
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.639 - SP (2017/0070891-0)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : AGRISUL AGRICOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
ADVOGADO : FÁBIO ABOIM GUEDES  - SP211599 
AGRAVADO  : TRATORTEC MECÂNICA E HIDRÁULICA LTDA 
ADVOGADO : DANILO MEIRA CRISTÓFARO  - MS009063 
SUSCITANTE : AGRISUL AGRICOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO - SP 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SIDROLÂNDIA - 

MS 
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO 
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA 
RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. 
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da 
prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por 
imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de 
recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à 
atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito 
fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 
Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, 
porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação 
patrimonial. 
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado 
do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.  
Brasília, 25 de outubro de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.639 - SP (2017/0070891-0)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Cuida-se de conflito de competência suscitado por Agrisul Agrícola Ltda. - 

em recuperação judicial e Jotapar Participações Ltda. - em recuperação judicial 

apontando como suscitados o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de São José do 

Preto/SP e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Sidrolândia/MS. 

Alegam que, em 23/11/2009, o Grupo CBAA ingressou com pedido de 

recuperação judicial, nos termos dos arts. 47 e seguintes da Lei n. 11.101/2005, cujo 

processamento foi deferido em 2/12/2009 pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de 

São José do Preto/SP (e-STJ, fls. 43-49) e concedido em 11/6/2010 (e-STJ, fls. 

141-148). 

Afirmam, ademais, que "o Ilustre Juízo da 01ª Vara Cível da Comarca de 

Sidrolândia (vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul) – em 

flagrante desrespeito às normas legais aplicáveis ao caso concreto – ordenou a 

constrição judicial de ativos financeiros destinados ao cumprimento do Plano de 

Recuperação Judicial das Suscitantes, passando a administrar o patrimônio dessas 

empresas em detrimento da competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial 

e, finalmente, privilegiando alguns credores em prejuízo da universalidade daqueles 

sujeitos ao favor legal" (e-STJ, fl. 5).

Alertam, também, que foi apresentada "Exceção de Pré-Executividade 

(fls. 26/156 documento 05), oportunidade na qual pleitearam a suspensão da 

execução, com a consequente habilitação do crédito junto ao Juízo da Recuperação 

Judicial, uma vez que o D. Juízo da 01ª Vara Cível de Sidrolândia é incompetente para 

apreciação e julgamento do feito." (e-STJ, fl. 6). Assim, "prevaleceu o entendimento de 

que não se aplica ao caso concreto o disposto no artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005, 

pois o procedimento adotado pelos Autores se deu após a distribuição da 

Recuperação Judicial das Suscitantes" (e-STJ, fl. 7).

Pugnaram, assim, pela concessão do pedido liminar, para que seja 

determinada a suspensão dos atos judiciais de constrição sobre o patrimônio das 
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suscitantes nos autos da Ação de Cobrança n. 0001683-49.2008.8.12.0045 e do 

cumprimento de sentença n. 0801467-16.2012.8.12.0045.

A liminar foi deferida para determinar a imediata suspensão dos atos 

executórios em relação às suscitantes, promovidos pelo Juízo da 1ª Vara Cível de 

Sidrolândia/MS, no bojo dos processos 0001683-49.2008.8.12.0045 e n. 

0801467-16.2012.8.12.0045, ficando designado o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de 

São José do Preto/SP para dirimir, em caráter provisório, as questões urgentes (e-STJ, 

fls. 535-538).

Foram prestadas informações pelos Juízos suscitados (e-STJ, fls. 

547-603 e 608).

Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento 

do conflito para que seja declarada a competência do Juízo universal, somente em 

relação ao cumprimento de sentença (e-STJ, fls. 610-614).

Por decisão monocrática deste signatário (e-STJ, fls. 616-621), 

conheceu-se do conflito a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara 

Cível de Sidrolândia/MS para prosseguir no julgamento do Cumprimento de Sentença 

n. 0801467-16.2012.8.12.0045, devendo, contudo, o juízo universal exercer o controle 

sobre os atos de constrição ou expropriação do patrimônio da suscitante.

Irresignadas, as suscitantes apresentam agravo interno postulando a 

reforma da deliberação unipessoal, devendo ser declarado competente o Juízo 

universal para decidir sobre as questões que envolvam os seus patrimônios.

É o relatório.
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.639 - SP (2017/0070891-0)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

Os argumentos trazidos pela parte insurgente não são capazes de 

modificar as conclusões da decisão impugnada.

Consoante consignado anteriormente, constam das informações 

prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sidrolância/MS que, na ação de cobrança, as 

suscitantes apresentaram contestação alegando que o crédito objeto da demanda 

havia sido incluído no plano de recuperação judicial, o qual estava aprovado pela 

Assembleia de Credores e homologado por decisão judicial.

Em razão disso e da novação da dívida, operou-se a perda superveniente 

do objeto da ação, tendo sido proferida sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito e, em virtude da ausência de impugnação contra a aludida 

decisão, foi certificado o trânsito em julgado da sentença e determinado o 

arquivamento dos autos.

Desse modo, como bem salientado pelo Parquet em seu parecer, 

cinge-se o conflito de competência à realização de atos de constrição em desfavor da 

sociedade recuperanda nos autos do Cumprimento de Sentença n. 

0801467-16.2012.8.12.0045, o qual se refere a crédito arbitrado a título de honorários 

advocatícios na sentença que extinguiu a aludida ação de cobrança.

Segundo o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul no agravo de instrumento interposto pelas suscitantes 

no cumprimento de sentença, não há que se falar em competência do Juízo universal, 

pois o crédito que se busca adimplir é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Confira-se o seguinte trecho extraído do referido aresto:

Consoante relatado, o agravante sustenta pela incompetência do juízo 
singular, sob o argumento de que a dívida objeto da lide está sujeita ao 
Juízo Universal da Recuperação Judicial, conforme artigo art. 59 da Lei 
11.101/05, bem como que o plano de recuperação judicial implica 
novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos 
os credores a ele sujeitos.
Acerca disso o juízo singular decidiu: "(...) Quanto ao reconhecimento 
da incompetência deste juízo, melhor sorte não assiste ao Requerido, 
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eis que os valores que ora se pretende o recebimento foram 
constituídos após o processamento da recuperação judicial, portanto, 
não fazem parte desta, devendo ser executados.". (f. 48-49).
Sem embargos, para que o crédito objeto da lide se sujeite ao plano de 
recuperação judicial ele necessariamente deve ser pré-existente a este, 
nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, in verbis:

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

No presente caso o crédito arbitrado a título de honorários advocatícios 
fora constituído em data posterior ao pedido de recuperação, eis que 
teve origem na sentença que extinguiu o processo da ação de 
cobrança, inclusive é o que se extrai das razões recursais:

"...29. De igual maneira, resta igualmente equivocada a decisão 
agravada nesse ponto, visto que em que pese o crédito de 
honorários advocatícios tenha sido constituído em data 
posterior ao pedido de recuperação , o seu fato gerador foi a 
própria extinção da ação de cobrança proposta antes da 
aprovação do plano de Recuperação Judicial, a qual inclusive foi 
extinta em razão da novação do crédito dos Agravados". (f. 8).

O fato da Ação de Cobrança n. 0001683-49.2008.8.12.0045, que gerou 
o crédito executado, ter sido proposta antes da recuperação judicial não 
justifica a pretensão do agravante, pois a sentença executada foi 
proferida em agosto de 2012, ou seja, após o deferimento da 
recuperação judicial de outubro de 2009. (grifos no original)

Sobre o tema, cumpre assinalar que esta Corte Superior tem 

jurisprudência assente no sentido de que o direito (creditício) aos honorários 

advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como 

consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. 

Dessa forma, a sentença, na parte em que arbitra honorários 

advocatícios sucumbenciais, é sempre constitutiva do direito creditício, pois a 

constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as 

partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente 

declare o crédito. 

Tal não se dá, todavia, se a sentença, condizente com a tutela 

jurisdicional perseguida, vier a constituir/criar uma relação jurídica até então 

inexistente, como ocorre com o comando sentencial na parte em que arbitra os 

honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora. 

Não há, antes de proferida a sentença, relação jurídica entre o advogado da parte 

vencedora e a parte sucumbente (ut REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte 
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Especial, julgado em 2/12/2009, DJe 25/2/2010).

Por outro lado, não obstante o crédito buscado no cumprimento de 

sentença não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, os atos de 

expropriação do patrimônio da sociedade recuperanda deverão ser controlados pelo 

Juízo universal, aplicando-se o mesmo raciocínio do art. 49, § 3º, da Lei n. 

11.101/2005.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO 
SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA 
QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA 
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o 
pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus 
efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim 
não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito 
comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de 
recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). 
2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os 
investidores que, durante a crise econômico-financeira, assumiram os 
riscos e proveram a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua 
atividade empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise 
acarreta inadvertidamente a retração do mercado para a sociedade em 
declínio. 
3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que 
efetivamente contribuíram para o soerguimento da empresa 
recuperanda no período posterior ao pedido de recuperação judicial - 
notadamente os credores negociais, fornecedores e trabalhadores. Não 
é o caso, por exemplo, de credores de honorários advocatícios de 
sucumbência, que são resultantes de processos nos quais a empresa 
em recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são créditos 
oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, 
muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos 
para o propósito de soerguimento empresarial - a credores negociais ou 
trabalhistas. 
4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios 
sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação 
não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 
11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 
49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores 
cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não 
podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na 
mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito 
fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 
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5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as 
execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o 
controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, 
aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 
26/06/2015 - sem grifo no original)

À vista disso, a declaração da competência do Juízo de Direito da 1ª Vara 

Cível de Sidrolândia/MS para prosseguir no julgamento do Cumprimento de Sentença 

n. 0801467-16.2012.8.12.0045 era medida que se impunha, devendo ser ressalvado, 

contudo, que o juízo universal deverá exercer o controle sobre os atos de constrição ou 

expropriação do patrimônio das suscitantes.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
AgInt  no

Número Registro: 2017/0070891-0 PROCESSO ELETRÔNICO CC     151.639 / SP

Números Origem:  00016834920088120045  08014671620128120045  14082238820168120000  
16834920088120045  299009  8014671620128120045

PAUTA: 25/10/2017 JULGADO: 25/10/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. SADY D´ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : AGRISUL AGRICOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
ADVOGADO : FÁBIO ABOIM GUEDES  - SP211599 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 

SP 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SIDROLÂNDIA - MS 
INTERES.  : TRATORTEC MECÂNICA E HIDRÁULICA LTDA 
ADVOGADO : DANILO MEIRA CRISTÓFARO  - MS009063 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : AGRISUL AGRICOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
ADVOGADO : FÁBIO ABOIM GUEDES  - SP211599 
AGRAVADO  : TRATORTEC MECÂNICA E HIDRÁULICA LTDA 
ADVOGADO : DANILO MEIRA CRISTÓFARO  - MS009063 
SUSCITANTE : AGRISUL AGRICOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 

SP 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SIDROLÂNDIA - MS 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 
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5ª Região), Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, 
Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
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