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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2215414-30.2017.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante MARNEY 
ALVES LOPES, é agravado LIONFER COMERCIAL SIDERURGICA LTDA (EM 
RECUP JUDICIAL).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI 
(Presidente sem voto), HAMID BDINE E CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Fortes Barbosa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento 2215414-30.2017.8.26.0000

Agravante: Marney Alves Lopes

Agravada: Lionfer Indústria Metalúrgica Ltda (em 

recuperação judicial)

Interessado: Rolff Milani de Carvalho 

(Administrador Judicial). 

Nº na origem: 0004924-95.2017.8.26.0604

Voto 13500 - JV

EMENTA

Habilitação de crédito  Recuperação judicial  Verbas rescisórias 

 Indeferimento confirmado - Crédito reconhecido na Justiça do 

Trabalho só ganhou existência depois do ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial  Artigo 49 da Lei 11.101/05  Recurso 

desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado 

contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito 

da 3ª Vara Cível da Comarca de Sumaré, que julgou 

improcedente habilitação de crédito apresentada 

pelo agravante no âmbito da recuperação judicial da 

agravada (fls. 13/15).

O agravante sustenta que mesmo créditos 

reconhecidos depois de ajuizado o pedido de 

recuperação judicial podem ser habilitados. 

Sustenta o caráter alimentar dos créditos 

trabalhistas. Finaliza, afirmando que no julgamento 

do Conflito de Competência 146.266-SP, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça decidiu pela 
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competência do Juízo recorrido para prosseguimento 

das execuções, ainda que o crédito não esteja 

sujeito à recuperação judicial. Pretende reforma 

(fls. 01/08).

Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 

18/19).

As recuperandas, em contraminuta, concordam 

com o provimento do recurso (fls. 23/29).

O Administrador Judicial requer a 

manutenção da decisão recorrida (fls. 31/34).

Não houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 103).

É o relatório.

A decisão recorrida indeferiu habilitação 

de crédito requerida pelo agravante, sob o 

fundamento de ter sido constituído título judicial 

em seu favor apenas quando já havia sido requerida 

a recuperação judicial.

Irresignado, o agravante pretende reforma e 

o recurso não comporta provimento.

Trata-se de verba oriunda de condenação da 

agravada perante a Justiça do Trabalho.

Na espécie, o agravante foi demitido em 11 

de abril de 2013, a ação trabalhista foi ajuizada 

em junho de 2013 e a recuperação judicial foi 

distribuída em 21 de novembro de 2012. 

A sentença que reconheceu o crédito do 

agravante foi proferida pela Vara do Trabalho de 

Sumaré proferida em 31 de março de 2016, referindo 
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a condenação proferida apenas a verbas rescisórias, 

que só podem ser devidas a partir da dispensa, fato 

anterior à distribuição da presente recuperação 

judicial.

O texto do artigo 49 da Lei 11.101/05 

inclui no concurso formado a partir da recuperação 

judicial todos os créditos “existentes na data do 

pedido ainda que não vencidos”, razão pela qual, 

não há como deferir a pretendida habilitação.

O crédito de titularidade do recorrente, 

incluindo as horas extraordinárias, frisa-se, só 

passou a existir após o ajuizamento da Recuperação 

Judicial, ocorrendo a dispensa em data posterior.

O crédito reconhecido na Justiça do 

Trabalho, repita-se, só ganhou existência depois do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o 

que inviabiliza, considerado o referido artigo 49 

da Lei 11.101, uma habilitação, conforme o já 

decidido por esta Câmara Reservada quando do 

julgamento, em 13 de junho de 2013, do Agravo de 

instrumento 0255415-67.2012.8.26.0000.

Soma-se que, conforme foi exposto pelo 

Administrador Judicial, no conflito de competência 

anunciado pelo agravante: “não se determinou a 

habilitação do crédito na recuperação judicial, com 

afastamento do artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005, 

mesmo porque o conflito de competência não é 

sucedâneo recursal da sentença de improcedência em 

habilitação de crédito, mas, isso sim, buscou 

harmonizar a regra da continuidade das execuções 

dos créditos que não se sujeitam à recuperação 

judicial (créditos constituídos posteriormente e 
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também os créditos fiscais) com o princípio da 

preservação da empresa, fixando, assim, qual é o 

juízo competente para prosseguir nos atos 

constritivos e alienativos de bens do devedor em 

recuperação judicial” (fls. 32/33).

Destarte, nenhum reparo merece a decisão 

recorrida, dada a natureza extraconcursal do 

crédito trabalhista enfocado.

Nega-se, por isso, provimento ao recurso.

Fortes Barbosa

Relator
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