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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2058773-77.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, é agravado SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), HAMID BDINE E CESAR 
CIAMPOLINI.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

FORTES BARBOSA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2058773-77.2018.8.26.0000

Agravante: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 
Agravado: SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA. (em recuperação judicial) 
Interessados: Banco Votorantim S/A, Laspro Consultores Ltda - 
Administradora Judicial e Oreste Nestor de Souza Laspro
Comarca: São Paulo

Voto 13.911

EMENTA

Recuperação judicial  Impugnação de crédito  

Reconhecimento de extraconcursalidade  Acolhimento  

Insurgência quanto à fórmula de fixação da verba honorária 

sucumbencial - Aplicação do artigo 85, §8º do CPC de 

2015  Preservação da proporcionalidade  Natureza 

acessória do procedimento  Ausência de atos instrutórios  

Arbitramento feito a partir do teor dos atos processuais em 

valores absolutos  Aumento do valor em função do tempo 

do trâmite do processo - Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento 

tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo 

de Direito da 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, 

que, no âmbito da recuperação judicial da 

agravada, acolheu impugnação formulada pelo 

Banco Votorantim S/A, determinando a exclusão 
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do crédito do impugnante do quadro de credores 

da recuperação judicial da Sina Comércio e 

Exportação de Produtos Alimentícios Ltda., em 

razão de sua extraconcursalidade (fls. 96/97). 

Acolhendo embargos de declaração opostos por 

Banco Votorantim S/A, condenou-se a impugnada, 

também, ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do impugnante no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com fundamento no artigo 85, 

§8º do CPC de 2015 (fls. 101/102).

 A agravante, após afirmar ser parte 

legítima e ter interesse recursal para 

persecução dos honorários, aduz que a verba 

honorária deveria ter sido fixada em valor 

entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado do crédito do 

Banco Votorantim S/A, ou seja, sobre o montante 

de R$ 22.269.885,20 (vinte e dois milhões, 

duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais e vinte centavos). 

Salienta que adotou todas as medidas que 

estavam a seu alcance para obter o 

reconhecimento da extraconcursalidade do 

crédito, o que levou aproximadamente um 

triênio. Aduz que apresentou divergência 

perante o Administrador Judicial, em maio de 

2015, que foi parcialmente acolhida em outubro 

de 2015, além de ajuizar Impugnação de Crédito, 

em fevereiro de 2016, a qual foi julgada em 

outubro de 2017, com oposição de Embargos de 

Declaração providos em fevereiro de 2018. Aduz 
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que os honorários arbitrados correspondem a 

0,013% (treze décimos centésimos de 

porcentagem) do proveito econômico defendido, o 

que não condiz com o grau de zelo profissional 

e trabalho técnico empregado, muito menos com a 

natureza, complexidade e importância do caso. 

Pretende seja dado provimento ao recurso, 

majorando-se os honorários advocatícios para um 

valor entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atualizado do crédito 

do Banco Votorantim S/A, qual seja, R$ 

22.269.885,20 (vinte e dois milhões, duzentos e 

sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e 

cinco reais e vinte centavos), haja vista o 

proveito econômico obtido. De forma 

subsidiária, requer a readequação dos 

honorários advocatícios, nos moldes do artigo 

85, §8º do CPC de 2015, respeitando-se os 

critérios legais e o trabalho desenvolvido 

(fls. 01/11).

Ausente pedido de concessão de efeito 

suspensivo, o recurso tramitou no efeito 

meramente devolutivo (fls. 107/109).

Em contraminuta, a administradora 

judicial requer a manutenção da decisão 

recorrida (fls. 114/117).

Houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 113).

É o relatório.

A agravante se volta contra a parcela 

da decisão, que, após acolher impugnação 
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apresentada pelo Banco Votorantim S/A, condenou 

a recorrida ao pagamento de honorários 

advocatícios, em favor do impugnante no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento 

no art. 85, §8º do CPC de 2015.

A agravante pretende que os honorários 

sucumbenciais sejam majorados.

Na espécie, a impugnação apresentada 

por Banco Votorantim S/A foi acolhida, sendo 

determinada a exclusão do crédito do impugnante 

do quadro de credores da recuperação judicial 

da Sina Comércio e Exportação de Produtos 

Alimentícios Ltda.

Foi fixada condenação em honorários 

advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais).

Insurgindo-se a recorrente em face do 

montante arbitrado a título de honorários 

advocatícios, é preciso considerar a 

especificidade da situação processual em 

relevo. 

No caso em apreço, foi determinada a 

exclusão do crédito de R$ 22.269.885,20 (vinte 

e dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte 

centavos) do impugnante do quadro de credores 

da recuperação judicial da Sina Comércio e 

Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, 

reconhecida a extraconcursalidade, nos termos 

do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 

O texto do artigo 85 do CPC de 2015 
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contém, em seus dezenove parágrafos, um número 

extenso de regras atinentes ao arbitramento da 

verba honorária sucumbencial, mas não faz 

referência específica à hipótese de impugnação 

ao crédito apresentado no quadro de credores da 

recuperação judicial.

Nesta hipótese, a fixação dos 

honorários advocatícios tendo por base o §2º do 

artigo 85 do CPC de 2015 implicaria em montante 

acima dos padrões de razoabilidade e 

proporcionalidade, conduzindo a uma solução 

evidentemente injusta e em desacordo com a 

natureza acessória desta verba. 

É preciso realçar que não ocorreu a 

extinção da recuperação judicial e que o 

incidente em apreço ostenta uma dimensão muito 

limitada e restrita, de caráter eminentemente 

acessório, o que justifica uma solução 

diferente da proposta pela recorrente quanto à 

fixação da verba honorária advocatícia, sob 

pena, repita-se, de ser criada uma situação de 

evidente desproporcionalidade.

No caso presente, esta situação de 

desproporcionalidade, gerada pela pura e 

simples aplicação do § 2º do artigo 85 do CPC 

de 2015, está manifestada de maneira bastante 

patente, sendo necessária a aplicação do § 8º 

do mesmo artigo, considerados o teor do 

trabalho profissional e a natureza do 

procedimento julgado, para que a verba 

honorária seja fixada em montante absoluto, por 
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apreciação equitativa.

A verba honorária, neste caso, ausente 

regra especial, aparentemente, deveria ser 

arbitrada conforme os parâmetros gerais, 

fixados pelos §§1º e 2º do artigo 85 do diploma 

processual, mas esta interpretação literal e 

que não permite modulação mais ampla e 

referenciada com a causa apreciada, sob pena de 

colisão com os critérios legais e atinentes à 

magnitude do trabalho profissional realizado e 

à natureza da demanda, não pode ser aplicada.

É imperioso seja preservada a 

proporcionalidade no arbitramento da verba 

honorária advocatícia, tendo esta Corte, em 

alguns julgados específicos (pe, AI 

2043292-11.2017.8.26.0000, 36ª Câm. D. Priv., 

rel. Milton Carvalho, j. 20.4.2017; Ap 

1022918-22.2015.8.26.0562, 20ª Câm. D. Priv., 

rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 20.2.2017; 

AI 2236560-64.2016.8.26.0000, 32ª Câm, D. 

Priv., rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.23.2.2017), 

ressaltado que quando o valor da causa é 

elevado a pura e simples utilização desta base 

de cálculo diante dos percentuais propostos 

pelo §2º do acima mencionado artigo 85 pode 

resultar em excessos e desvios, pois a intenção 

do legislador é remunerar condignamente o 

advogado e não onerar substancialmente e apenar 

a parte vencida.

Não é possível, pura e simplesmente, 

deixar de considerar o teor do processo, 
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remunerar o advogado de maneira exorbitante e 

impor uma verdadeira sanção civil sobre a parte 

vencida, quando, como no caso concreto, o 

trabalho do advogado é bastante limitado, até 

diante da presença de uma única questão para 

ser discutida, a ser resolvida mediante o exame 

exclusivo de documentos, ausentes atos de 

instrução.

Para situações normais, o artigo 85 do 

CPC de 2015 estatuiu regras muito detalhadas 

acerca da fixação da verba honorária 

sucumbencial, regras que, quando feita uma 

comparação com aquelas inseridas no antigo 

artigo 20 do CPC de 1973, reduziram bastante a 

flexibilidade com que pode ser feito um 

arbitramento, suprimindo ou limitando muito a 

discricionariedade do juiz (Renato Beneduzi, 

Comentários ao Código de Processo Civil, Dir. 

Luiz Guilherme Marioni, RT, São Paulo, 2016, 

Vol. II, p. 130).

Há, porém, situações anômalas, em que é 

preciso compreender o significado das palavras 

“inestimável” e “irrisório” constantes do §8º 

do mesmo artigo 85 de maneira abrangente, 

alcançando, também, situações em que o valor da 

causa é muito alto.

Na espécie, a decisão recorrida, 

corretamente, efetuou esta comparação e, frente 

a uma desproporção evidente e clamorosa, 

efetuou o arbitramento a partir da aplicação do 

§8º do mesmo artigo 85, por meio de apreciação 
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equitativa.

O valor do crédito discutido atinge o 

um montante muito relevante, de cerca de vinte 

e dois milhões de reais, e considerado o teor 

do processo, repita-se, a desproporcionalidade, 

se aplicado o critério proposto pela parte 

recorrente, é clamorosa.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), por outro lado, não se coaduna com o 

tempo de trâmite do processo, de dezoito meses, 

e merece ser alterado, reajustada a verba 

honorária sucumbencial, sempre nos termos do 

§8º do referido artigo 85, em R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais).

Assim, cabe fazer um pequeno reparo na 

decisão atacada, promovido um aumento no valor 

arbitrado.

Dá-se, por isso, provimento parcial ao 

presente agravo.

Fortes Barbosa

Relator 
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