
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.559 - PR (2016/0052390-6)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE : DIPLOMATA S/A - INDUSTRIAL E COMERCIAL 
EMBARGANTE : KLASSUL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 
EMBARGANTE : ATTIVARE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA 
EMBARGANTE : JORNAL HOJE LTDA 
EMBARGANTE : PAPER MIDIA LTDA 
ADVOGADOS : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL  - PR018923 

 ALEXSANDER MARTINS DA SILVA E OUTRO(S) - RS045727 
 MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO E OUTRO(S) - 

DF017956 
 ELVIO RENATO SEVERO E OUTRO(S) - PR026146 
 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SORBARA  - PR061082 

EMBARGADO : CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA 
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174811 

 SARAH ABDUL BAKI  - PR052542 
 LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES  - SP150485 

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do NCPC, cabem embargos de 
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto 
sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas  as 
condutas descritas no § 1º do artigo 489 do novel codex , 
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, 
não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já 
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso 
integrativo.

2. Na hipótese, revela-se descabida a fixação de honorários 
advocatícios recursais. Isso porque o recurso especial impugnava 
acórdão publicado antes da vigência do CPC de 2015, não tendo sido, 
outrossim, arbitrada verba honorária na origem, notadamente por se 
tratar de autos de agravo de instrumento contra decisão que convolara 
recuperação judicial em falência, a qual foi cassada quando do 
julgamento do apelo extremo.

3. Embargos de declaração rejeitados.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto 
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do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira 
(Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª 
Região) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 

 Brasília (DF), 21 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO  

Relator
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EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.559 - PR (2016/0052390-6)
  
EMBARGANTE : DIPLOMATA S/A - INDUSTRIAL E COMERCIAL 
EMBARGANTE : KLASSUL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 
EMBARGANTE : ATTIVARE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA 
EMBARGANTE : JORNAL HOJE LTDA 
EMBARGANTE : PAPER MIDIA LTDA 
ADVOGADOS : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL  - PR018923    

ALEXSANDER MARTINS DA SILVA E OUTRO(S) - RS045727    
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO E OUTRO(S) - 
DF017956    
ELVIO RENATO SEVERO E OUTRO(S) - PR026146    
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SORBARA  - PR061082 

EMBARGADO : CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA 
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174811    

SARAH ABDUL BAKI  - PR052542    
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES  - SP150485 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Diplomata S/A - 

Industrial e Comercial e Outras em face de acórdão da Quarta Turma, de minha relatoria, 

que deu provimento ao recurso especial das oras insurgentes, nos termos da seguinte 

ementa:

RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO 
CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM 
FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE 
CREDORES QUANDO ANULADA AQUELA QUE APROVARA O PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS CAUSAS 
TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.
1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia 
geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as 
objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de 
legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público 
consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária 
manutenção das fontes de produção e de trabalho.
2. Nessa perspectiva, sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova 
assembleia quando decretada a nulidade daquela que aprovara o plano de 
recuperação e que, consequentemente, implicara a preclusão lógica das 
objeções suscitadas por alguns credores.
3. No caso concreto, o magistrado, após considerar nula a assembleia geral 
de credores que aprovara o plano de reestruturação, não procedeu à nova 
convocação e, de ofício, convolou a recuperação em falência, sem o amparo 
nas hipóteses taxativas insertas nos incisos I a IV do artigo 73 da Lei 
11.101/2005, quais sejam: (i) deliberação da assembleia geral de credores 
sobre a inviabilidade do soerguimento da sociedade empresária; (ii) inércia 
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do devedor em apresentar o plano de reestruturação no prazo de 60 
(sessenta) dias contado da decisão deferitória do processamento da 
recuperação judicial; (iii) rejeição do plano de recuperação pela assembleia 
geral de credores, ressalvada a hipótese do cram down (artigo 58, §§ 1º e 2º, 
da Lei 11.101/2005); e (iv) descumprimento sem justa causa de qualquer 
obrigação assumida pelo devedor no plano, durante o período de dois anos 
após a concessão da recuperação judicial.
5. Em vez da convolação da recuperação em falência, cabia ao magistrado 
submeter, novamente, o plano e o conteúdo das objeções suscitadas por 
alguns credores à deliberação assemblear, o que poderia ensejar a rejeição 
do plano ou a ponderação sobre a inviabilidade do soerguimento da atividade 
empresarial, hipóteses estas autorizadoras da quebra. Ademais, caso 
constatada a existência de matérias de alta indagação e que reclamem 
dilação probatória, incumbir-lhe-ia remeter os interessados às vias ordinárias, 
já que o plano de recuperação fora aprovado sem qualquer impugnação.
6. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão de convolação da 
recuperação judicial em falência e determinar que o magistrado de primeiro 
grau providencie a convocação de nova assembleia geral de credores, 
dando-se prosseguimento ao feito, nos termos da Lei 11.101/2005.

Em suas razões, as embargantes apontam omissão no julgado, uma vez 

não fixados honorários advocatícios recursais na hipótese. Pleiteiam o acolhimento dos 

aclaratórios para condenar a Fazenda Pública ou o Ministério Público do Estado do 

Paraná ao pagamento de verba honorária no percentual de 1% (um por cento) a 3% (três 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do disposto no artigo 85, § 3º, inciso 

IV, e § 4º, inciso III, do CPC de 2015.

É o relatório.
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EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.559 - PR (2016/0052390-6)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE : DIPLOMATA S/A - INDUSTRIAL E COMERCIAL 
EMBARGANTE : KLASSUL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 
EMBARGANTE : ATTIVARE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA 
EMBARGANTE : JORNAL HOJE LTDA 
EMBARGANTE : PAPER MIDIA LTDA 
ADVOGADOS : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL  - PR018923    

ALEXSANDER MARTINS DA SILVA E OUTRO(S) - RS045727    
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO E OUTRO(S) - 
DF017956    
ELVIO RENATO SEVERO E OUTRO(S) - PR026146    
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SORBARA  - PR061082 

EMBARGADO : CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA 
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174811    

SARAH ABDUL BAKI  - PR052542    
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES  - SP150485 

  
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do NCPC, cabem embargos de 
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto 
sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas  as 
condutas descritas no § 1º do artigo 489 do novel codex , 
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, 
não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já 
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso 
integrativo.

2. Na hipótese, revela-se descabida a fixação de honorários 
advocatícios recursais. Isso porque o recurso especial impugnava 
acórdão publicado antes da vigência do CPC de 2015, não tendo sido, 
outrossim, arbitrada verba honorária na origem, notadamente por se 
tratar de autos de agravo de instrumento contra decisão que convolara 
recuperação judicial em falência, a qual foi cassada quando do 
julgamento do apelo extremo.

3. Embargos de declaração rejeitados.

 

VOTO
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O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. Não merece prosperar o recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC (aplicável à espécie), cabem 

embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se 

pronunciado o julgador, aí incluídas  as condutas descritas no § 1º do artigo 489 do novel 

codex , caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se 

prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de 

dar efeito infringente ao recurso integrativo.

Na hipótese, as embargantes apontam omissão no julgado, por não terem 

sido arbitrados honorários advocatícios recursais em seu favor.

Sobre o tema, oportuno registrar que a Terceira Turma desta Corte 

Superior, no âmbito do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, concluiu 

que, para a fixação de honorários advocatícios recursais, é necessário o preenchimento 

cumulativo de uma série de requisitos. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. 
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos 
no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo 
dos seguintes requisitos: 
  Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em 
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que 
o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da 
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente 
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de 
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" ; o não 
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, 
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba 
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que 
interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no 
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos 
pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não 
provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 
2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do 
processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado 
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação 
da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios 
de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais 
estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do 
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padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram 
fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação 
equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo 
método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com 
base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou 
do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal 
mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) 
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os 
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser 
observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns 
capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em 
julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os 
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a 
parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo 
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando 
ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba 
honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora 
embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 
11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, 
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos 
infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no 
REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 
julgado em 04.04.2017, DJe 08.05.2017)

Na hipótese, o recurso especial impugnava acórdão publicado antes da 

vigência do CPC de 2015, não tendo sido, outrossim, arbitrada verba honorária na 

origem, notadamente por se tratar de autos de agravo de instrumento contra decisão que 

convolara recuperação judicial em falência, a qual foi cassada quando do julgamento do 

apelo extremo. Desse modo, não há falar em direito à fixação de honorários advocatícios 

recursais.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
EDcl   no

Número Registro: 2016/0052390-6 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.587.559 / PR

Números Origem:  00537414620148160000  1321808300  1321808303

PAUTA: 21/11/2017 JULGADO: 21/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIPLOMATA S/A - INDUSTRIAL E COMERCIAL 
RECORRENTE : KLASSUL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 
RECORRENTE : ATTIVARE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA 
RECORRENTE : JORNAL HOJE LTDA 
RECORRENTE : PAPER MIDIA LTDA 
ADVOGADOS : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL  - PR018923 

 ALEXSANDER MARTINS DA SILVA E OUTRO(S) - RS045727 
 MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO E OUTRO(S) - DF017956 
 ELVIO RENATO SEVERO E OUTRO(S) - PR026146 
 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SORBARA  - PR061082 

RECORRIDO : CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA 
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174811 

 SARAH ABDUL BAKI  - PR052542 
 LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES  - SP150485 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : DIPLOMATA S/A - INDUSTRIAL E COMERCIAL 
EMBARGANTE : KLASSUL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 
EMBARGANTE : ATTIVARE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA 
EMBARGANTE : JORNAL HOJE LTDA 
EMBARGANTE : PAPER MIDIA LTDA 
ADVOGADOS : LAERCION ANTÔNIO WRUBEL  - PR018923 

 ALEXSANDER MARTINS DA SILVA E OUTRO(S) - RS045727 
 MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO E OUTRO(S) - DF017956 
 ELVIO RENATO SEVERO E OUTRO(S) - PR026146 
 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SORBARA  - PR061082 

EMBARGADO : CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA 
ADVOGADOS : MARCELO VIEIRA DE CAMPOS E OUTRO(S) - SP174811 

 SARAH ABDUL BAKI  - PR052542 
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 LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES  - SP150485 

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco 
Buzzi e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
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