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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2024650-53.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULCIMAR 
MIGUEL RAMOS, é agravado AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ÓLEOS E BIODIESEL LTDA (EM RECUPERAÇÃO 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: Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE 
LAZZARINI (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Hamid Bdine
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 18.868 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2024650-53.2018.8.26.0000.

Comarca: São Paulo.

Agravante: JULCIMAR MIGUEL RAMOS.

Agravada: AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ÓLEOS E BIODIESEL LTDA. (em recuperação judicial).

Interessada: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES 

LTDA. (administradora judicial).

Juiz: João de Oliveira Rodrigues Filho.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CONVOLADA EM FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Preliminar prejudicada ante o 
pagamento do preparo recursal. MÉRITO. Classificação de 
crédito. Agravante que alega fazer jus à habilitação do saldo de 
R$17.488,45, conforme cálculos apurados na Justiça do Trabalho. 
Sem razão. Crédito sujeito aos acréscimos legais. Art. 9º, II, e 124 
da Lei n. 11.101/05. Correção monetária e juros incidem até a data 
da sentença que decretou a falência. Saldo credor mantido. 
CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. Agravante que foi contratado 
pela agravada quando em curso a recuperação judicial e demitido 
27 dias após a da convolação da recuperação judicial em falência. 
Regra do art. 67 da Lei n. 11.101/05. Reconhecimento de sua 
colaboração para auxiliar a agravada na tentativa de superar a crise 
econômica. Reclassificação do crédito como extraconcursal e, 
portanto, com privilégio no tocante ao recebimento. Decisão 
reformada. Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra 

decisão de fs. 119/120, que determinou a habilitação de crédito do 

agravante na classe trabalhista pelo valor de R$11.722,22. 

O agravante aduz que faz jus ao benefício da 

gratuidade de justiça. Sustenta que o crédito a ser habilitado é de 
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R$17.488,45, conforme cálculos apurados pela Justiça do Trabalho, 

e não no montante deferido segundo a data da convolação da 

recuperação judicial em falência. Assevera que o montante deve ser 

aquele apontado, pois sequer foram considerados o FGTS dos meses 

de julho e agosto e da multa de 40% do saldo existente, conforme a 

sentença trabalhista. Pleiteou que seu crédito seja classificado como 

extraconcursal, pois contratado quando ainda em curso a 

recuperação judicial da agravada e demitido logo após a convolação 

em falência.

Recurso regularmente processado sem pedido 

liminar, com preparo (fs. 127/128) e manifestação da 

administradora judicial (fs. 130/136) e parecer da D. Procuradoria 

de Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso (fs. 

138/143).

Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da 

Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

É o relatório.

Pedido de gratuidade de justiça está prejudicado ante 

o pagamento do preparo recursal (fs. 127/128). 

O agravo merece acolhimento em parte. 

Sustenta que o crédito a ser habilitado é de 

R$17.488,45, conforme cálculos apurados na Justiça do Trabalho, e 

não no montante deferido de acordo com a data da convolação da 
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recuperação judicial em falência. 

Segundo fs. 5, o agravante foi empregado da 

agravada, tendo celebrado o contrato de trabalho no curso da 

recuperação judicial (fevereiro de 2013) e sido demitido “após 27 dias 

da convolação da recuperação judicial em falência” (30 de agosto de 

2013).

O crédito ora em habilitação decorre de relação de 

emprego. Pretende o agravante assegurar a habilitação do crédito a 

partir do valor reconhecido pela certidão da Justiça do Trabalho, 

com incidência de correção monetária e juros de mora até 1º de 

setembro de 2015, conforme fs. 52.

Considerando que os cálculos apurados pela Justiça 

do Trabalho, como visto, fixam termo final em momento posterior à 

convolação da recuperação em falência, não há dúvidas de que o 

montante habilitado está em conformidade com o art. 9º, II, e 124 da 

Lei n. 11.101/05.

Fábio Ulhoa Coelho, com muita clareza, estabelece a 

forma de reajuste do crédito no âmbito da falência e como o 

pagamento do credor deve ser realizado: 

“A decretação da falência suspende a fluência dos 
juros, legais ou contratuais. Desse modo, os vencidos 
até a data da sentença de quebra somam-se ao 
principal do crédito para fins de habilitação. Os juros 
posteriores à falência ficam suspensos e somente 
serão pagos se sobrarem recursos na massa ativa, 
depois que todos os credores subordinados da falida 
estiverem integralmente satisfeitos. Isso pressupõe o 
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pagamento integral dos credores da massa, dos 
titulares de direito à restituição em dinheiro, dos 
empregados e equiparados, dos credores com 
garantia real, do fisco, dos privilegiados, 
quirografários e subordinados. De outro lado, 
admitido o credor à falência, seu crédito será 
considerado integralmente pago, em princípio, pelo 
recebimento do valor habilitado devidamente 
corrigido até a data do pagamento. 
Em outros termos, para que o administrador judicial 
possa fazer o pagamento dos juros posteriores à 
quebra é necessário que todos os credores da falida 
tenham recebido o que lhes é devido com juros até a 
falência e correção monetária até o pagamento. (...)
É importante ressaltar que, como a correção 
monetária não representa nenhum acréscimo ao 
montante da obrigação, uma vez que apenas atualiza 
a expressão em moeda do mesmo valor, não se lhe 
aplicam as regras relativas ao pagamento dos juros. 
Quer dizer, a correção monetária será sempre 
integral, devendo ser paga junto com o principal. O 
administrador judicial, ao realizar os pagamentos e 
distribuir rateios, deve, em outros termos, 
simplesmente ignorar o valor histórico das obrigações 
e considerar exclusivamente o atualizado.” (Curso de 
direito comercial, volume 3: direito de empresa, 
13ª ed., Saraiva, 2012, p. 272/273).

Esse é o entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça:

“Consoante cediço nesta Corte, os juros moratórios 
são exigíveis até a decretação da quebra e, após esta, 
ficam condicionados à existência de sobra do ativo 
apurado para pagamento do principal, ex vi do 
disposto no artigo 26 do Decreto-Lei 7.661/45 (artigo 
124 da Lei 11.101/2005). (...)
Por sua vez, a limitação prevista no supracitado 
dispositivo legal não se aplica à correção monetária, 
que não importa em acréscimo do valor do débito, 
mas, sim, mera recomposição do poder aquisitivo da 
moeda (corroído pela inflação ao longo do tempo). (...)
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Desse modo, merece reparo o acórdão recorrido, que 
afastou o cômputo dos juros moratórios e da 
correção monetária após o decreto de falência, não 
ressalvando, quanto à primeira rubrica, a 
exigibilidade se constatada a suficiência do ativo da 
massa. 4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 
especial para que seja habilitado o crédito trabalhista 
corrigido monetariamente até a data do efetivo 
pagamento com o acréscimo dos juros de mora 
posteriores à quebra condicionados à suficiência de 
ativo da massa.” (REsp 1334778, rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, j. 6.6.2016).

Sem a demonstração de que o processo falimentar 

avançou para a fase de pagamento dos credores, o objeto, neste 

momento, é estabelecer critérios seguros para garantir a paridade 

entre os credores incluídos no quadro-geral.

O art. 9, II, da Lei n. 11.101/05 determina que a 

atualização do crédito ocorra até a data do pedido de falência, o que 

não significa atualizado monetariamente apenas, mas sim atualizado 

com os encargos que sobre ele devam incidir, incluindo-se aqui 

encargos moratórios: AI. n. 2151576-84.2015.8.26.0000, Rel. 

Teixeira Leite, j. 17.11.2015, AI. n. 

2009041-35.2015.8.26.0000, Rel. Pereira Calças, j. 08/04/2015.

Embora a hipótese trate de convolação em falência 

do pedido de recuperação, é possível reconhecer que para “dar 

efetividade à paridade de credores, o que somente é viável tomando-

se por base uma mesma data para todos em face da recuperanda” 

(AI. n. 2074695-66.2015.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, 

24.6.2015).
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No mesmo sentido, o Enunciado 73, da II Jornada 

de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

“Para que seja preservada a eficácia do disposto na 
parte final do § 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05, é 
necessário que, no juízo do trabalho, o crédito 
trabalhista para fins de habilitação seja calculado até 
a data do pedido da recuperação judicial ou da 
decretação da falência, para não se ferir a par 
condicio creditorum e observarem-se os arts. 49, 
'caput', e 124 da Lei n. 11.101/2005.”

A administradora judicial, corretamente, apontou 

que a atualização do crédito do agravante deve respeitar a 

decretação da falência, isso é, 2 de agosto de 2013 (fs. 98), segundo 

planilha de cálculos de fs. 100.

Prevalece, portanto, o cálculo homologado pela 

Justiça do Trabalho (Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli; A 

construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas, 

Forense, 2ª ed., 2016, p. 198), com incidência dos juros de mora e 

da correção monetária até a data da decretação da falência.

Ao pleitear a habilitação de seu crédito, o agravante 

ressalta que devem ser incluídos o saldo de FGTS e a respectiva 

multa, como alegado (fs. 10). A rigor o agravante não interesse de 

agir, pois a planilha de fs. 100, que quantificou seu crédito, já previu 

a incidência da multa e do FGTS no saldo das verbas rescisórias.

Desse modo, analisando o demonstrativo de fs. 52 e 

as regras pertinentes ao caso, é de ser mantida a r. decisão 

recorrida, que afastou a incidência de juros após a convolação da 
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recuperação judicial em falência, o que pode ser admitido, 

excepcionalmente como visto, se suficientes o ativo da massa, com a 

observação de que o crédito deve ser corrigido monetariamente até a 

data do efetivo pagamento.

Passa-se ao exame da classificação do crédito.

É o caso de assegurar privilégio ao agravante no que 

se refere ao recebimento de seu crédito, como fundamentado (fs. 

12/14). Trata-se de crédito extraconcursal.

O agravante foi empregado da agravada quando em 

curso a recuperação judicial (fevereiro de 2013). Sua demissão 

aconteceu “após 27 dias da convolação da recuperação judicial em 

falência” (30 de agosto de 2013). 

O art. 84 estabelece um rol taxativo de créditos, 

cujos pagamentos antecedem aqueles inseridos no art. 83, todos da 

Lei n. 11.101/05.

O inciso I, que tem pertinente ao caso, estabelece que 

são extraconcursais os créditos “derivados da legislação do trabalho 

ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços 

prestados após a decretação da falência.”

O dispositivo não resolve a questão, já que a extinção 

do contrato de trabalho se deu poucos dias depois da convolação da 

recuperação em falência.
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A solução tem amparo na regra disposto no art. 67 

da Lei n. 11.101/05, quando firma que “os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial 

(...) serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de 

falência”.

É justamente a hipótese dos autos. O agravante foi 

contrato quando já em curso o processo de recuperação judicial. 

Significa dizer que, em reconhecimento à sua colaboração para o 

resultado satisfatório da recuperação e superação da crise 

econômica, deve ser reconhecido o privilégio no tocante ao 

recebimento de seu crédito.

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho:

“Em outros termos, os credores subordinados 
(inclusive os sócios que emprestarem dinheiro à 
sociedade em recuperação judicial) e os trabalhistas 
(pelos salários e demais direitos vencidos após a 
instauração do processo judicial de recuperação) 
passam a ser titulares de crédito extraconcursal na 
falência” (Comentários à Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas, 11ª ed., Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 268).

É de se ressaltar que a expressão “respeitada, no que 

couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei”, na parte final do 

art. 67, “indica a existência de uma classificação interna dentro da 

ordem dos créditos extraconcursais” (Manual de Direito Comercial 

de Empresa, Recuperação de Empresas e Falência, 10ª ed., 

Saraiva, p. 574).
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Assim, fica reformada em parte a r. decisão 

agravada, apenas para reclassificar o crédito como extraconcursal. 

Diante do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao 

recurso.

Hamid Bdine
Relator
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