ofício, incluir crédito no valor de R$ 511,87 em favor de CLAUDIO LOPES 

GUEDES FRASCA. 

 

321.   

Apresentante: MICHELLE MORAES DA SILVA e MANOEL JAIR DOS 

SANTOS 

Natureza: divergência de valor. 
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Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 59.411,75 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito.   

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 62.050,32 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0021290-20.2014.5.04.0204; declaração de hipossuficiência; procuração. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0021290-

20.2014.5.04.0204, ajuizada por MICHELLE MORAES DA SILVA e 

patrocinada por MANOEL JAIR DOS SANTOS, perante a 4ª Vara do Trabalho 

de Canoas/RS;  

- a certidão de cálculos emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS 

confere aos créditos nos valores de R$ R$ 47.872,07 e R$ 12.915,63, 

titularizados pela Reclamante MICHELLE MORAES DA SILVA e pelo 

advogado MANOEL JAIR DOS SANTOS, respectivamente, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MICHELLE MORAES DA SILVA, oportuno também 

manifestar-se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por 

MANOEL JAIR DOS SANTOS;  

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MICHELLE MORAES DA SILVA ao 

procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2014) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva);  



 

Página | 1003 

- quanto aos honorários advocatícios de MANOEL JAIR DOS SANTOS, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS:  

  
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio.  
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5. Recurso especial provido.  
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016)  

  

- a origem do crédito de MICHELLE MORAES DA SILVA não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005);  

- quanto à classificação dos honorários advocatícios de MANOEL JAIR DOS 

SANTOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos;  

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL;  

- no entanto, a Administração Judicial obtempera que a natureza do crédito da 

UNIÃO FEDERAL não comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o 

art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05;  

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

  
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, 
AI 2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016)  
  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac 
Cracken, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011)  
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- divergência de crédito acolhida em parte; inclusão de novo crédito de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação do crédito da UNIÃO, mercê da 

não sujeição do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em MICHELLE MORAES 

DA SILVA, de R$ 59.411,75 para R$ 47.872,07. 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 12.915,63 em favor de MANOEL JAIR DOS 

SANTOS, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

 
322. 

Apresentante: MILTON ANDRADE SANTOS e VICTOR HENRIQUE 

SANTOS 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 5.222,55 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito.   

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 9.345,51 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de valor; certidão de habilitação 

emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara/SP no âmbito do processo nº 

0011088-70.2019.5.18.0122; declaração de hipossuficiência; procuração; 

documento de identificação pessoal; decisão interlocutória. 

Contraditório: não houve. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0011088-

70.2019.5.18.0122, ajuizada por MILTON ANDRADE SANTOS e patrocinada 

por VICTOR HENRIQUE SANTOS, perante a 2ª Vara do Trabalho de 

Itumbiara/SP;  
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- a certidão de cálculos emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara/RS 

confere aos créditos titularizados pelo Reclamante MILTON ANDRADE 

SANTOS e pelo advogado VICTOR HENRIQUE SANTOS, os atributos da 

liquidez, certeza e exigibilidade;  

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MILTON ANDRADE SANTOS, oportuno também manifestar-

se de ofício sobre os honorários advocatícios titularizados por VICTOR 

HENRIQUE SANTOS; 

- no entanto, a atualização dos valores não está de acordo com os parâmetros 

do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual a Administração Judicial 

realizou o recálculo de ofício: 

 

i) Total do crédito de titularidade de MILTON ANDRADE SANTOS: 

 

 
 

ii) Total do crédito de titularide de VICTOR HENRIQUE SANTOS: 
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- do valor pretendido pelo Reclamante, na ordem de R$ 9.345,51, deve ser 

subtraída a quantia de R$ 849,59, pois decorrente de honorários advocatícios 

que não são de sua titularidade; atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, o total devido pela Recuperanda é de R$ 8.295,91; 

- quanto à sujeição do crédito de MILTON ANDRADE SANTOS ao 

procedimento recuperatório, ainda que a Reclamatória Trabalhista tenha sido 

ajuizada em 05/11/2019, a pretensão relativa ao FGTS envolve o período de 

2007 até 2013, ou seja, o fato gerador do crédito é anterior ao ajuizamento da 

Recuperação Judicial: 

 

 
 

- quanto aos honorários advocatícios de VICTOR HENRIQUE SANTOS, 

estes seguem a sorte do principal, conforme julgamento do Recurso Especial 

nº 1.443.750/RS:  

  
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
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INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO 
DA EMPRESA.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de 
honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido 
de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação 
judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei 
nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre 
dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na 
sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do 
advogado do ex-empregado reclamante.  
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o 
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da 
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, 
configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal 
aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de 
verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.  
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível 
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários 
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes 
deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de 
desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de 
recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios 
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono 
da causa garantia maior do que a conferida ao 
trabalhador/reclamante.  
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular 
funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a 
contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos 
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o 
objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a 
exclusão do plano de recuperação judicial de honorários 
advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de 
recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da 
preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para 
o soerguimento do negócio.  
5. Recurso especial provido.  
(REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016)  

  

- a origem do crédito de MILTON ANDRADE SANTOS não deixa dúvidas 

quanto à classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, 

I, da Lei nº 11.101/2005);  
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- quanto à classificação dos honorários advocatícios de VICTOR HENRIQUE 

SANTOS, estes equiparam-se aos créditos trabalhistas, conforme art. 85, 

§14º, do CPC, e entendimento sufragado no Recurso Especial nº 

1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos;  

- divergência de crédito acolhida em parte; inclusão de novo crédito de ofício. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em MILTON ANDRADE 

SANTOS, de R$ 5.222,55 para R$ 8.295,91; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 722,41 em favor de VICTOR HENRIQUE 

SANTOS, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados. 

 
323. 

Apresentante: MINEIA CRISTINA SOSSMEIER 

Natureza: pedido de reserva de créditos. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: reservar crédito ainda não liquidado em processo trabalhista. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 226.793,74 – crédito trabalhista. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; cálculo de liquidação da 

sentença; sentença proferida nos autos do processo nº 0021699-

59.2015.5.04.0204; acórdão (RO); decisão (RR); procuração; informação 

processual. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir como “reserva” o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0021699-59.2015.5.04.0204. 

Efetivamente, não há ainda valores liquidados no processo. De acordo com o 

art. 6º, § 3º, da Lei 11.1011/05, compete ao ‘juiz competente da ação que 

discute crédito ilíquido determinar a reserva da importância que estimar 

devida na recuperação judicial ou na falência’. No caso, trata-se de pedido 

feito diretamente pela credora. Diante das circunstâncias, a Recuperanda 

não concorda com a pretensão de reserva. 

Resultado: 



 

Página | 1010 

- MINEIA CRISTINA SOSSMEIER pretende a reserva de valor para satisfação 

do seu crédito com origem na Reclamatória Trabalhista nº 0021699-

59.2015.5.04.0204; 

- sucede que o §3º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 confere exclusivamente 

ao juiz competente para apreciar ações de conhecimento em geral e ações 

trabalhistas a possibilidade de requerer ao Juízo Recuperacional a reserva de 

valores referentes aos créditos que estima serem devidos ao credor; 

- nesse sentido, a respeito da reserva de valores na recuperação judicial, 

merece transcrição a doutrina de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli: 

 
“As reclamatórias trabalhistas e as ações ordinárias pelas quais se 
demandar quantia ilíquida contra a empresa devedora não serão 
apanhadas pelo automatic stay e continuarão a tramitar perante os 
juízos onde foram distribuídas. Para esses credores, dispõe o art. 
6º, § 3º, da LRF que o juiz competente para essas ações 'poderá 
determinar a reserva da importância que estimar devida na 
recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido 
o direito, será o crédito incluído na classe própria'. Essa decisão 
tem natureza tipicamente acautelatória e visa assegurar ao credor 
que possa participar do concurso recuperacional, exercendo direito 
de voto na assembleia-geral de credores”9.  
 

- não é diferente a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

afirma ser faculdade conferida ao livre convencimento do julgador determinar 

a reserva da importância no juízo da recuperação judicial, desde que atendida 

as peculiaridades do caso concreto:  

  
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
COMPETÊNCIA INTERNA ARGUIDA APENAS EM AGRAVO 
INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VALORES CONTRA RÉU 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR. 
INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO 

 
9 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação 
judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 186. 
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CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a 
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, 
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos 
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo 
CPC. 2. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, 
razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como 
indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de 
preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ.  3. A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que constitui 
faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, 
determinar a reserva de valores contra réu em recuperação 
judicial, sendo inviável, na estreita via do recurso especial, o 
reexame do acervo fático-probatório, a teor do que dispõe a Súmula 
nº 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz 
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela 
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o 
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente 
mantido em seus próprios termos. 4. Em razão da improcedência 
do presente recurso, e da anterior advertência em relação a 
incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, 
§ 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da 
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º 
daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição 
de multa.”(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.º 1.224.002 
– RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 – Terceira Turma, Data de 
Julgamento: 29/10/2018)  

 

- ainda que a pretensão fosse de arrolar o crédito na relação de credores, fato 

é que sequer houve a liquidação do quantum debeatur nos autos do processo; 

- logo, não merece prosperar a pretensão da Requerente. 

Providências: nada a fazer 

 
324. 

Apresentante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  

Natureza:  habilitação de crédito. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 
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 R$ 132.526,09 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado.  

Documentos apresentados: certidão de habilitação emitida pela 27ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre/RS no âmbito do processo nº 0020058-

80.2013.5.04.0018; petição inicial; sentença; acórdão (RO); ato declaratório 

executivo nº 72; decisão(AI); informação processual TRT. 

Contraditório: O pedido foi proposto para incluir o crédito com origem na 

reclamatória trabalhista n.º 0020058-80.2013.5.04.0018. A data de 

atualização do cálculo apresentado é de 02/07/2019, o que não se mostra 

correto. Assim, a Recuperanda concorda parcialmente com a pretensão, 

de modo a incluir o crédito em favor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO, na Classe I, contudo, devendo o credor apresentar novo cálculo, 

considerando a data do pedido de recuperação judicial (06/05/2019). 

Resultado:  

- trata-se de pretensão oriunda da Reclamatória Trabalhista nº 0020058-

80.2013.5.04.0018, ajuizada pelo Requerente em 21/10/2013, perante a 27ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre;  

- a Ação Civil Pública tinha por objeto denúncia de atraso no pagamento das 

verbas rescisórias dos empregados da Recuperanda;  

- a Ação foi acolhida em parte em primeira instância, para determinar o 

seguinte: 

  
“a) observe em todos os seus estabelecimentos no país o disposto 
no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, em toda a sua 
extensão, especialmente no que diz respeito ao prazo para 
pagamento das verbas rescisórias, sob pena de pagamento de 
multa, no valor de R$5.000,00 (reversível ao FAT) para cada 
violação ao presente comando condenatório, por trabalhador em 
relação ao qual se anote o desrespeito à decisão judicial; 
b) efetue o pagamento de indenização, em face da lesão de caráter 
coletivo perpetrada, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos 
termos da fundamentação.” 

 

- interposto Recurso Ordinário pela Recuperanda, não foi conhecido em 

função da deserção;  

- negado seguimento ao Agravo de Instrumento perante o TST, a decisão 

transitou em julgado em 30/09/2016;  
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- foi expedida carta de citação endereçada à Recuperanda no valor de R$ 

113.569,10, em 15/08/2017, a título de indenização;  

- da sentença transitada em julgado emergem duas condenações, uma a título 

de dano moral coletivo e outra a título de multa (astreintes);  

- conforme leciona a doutrina, “na hipótese de título executivo judicial, a 

origem da obrigação já vem especificada no próprio título, já que é causa de 

pedir do autor e fundamento da sentença ou acórdão”10;  

- o fato gerador dos créditos é anterior à Recuperação Judicial, pelo que a ela 

se submete, mercê do Enunciado nº 100, da III Jornada de Direito Comercial, 

do Conselho da Justiça Federal, in verbis: 

 
“ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à recuperação 
judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos 
decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de 
recuperação judicial, independentemente da data de eventual 
acordo, sentença ou trânsito em julgado.” 

 

- aliás, nem as partes divergem quanto à sujeição;  

- o dano moral está quantificado e as astreintes não;  

- tem razão a Recuperanda quanto à atualização, eis que o valor de R$ 

132.526,09 está atualizado até 02/07/2019:  

 

 
 

 
10 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
São Paulo: Saraiva Educação. p. 98. 
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- desatualizando o cálculo com juros de 1% ao mês e TR (não foi utilizado 

IPCA no cálculo oficial), obtém-se a importância de R$ 130.008,09:  

 

 
 

- por fim, em relação à classificação, o crédito não tem origem tributária;  

- no entender da Administração Judicial, também não deriva diretamente de 

relação de emprego;  

- ausente garantia ou privilégio, enquadra-se dentre os quirografários;  

- no tocante às astreintes, o colendo STJ recentemente decidiu no julgamento 

do Recurso Especial nº 1.804.563, da relatoria do eminente Ministro Marco 

Aurélio Bellizze: 

 
“Para tanto, é imprescindível que, para as realidades 

contrastadas, haja identidade do critério justificador do privilégio 
legal, que, no caso do crédito trabalhista, tem como substrato a 
realização de uma atividade laboral destinada a propiciar a 
subsistência do trabalhador (ainda que não seja no bojo de uma 
relação empregatícia, propriamente).  

O fato gerador das astreintes (concebida como sanção 
pecuniária, de natureza processual, ao descumprimento de ordem 
judicial), é absolutamente distinto, razão pela qual o crédito daí 
decorrente não faz jus ao privilégio legal conferido ao trabalhista.  

Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a 
interpretação demasiadamente alargada à noção de "crédito 
trabalhista", conferida pela Corte estadual, a pretexto de beneficiar 
determinado trabalhador, promove, em última análise, indesejado 
desequilíbrio no processo concursal de credores, sobretudo na 
classe dos trabalhistas, em manifesta violação ao princípio da par 
conditio creditorum.  

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima 
delineados, dou provimento ao presente recurso especial para 
determinar a inclusão do crédito decorrente das astreintes, de 
titularidade do recorrido, na classe dos credores quirografários.”  
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- quando apurado o quantum debeatur a este título, poderá o titular do crédito 

postular a sua habilitação, eis que diversa a origem;   

 - habilitação parcialmente procedente.  

Providências: incluir crédito em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO no valor de R$ 130.008,09, dentre os quirografários.  

 

325. 

Apresentante: MOEMA TEREZINHA PINTO CAVALCANTE  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 278.426,72 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: diminuir a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 239.914,88 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; certidão de cálculos 

expedida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no âmbito do processo nº 

0001478-34.2010.5.04.0203; decisão interlocutória; procuração; 

substabelecimento; informação processual. 

Contraditório: O pedido foi apresentado para RETIFICAR o crédito com 

origem na reclamatória trabalhista n.º 0001478-34.2010.5.04.0203 

(diminuindo o principal).  A data de atualização da CHC é 06/05/2019.  

A Recuperanda concorda com a pretensão, de modo a RETIFICAR o 

crédito de MOEMA TEREZINHA PINTO CAVALCANTE, na Classe I, para 

constar a seu favor o valor de R$ 239.914,88. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0001478-

34.2010.5.04.0203, ajuizada perante a 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- a certidão de cálculo emitida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS confere 

aos créditos nos valores de R$ 239.914,88, R$ 4.614,73 e R$ 2.604,09, 

titularizados pela Reclamante MOEMA TEREZINHA PINTO CAVALCANTE e 

pelos peritos JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA e ROQUE MALLMANN, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade;  
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- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por MOEMA TEREZINHA PINTO CAVALCANTE, oportuno 

também manifestar-se de ofício sobre os honorários periciais titularizados por 

JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA e ROQUE MALLMANN; 

- a atualização dos valores está de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- quanto à sujeição do crédito de MOEMA TEREZINHA PINTO CAVALCANTE 

ao procedimento recuperatório, o ano do ajuizamento da Reclamatória 

Trabalhista (2010) permite presumir que o fato gerador do crédito seja anterior 

ao ajuizamento da Recuperação Judicial (REsp. 1.634.046/RS, rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze. REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva); 

- além disso, houve consenso das partes quanto à inclusão do crédito no 

procedimento recuperacional, ainda que somente em relação àquele de 

titularidade da Reclamante; 

- quanto aos honorários periciais e contábeis de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO 

DA SILVA e ROQUE MALLMANN, respectivamente, a jurisprudência mais 

atual do nosso colendo TJRS tem aplicado como critério definidor a sujeição 

à Recuperação Judicial do crédito perseguido na reclamatória trabalhista: 

 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. FACULDADE DO CREDOR. 
RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RELATOR VENCIDO NO 
PONTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO DO JUÍZO. 
CRÉDITO QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, MESMO QUE CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR 
AO PROCESSAMENTO DA RJ. PRECEDENTES DO STJ. 
HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. (...) Mérito O 
artigo 49, caput, da Lei nº. 11.101/05 estabelece que estão sujeitos 
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. O crédito discutido nos autos 
decorre de honorários periciais, arbitrados em reclamatória 
trabalhista movida contra a recuperanda, em que o agravado fora 
nomeado pelo juízo laboral para realização de cálculos judiciais, 
devendo tal crédito ser classificado na categoria de créditos com 
privilégio especial, equiparado aos trabalhistas, ante a natureza 
alimentar do mesmo. A questão foi sedimentada no julgamento do 
Recurso Especial n.º 1.152.218/RS, submetido ao regime dos 
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recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de 
Processo Civil de 1973, com correspondência no art. 1.036 da novel 
legislação processual. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito do tema objeto de análise, no mesmo Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.152.218/RS consolidou o entendimento no sentido 
de permitir a habilitação de crédito decorrente de trabalho prestado 
em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que 
declarado em reclamatória trabalhista posterior. No caso em 
comento, em que pese o agravado (perito) tenha sido nomeado 
pelo perito em 15/09/2016, com constituição do crédito em 
14/02/2017, quando da fixação da verba, ou seja, após o 
ajuizamento da recuperação judicial, que ocorreu em 31/08/2015, o 
valor decorre de condenação acessória à condenação principal 
(verba trabalhista), inexistindo óbice a sua inclusão no plano de 
recuperação, mesmo que constituído após o ajuizamento da RJ, 
razão pela qual imperiosa a reforma da decisão agravada, com a 
constituição do crédito junto ao Quadro Geral de Credores, na 
classe dos créditos trabalhistas. AGRAVO INTERNO PROVIDO, 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUANTO À 
ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONHECIDO E PROVIDO.UNÂNIME” (Agravo Nº 70078492329, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton 
Carpes da Silva, Julgado em 30/08/2018) (sublinhamos) 
 

- a origem do crédito de MOEMA TEREZINHA PINTO CAVALCANTE não 

deixa dúvidas quanto à classificação dentre os derivados da legislação do 

trabalho (art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005); 

- no que se refere aos honorários periciais de JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DA 

SILVA e ROQUE MALLMANN, a jurisprudência do colendo TJRS também os 

equipara aos créditos trabalhistas:  

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de 
crédito. Honorários periciais. Equiparação ao crédito trabalhista. 
Inteligência do inc. I do art. 83 da Lei n° 11.101/05. Precedentes do 
eg. STJ. RESP 1.152.218/RS, submetido ao rito do art. 543- C DO 
CPC. Precedente deste tribunal. Decisão mantida. Agravo de 
instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento, Nº 
70079271854, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018) 
 

- por fim, não se desconhece a determinação do MM. Juízo Trabalhista para 

que se proceda com a habilitação de crédito à UNIÃO FEDERAL; 

- sem qualquer menoscabo da certidão emitida, a Administração Judicial 
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obtempera que a natureza do crédito da UNIÃO FEDERAL não comporta 

habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 e o art. 

6º, §7º, da Lei 11.101/05; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
 

- divergência de valor acolhida; inclusão de novos créditos de ofício; 

ressalvada a impossibilidade de habilitação da UNIÃO, mercê da não sujeição 

do crédito tributário ao procedimento recuperatório. 

Providências: 

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MOEMA 

TEREZINHA PINTO CAVALCANTE, de R$ 278.426,72 para R$ 239.914,88; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 4.614,73 em favor de ROQUE MALLMANN 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados; 
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- de ofício, incluir o crédito de R$ 2.604,09 em favor de JOSÉ ANTÔNIO 

ARAÚJO DA SILVA dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

 
326. 

Apresentante: MONICA BEATRIZ CORREA MEYER RUSSOMANO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º:  

 R$ 242.719,69 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor:  

 R$ 253.139,44 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: e-mail; autos digitais da Reclamatória Trabalhista 

0000565-58.2010.5.04.0201; certidão de julgamento do recurso ordinário; 

homologação dos cálculos de liquidação de sentença; memória de cálculo 

atualizada; certidão de cálculos expedida pela 1ª Vara do Trabalho de 

Canoas; decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento. 

Contraditório: Embora tenha apresentado os valores desmembrados, a 

credora unificou o referente ao principal e aos honorários. Além disso, incluiu 

rubrica de Imposta de Renda e custas (o que não deve ser incluído). 

Considerando a planilha de valores, a recuperanda concorda parcialmente 

com o pedido, para retificar da seguinte forma: (a) PRINCIPAL + INSS (R$ 

160.347,39 + 43.536,11 = R$ 203.883,50); (b) HONORÁRIOS (R$ 43.557,21), 

este último em nome de Andrade Maia Advogados (conforme procuração); ou, 

se assim for a opção da requerente, o crédito unificado somente em nome da 

credora principal Monica Beatriz C. M. R. no valor total de R$ 247.440,71. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0000565-

58.2010.5.04.0201, ajuizada por MONICA BEATRIZ CORREA MEYER 

RUSSOMANO, perante a 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS; 

- compulsando a documentação comprobatória, é possível constatar que a 

atualização do crédito da Reclamante até a data do ajuizamento da presente 
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Recuperação Judicial (art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005) perfaz a monta líquida 

de R$ 160.347,39, reconhecida também pela Recuperanda; 

- quanto à classificação, a origem do crédito não deixa dúvidas de que se 

enquadra dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 41, I, da Lei nº 

11.101/2005); 

- por sua vez, o valor de R$ 43.557,21, correspondente à assistência judiciária, 

deve ser habilitado na relação de credores em favor de ANDRADE MAIA 

ADVOGADOS, conforme procuração apresentada; 

- quanto à classificação dos honorários advocatícios, estes equiparam-se aos 

créditos trabalhistas, conforme art. 85, §14º, do CPC, e entendimento 

sufragado no Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos; 

- por outro lado, no que concerne aos créditos fiscais, a sua natureza não 

comporta habilitação, consoante o art. 187 do CTN, o art. 29 da Lei nº 6.830/80 

e o art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005; 

- a respeito da não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 

judicial, destaca-se decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. 
Acolhimento que se modifica em parte. Alegação de inclusão 
indevida de verbas relativas a INSS, IRPF e FGTS. Dívidas 
tributárias que não são alcançadas pelos efeitos da 
recuperação, nem titularizadas pelo trabalhador, devendo, se 
incluídas, ser excluídas. FGTS, contudo, que deve se manter, se 
eventualmente incluído. Verba não tributária, mas sim trabalhista; 
titularizada pelo trabalhador. Recurso provido em parte.” (TJSP, AI 
2147316-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 
06/12/2016, Data de Publicação: 12/12/2016) 
 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - Verbas devidas ao INSS e à 
Receita Federal que não estão sujeitas aos efeitos da 
recuperação judicial - Créditos que não possuem caráter 
trabalhista - Inviabilidade de habilitação - Recurso provido.” (TJSP, 
AI 0104027-54.2011.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Julgamento: 22/11/2011) 
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- divergência de crédito parcialmente acolhida com inclusão de ofício e 

ressalva da inviabilidade de habilitação dos créditos fiscais, mercê da não 

sujeição ao procedimento recuperatório. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito derivado da legislação do trabalho, 

decorrente de acidente de trabalho ou equiparado em favor de MONICA 

BEATRIZ CORREA MEYER RUSSOMANO de R$ 242.719,69 para R$ 

160.347,39; 

- de ofício, incluir o crédito de R$ 43.557,21 em favor de ANDRADE MAIA 

ADVOGADOS dentre os créditos derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados. 

 

327. 

Apresentante: MONICA HEYDRICH 

Natureza: divergência de valor. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: 

 R$ 69.837,49 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

  R$ 71.114,01 - crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: divergência de crédito; decisão interlocutória; 

cálculo de atualização do crédito. 

Contraditório: O crédito do credor tem origem em acordo referente à rescisão 

do contrato de trabalho. No caso, é devido ao credor o saldo referente às 

parcelas em aberto, cujo valor atualizado até 06/05/2019 representa R$ 

87.387,75 (conforme planilha disponibilizada). Assim, a Recuperanda 

concorda com a pretensão nos termos acima. 

Resultado:  

- a Requerente está entre as demitidas antes de 06/05/2019, pelo que o fato 

gerador do seu crédito é anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial;  
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- por isso, segundo a interpretação consagrada do art. 49, da LRF (REsp. 

1.634.046/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp. 1.641.191/RS, rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva), o crédito está sujeito ao concurso recuperacional;  

- as partes firmaram acordo homologado com a intervenção do Sindicato da 

categoria, o qual serve como título executivo extrajudicial;  

- o acordo previa o pagamento das verbas devidas à Requerente em 20 

parcelas;  

- enquanto vigente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5008103-

03.2020.8.21.7000, o acordo vinha sendo cumprido, mediante o pagamento 

do montante de R$ 40.119,20;  

- logo, a divergência reside na apuração do valor remanescente do acordo, 

deduzidos os valores pagos;  

- segundo as informações prestadas pela Recuperanda, o crédito 

remanescente da Requerente importaria na quantia de R$ 87.387,75 

atualizada até 06/05/2019, com a seguinte composição: 

 

GRRF FGTS Saldo total 

R$ 46.225,94 R$ 41.161,81 R$ 87.387,75 

 

- como se vê, o valor reconhecido pela Devedora é superior ao perseguido 

pela Requerente, ainda que os fundamentos sejam diversos;  

- nas diligências promovidas junto aos representantes da Devedora, estes 

explicaram que os valores previstos no acordo a título de FGTS e multa de 

40% do FGTS (GRRF) não contemplavam os encargos;  

- afinal, estas rubricas seriam pagas ao final, mediante depósito na conta 

vinculada de cada credor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;  

- ou seja, a dívida prevista no acordo não retratava o quantum devido com 

acurácia; 

- assim, após o ajuizamento da Recuperação Judicial e a interrupção dos 

pagamentos relativos aos acordos entabulados com os sindicatos, a 

Devedora revisou todos os créditos trabalhistas nessa situação; 

- em relação ao recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), computou o valor 

remanescente da multa de 40%, também com atualização do INPC entre a 
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data de desligamento de cada funcionário e a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- no tocante ao FGTS não recolhido, os valores foram corrigidos pelo JAM 

desde a competência não recolhida até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial; 

- como se vê, houve um aperfeiçoamento da relação de credores por parte da 

Devedora, o qual se reputa fidedigno e merece ser acolhido;  

- para que não subsistam questões omissas, impende destacar que não 

procedem a multa e os juros imputados pelo Requerente em seus cálculos, 

decorrentes do não pagamento das parcelas vincendas do acordo firmado 

com os sindicatos;  

- isso porque tais parcelas venceram após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, não havendo, portanto, falar em mora;  

- nesse sentido é a orientação dos nossos Tribunais: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
Acolhimento em parte. Decisão parcialmente reformada. Juros de 
mora. Incidência até a data do pedido de recuperação judicial. 
Correção. Suspensão da exigibilidade da obrigação se deu apenas 
após o deferimento do pedido de recuperação. Aplicação do art. 6º 
da LRF. Multa por descumprimento de acordo. Não incidência na 
espécie, visto que a parcela inadimplida venceu após o pedido de 
recuperação judicial. Precedente da Câmara. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2159012-
21.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Catanduva - 3ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 
27/10/2020) 

 

- a origem do crédito não deixa dúvidas quanto à alocação dentre aqueles 

descritos no art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005; 

- divergência desacolhida, com alteração da importância do crédito a partir 

das informações prestadas pela Devedora.  

Providências: aumentar a importância do crédito de titularidade de MONICA 

HEYDRICH de R$ 69.837,49 para R$ 87.387,75, mantendo inalterada a 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidentes de trabalho ou equiparados.  
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328.   

Apresentante: MORGANA SCHEFFER PEREIRA e FATIMA BEATRIZ 

FREITAS DE OLIVEIRA 

Natureza:  habilitação de créditos. 

Valores contidos no edital do art. 52, § 1º: ----- 

Pretensão: incluir créditos novos. 

Valor declarado pelo credor: não informado.  

Documentos apresentados: correspondência eletrônica; capa do processo nº 

0010417-90.2010.5.04.0271; acórdão (RO). 

Contraditório: Não é possível concordar com a pretensão da forma 

apresentada, tendo em vista que as credoras não informaram o valor dos 

créditos pretendidos e não apresentaram certidão de habilitação de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho.  

Resultado:  

- trata-se de pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 0010417-

90.2010.5.04.0271, ajuizada em 27/05/2010 perante a Vara do Trabalho de 

Osório; 

-  extrai-se da inicial o fundamento da inclusão da Recuperanda no polo 

passivo:  

 

 
  

- por sua vez, pela sentença é possível concluir pela sujeição dos créditos 

apurados na Reclamatória Trabalhista: 
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- consoante a interpretação consagrada pela jurisprudência em relação ao art. 

49, da LRF, o fato gerador é o critério definidor da sujeição dos créditos à 

Recuperação Judicial:  

 
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MOMENTO EM QUE SE 
CONSIDERA EXISTENTE O CRÉDITO TRABALHISTA. 
EXEGESE ART. 49 DA LRF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
1. Ação de habilitação de crédito da qual foi extraído o recurso 
especial, interposto em 09/06/2016 e concluso ao gabinete em 
14/12/2016. Julgamento: CPC/15. 
2. O propósito recursal é decidir em que momento se considera 
existente o crédito trabalhista para efeitos de sua habilitação em 
processo de recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). 
3. Considera-se existente o crédito no momento da prestação do 
serviço do trabalhador, independente do trânsito em julgado da 
reclamação trabalhista, que apenas o declara em título executivo 
judicial. Precedente Terceira Turma. 
4. Recurso especial provido.” 
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(REsp 1686168/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017) 

 

- houve reforma da sentença em sede de Agravo de Instrumento perante o 

colendo TST, especialmente para reconhecer a responsabilidade subsidiária 

da Recuperanda ao invés de solidária;  

- a decisão transitou em julgado em 18/02/2019; 

- há decisão julgando líquida a sentença nos seguintes termos:  

 

 
 

- todavia, a decisão nada refere quanto à data da atualização dos créditos;  

- a observância da data do ajuizamento da Recuperação Judicial está prevista 

no art. 9º, II, da LRF, e possui respaldo jurisprudencial: 
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“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 
CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 
1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso 
especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 
25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir 
se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito 
que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, 
delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a 
data do pedido de recuperação judicial. 
3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora 
e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação 
judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 
4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 
sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data 
do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente 
violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições 
pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre 
respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 
5. Recurso especial não provido.” 
(REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)  

 

- Manoel Justino Bezerra Filho pondera que “ao juiz da falência apenas será 

permitido mandar corrigir os valores de juros e atualização, limitando tais 

acréscimos ao disposto no inc. II do art. 9.º desta Lei”11; 

- ademais, há a necessidade de esgotar a cobrança do devedor principal; 

- por essas razões, improcede a habilitação pretendida, pelo menos por 

enquanto;  

- apurado o quantum debeatur até o ajuizamento da Recuperação Judicial 

(06/05/2019) e ativa a exigibilidade em face da Recuperanda, poderão as 

partes remeter os documentos comprobatórios à Administração Judicial para 

 
11 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 
11.101/2005: comentada artigo por artigo. 13 ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p. 90. 



 

Página | 1028 

inclusão dos créditos independentemente do ajuizamento de incidente, 

conforme reza o art. 6º, § 2º, da LRF. 

Providências: nada a fazer.  

 

 


