
 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  ABENSENA - Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré 

 CPF/CNPJ  60.975.976/0001-01 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  2.130.896,54  Quirografária 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 4.301.663,78  Quirografária 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Divergência de Crédito 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato Social 

 iv  cópia dos autos n.º 0009266-38.2011.8.26.0127 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0002756-96.2017.8.26.0127,  pelo 

 qual  a  credora  requer  a  retificação  do  valor  arrolado  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  4.301.663,78  (quatro  milhões  e  trezentos  e  um  mil  e  seiscentos  e 

 sessenta e três reais e setenta e oito centavos). 

 2.  Ademais,  informa  a  Credora  que  o  seu  crédito  advém  das  duplicatas  de  nº  22017, 

 22026,  22447,  22469,  23.014,  22961,  22878  e  22880,  que  foram  objeto  da  Ação  de  Execução 

 de  Título  Extrajudicial  autuada  sob  o  n.º  0009266-38.2011.8.26.0127,  que  tramitou  perante  a 

 2ª Vara Cível de Carapicuíba - SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou:  (i)  divergência  de  crédito;  (ii) 

 instrumento  de  procuração;  (iii)  contrato  social;  (iv)  cópia  de  notas  fiscais  eletrônicas;  (v) 

 cópia  dos  autos  da  Execução  de  Título  Extrajudicial;  e  (vi)  cópia  do  contrato  de  alienação  de 

 carteira de beneficiários de planos privados de assistência de saúde. 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  no  edital  a  que  alude 

 o  §1º  do  art.  52  da  Lei  nº.  11.101  de  2005  (“LFR”),  pelo  valor  de  R$  2.130.896,54  (dois 

 milhões  e  cento  e  trinta  mil  e  oitocentos  e  noventa  e  seis  reais  e  cinquenta  e  quatro  centavos), 

 na classe dos credores com privilégio especial, conforme demonstrado abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 380 dos autos principais) 

 5.  Assim  sendo,  a  Administradora  Judicial  efetuou  análise  administrativa  acerca  das 

 informações  constantes  nos  autos  da  Execução  de  Título  Extrajudicial  ora  mencionada, 

 constatando  que,  em  26.10.2018  ,  foi  proferida  decisão  determinando  a  alteração  do  pólo  ativo 

 da  demanda  executiva,  para  constar  o  Sr.  Levy  Wang  em  substituição  à  Abensena,  nestes 

 termos: 



 (Trecho extraído da ação de execução autuada sob o n.º 0009266-38.2011.8.26.0127) 

 6.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  a  Requerente  não  é  mais  parte  naqueles  autos,  portanto, 

 inegável que não seja mais titular dos créditos ora pleiteados. 

 7.  Para  corroborar  com  o  exposto,  a  Administradora  Judicial  diligenciou  junto  ao  sítio 

 eletrônico  do  TJSP  e  verificou  a  distribuição  do  Agravo  de  Instrumento  autuado  sob  o  n.º 

 2180609-80.2019.8.26.0000,  em  que  o  novo  credor  pleiteou,  em  suma,  pela  responsabilidade 

 da  corré  Greenline  pelo  pagamento  da  Execução,  em  razão  da  compra  da  carteira  de  clientes 

 da  Falida,  sendo  que  houve  a  interposição  de  Agravo  em  Recurso  Especial,  o  qual  não  foi 

 conhecido, transitando a decisão em julgado em 04.03.2022. 

 8.  Nesse  ínterim,  denota-se  que  foi  proferida  r.  sentença  julgando  a  Execução  de  Título 

 Extrajudicial  extinta  em  virtude  da  ocorrência  de  prescrição  intercorrente,  tendo  o  r.  decisum 

 transitado em julgado no dia 12.05.2022. 



 Trecho extraído do sítio eletrônico do TJSP) 

 9.  Portanto,  ante  o  exposto,  a  Expert  opina  pela  exclusão  da  Credora  da  relação 

 creditícia,  bem  como  rejeita  a  divergência  apresentada  pela  Abensena  -  Associação 

 Beneficiente Nossa Senhora de Nazaré. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  rejeita  a  divergência  de  crédito 

 apresentada,  bem  como  opina  pela  exclusão  do  crédito  listado  em  favor  de  Abensena  - 

 Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré  . 

 Titular do Crédito:  Abensena - Associação Beneficente  Nossa Senhora de Nazaré. 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.           LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Adriana Aparecida Monteiro Sasaki 

 CPF/CNPJ  187.481.018-42 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 7.469,88  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  apresentado  através  do  incidente  de  crédito  autuado 

 sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  77/80)  ,  por  meio  do  qual  a  Credora  requer  a 

 inclusão  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo  montante  de  R$  7.469,88  (sete  mil 

 quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  000136878-2011.5.02.0066,  que  tramitou  perante  a  66ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral  (fl. 80)  , veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 80 dos autos do incidente de nº 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  não  encontra-se  arrolada  na  relação 

 nominal de credores juntada pela Falida  (fls. 359/401  dos autos principais)  . 

 5.  Por  conseguinte,  no  tocante  aos  documentos  comprobatórios  hábeis,  ao  efetuar  análise 

 a  Expert  observou  que  a  Credora  apresentou  tão  somente  a  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito,  entretanto,  o  documento  não  permitiu  a  escorreita  análise  da  quantia  a  ser  habilitada 

 em seu favor, sendo necessária a juntada dos cálculos homologados na Justiça Laboral, conf 



 (Trecho extraído da fl. 80 dos autos do incidente autuado sob o n.º0010329-59.2015.8.26.0127) 

 6.  Outrossim,  destaca-se  que  não  foi  possível  diligenciar  administrativamente  junto  ao 

 sítio  eletrônico  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª  Região,  visto  que  a  reclamação 

 trabalhista em comento transitou por via física. 

 7.  Assim  sendo,  denota-se  que  a  Credora  não  trouxe  aos  autos  os  elementos  e 

 documentos hábeis a possibilitar a verificação do valor e classificação do crédito. 

 8.  Nesse  sentido,  salienta-se  que  compete  ao  credor  a  devida  demonstração  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito,  nos  termos  do  art.  9º,  II  e  III  da  LFR  e  consoante 

 entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 

 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 

 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 

 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 

 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 

 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 

 não provido.  1  (  original sem grifos). 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  rejeita  a  habilitação  apresentada 

 aduzindo  a  inclusão  do  crédito  em  favor  da  Credora  Adriana  Aparecida  Monteiro  Sasaki,  na 

 classe trabalhista. 

 1  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014. 



 Titular do Crédito:  Adriana Aparecida Monteiro Sasaki 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.       LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                   CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Aelcio Aparecido dos Santos 

 CPF/CNPJ  316.301.088-12 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 6.677,74  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Objeto e Pé 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  apresentado  através  do  incidente  autuado  sob  o  n.º 

 0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  37/39)  ,  por  meio  do  qual  o  Credor  requer  a  inscrição  do  seu 

 crédito  na  relação  creditícia  pelo  montante  de  R$  6.677,74  (seis  mil  e  seiscentos  e  setenta  e 

 sete reais e setenta e quatro centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor,  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001420-72.2011.5.02.0002  ,  que  tramitou  perante  a  2ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Extraído de fl. 39 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nesse  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado,  devidamente  homologado  pela  Justiça  Laboral,  possui  fato  gerador  anterior  à 

 decretação da falência, demonstrando que  é concursal em sua integralidade. 

 5.  Diante  disso,  insta  destacar  que,  conforme  acima  indicado,  a  quantia  pleiteada 

 engloba  verbas  que  não  são  de  titularidade  do  Credor,  posto  que  o  valor  a  ser  habilitado  em  se 

 favor  deve  incluir  tão  somente  a  verba  principal,  acrescida  dos  juros,  deduzido  o  quantum 

 referente à taxa previdenciária (cota reclamante), bem como a título de IR. Veja-se: 



 VALOR PRINCIPAL  JUROS  (-) DESCONTO INSS 
 COTA RECLAMANTE 

 DESCONTO IR  VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 6.126,37  R$ 551,37  (-) R$ 204,04  (-) R$ 112,03  R$ 6.361,67 

 6.  Neste  diapasão,  para  fins  de  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  atualização  do  crédito  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  tendo 

 identificado o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Crédito  01/03/2012  01/03/2012  R$ 6.361,67  2,026290%  40,53333%  R$ 9.121,42 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 9.121,42 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  certidão  de  habilitação 

 expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que  ela  deve 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 -  Dos créditos a título de honorários 

 8.  Em  prosseguimento,  tratando  dos  honorários  advocatícios  ora  indicados,  cabe 

 destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado 

 como  fato  gerador  do  crédito,  de  forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  21.03.2012  ,  ou  seja, 

 em  data  anterior  à  decretação  de  falência  (17.07.2015)  ,  conforme  demonstrado  na  Certidão  de 

 Objeto de Pé, confirma a concursalidade do referido crédito, veja-se: 



 *** 

 (Extraídos de fl. 39  do incidente de crédito nº 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 9.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recente  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos  aos 

 Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  na  medida  em  que  o  art.  16  da  Lei  5.584/70, 

 que  foi  revogado  pela  Lei  13.725/2018  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos 

 ao  Sindicato,  inexistindo  obrigatoriedade  de  realizar  o  repasse  da  verba  aos  advogados. 

 Confira-se o julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  2  ”  (original sem grifos). 

 2  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 10.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  em  testilha  restou  fixado  por  r.  sentença 

 proferida  em  21.03.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito  a  título 

 de  honorários  assistenciais  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI, 

 “a”, da LFR. 

 11.  Ato  contínuo,  da  Certidão  de  Objeto  de  Pé  acima  colacionada,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  foram  arbitrados  em  15%  do  valor  da 

 condenação  atualizado,  correspondem  ao  montante  de  R$  1.001,66  (um  mil  e  um  reais  e 

 sessenta e seis centavos). 

 12.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 dos  valores  referentes  aos  honorários  devidos  ao  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  ,  tendo identificado o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/03/2012  01/03/2012  R$ 1.001,66  2,026290%  40,53333%  R$ 1.436,19 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 1.436,19 

 C  ONCLUSÃO 

 13.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  o  pedido  de  habilitação  de  crédito 

 apresentado  pelo  Credor  Aelcio  Aparecido  dos  Santos,  para  constar  em  seu  favor  o  crédito  de 

 R$  9.121,42  (nove  mil  e  cento  e  vinte  e  um  reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  na  classe  I  - 

 trabalhista,  bem  como  para  incluir  a  quantia  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  ,  pelo  montante  de  R$  1.436,19  (um  mil 

 e quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), na classe IV - quirografária. 

 Titular do Crédito:  Aelcio Aparecido dos Santos 



 Valor do Crédito:  R$ 9.121,42 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em  Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

 de São Paulo. 

 Valor do Crédito:  R$ 1.436,19 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  AFIP - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa 

 CPF/CNPJ  47.673.793/0001-73 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 58.885,46  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 65.072,46  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Divergência de Crédito 

 ii  Procuração 

 iii  Sentença 

 iv  Cálculo 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  divergência  de  crédito  enviada  por  e-mail  em  04.03.2022,  o  qual  também 

 foi  entabulado  nos  autos  do  incidente  autuado  sob  o  n.º0010211-83.2015.8.26.0127,  pelo  qual 

 a  Credora  pleiteia  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  de  credores,  aludindo  que 

 deve  constar  pelo  montante  de  R$  65.072,46  (sessenta  e  cinco  reais  e  setenta  e  dois  reais  e 

 quarenta e seis centavos), mantendo-se na classe quirografária. 

 2.  Nesse  sentido,  informou  que  o  crédito  referenciado  teve  origem  na  Ação  de  Cobrança 

 autuada  sob  o  n.º  017984-18.2011.8.26.0100,  que  tramitou  perante  a  3ª  Vara  Cível  do  Foro 

 Central de São Paulo, estado de São Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos:  (i) 

 divergência  de  crédito;  (ii)  instrumento  de  procuração;  (iii)  r.  sentença  prolatada  nos  autos  da 

 ação de nº 0179844-18.2011.8.26.0100; e  (iv)  planilha  de cálculos atualizada. 

 4.  Isso  posto,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal  de 

 credores  pelo  quantia  de  R$  58.885,46  (cinquenta  e  oito  mil  e  oitocentos  e  oitenta  e  cinco 

 reais e quarenta e seis centavos), na classe quirografária. Vejamos: 

 (Trecho extraído de fl. 390 dos autos principais) 

 5.  Com  efeito,  ao  consultar  os  documentos  hábeis  apresentados,  foi  possível  constatar 

 que  a  Falida  foi  condenada,  por  r.  sentença  prolatada  em  02.02.2015  na  Ação  de  Cobrança 

 autuada  sob  o  n.º  017984-18.2011.8.26.0100,  a  pagar  à  Credora  a  quantia  de  R$  58.885,46, 

 decorrente de prestação de serviços de diagnose. Confira: 



 *** 

 (Trecho extraído dos documentos enviados por e-mail pela Credora) 

 6.  Neste  ínterim,  cumpre  destacar  que  a  prestação  de  serviços  acima  mencionada  foi 

 pactuada,  bem  como  ocorreu  em  momento  pretérito  à  decretação  da  falência  (17.07.2015)  , 

 demonstrando que o crédito compreendido na sentença judicial é concursal em sua totalidade. 

 7.  Nesse  diapasão,  a  Administradora  Judicial  verificou  que  a  Credora  apresentou  a 

 planilha  de  cálculos,  devidamente  atualizada  em  consonância  com  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR. 

 Confira-se: 

 (Trecho extraído de documentos enviados por e-mail) 

 8.  Outrossim,  cumpre  mencionar  que,  em  razão  da  sucumbência,  a  Falida  também  foi 

 condenada  ao  pagamento  da  verba  honorária  fixada  em  15%  do  valor  da  condenação,  em 

 favor  dos  patronos  da  Credora,  sendo  eles  o  Dr.  Sergio  Gerab  e  o  Dr.  Ivo  Alves  da  Silva, 

 confira-se: 



 (Trecho extraído dos documentos enviados por e-mail pela Credora) 

 *** 

 (Trecho extraído do site do TJSP) 

 9.  Desta  feita,  tem-se  que  os  honorários  arbitrados  são  devidos  a  todos  os  patronos 

 constituídos  pela  Credora  naqueles  autos,  ao  passo  que  a  divergência  de  crédito  formulada 

 não  indicou  o  percentual  de  honorários  a  contemplar  cada  advogado,  bem  como  não  houve  a 

 apresentação  de  documento  que  indique  ajuste  quanto  ao  percentual  devido  a  cada  causídico 

 ou renúncia do crédito pelos patronos não incluídos em favor do habilitante. 

 10.  Nesse  sentido,  de  acordo  com  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e 

 Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo,  nos  casos  em  que  não  há  ajuste  acerca  do  percentual  devido 

 a  cada  causídico  e,  havendo  controvérsias,  a  questão  deve  ser  remetida  para  apreciação  em 

 ação própria. Confira-se: 

 “PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA 

 DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF. 

 ART.   535  DO   CPC .  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 

 JURISDICIONAL  NÃO  CONFIGURADA.  APRECIAÇÃO  DO 

 DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.    HONORÁRIOS 

 ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADOS  QUE  ATUARAM  NA 

 CAUSA.  NECESSIDADE  DE  AÇÃO  AUTÔNOMA .  (...).  5.  A 

 controvérsia  quanto  ao  percentual  de  honorários  advocatícios 

 que  cada  advogado  que  atuou  na  causa  deve  receber  ,  tendo  em 

 vista  a  revogação  do  mandato  e  substituição  dos  causídicos, 

 deve  ser  solucionada  em  ação  autônoma.  6.  Recursos  especiais 

 a que se nega provimento.  3  ”     (original sem grifos) 

 3  STJ  -  REsp:  766279  RS  2005/0110940-0,  Relator:  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  Data  de 
 Julgamento: 20/10/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/09/2006 p. 278. 



 *** 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EXECUÇÃO  TÍTULO 

 JUDICIAL  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE 

 SUCUMBÊNCIA  ESTABELECIDOS  EM  AÇÃO  QUE 

 TRAMITOU  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  - 

 PLURALIDADE  DE  ADVOGADOS  OUTORGA  DE  NOVA 

 PROCURAÇÃO  QUE  IMPLICA  REVOGAÇÃO  DO  MANDATO 

 ANTERIOR  -  AUSÊNCIA  DE  ESTIPULAÇÃO  DA  PARTE 

 CABENTE  A  CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  PELO 

 TRABALHO  QUE  REALIZOU  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL 

 DA  INTEGRALIDADE  DA  VERBA  IMPOSSIBILIDADE 

 INDEFINIÇÃO  DO  TITULAR  NECESSIDADE  DE  AÇÃO 

 AUTÔNOMA  PARA  DEFINIÇÃO  DO  VALOR  DEVIDO  A 

 CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  TÍTULO  EXECUTIVO 

 ILÍQUIDO  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  DETECTADA  OBJEÇÃO 

 DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA  EXECUÇÃO 

 EXTINTA  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  CPC,  ART.  267,  VI 

 AGRAVO PROVIDO. - Recurso provido.  4  (original sem  grifos) 

 11.  Ainda,  pode-se  notar  que  na  Procuração  juntada  nos  autos  do  incidente,  o  Dr.  Ivo 

 Alves  da  Silva  está  indicado  como  estagiário  de  direito,  entretanto,  no  Cadastro  Nacional  de 

 Advogados  5  seu número de perfil é de advogado. 

 (Extraído dos documentos enviados por e-mail pela Credora) 

 5  https://cna.oab.org.br/ 

 4  TJ-SP  -  AI:  20057595720138260000  SP  2005759-57.2013.8.26.0000,  Relator:  Edgard  Rosa,  Data  de 
 Julgamento: 12/09/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2013 



 *** 

 (Trecho extraído do site CNA) 

 12.  Diante  do  acima  exposto,  a  administradora  rejeita  o  pleito  aduzido  no  tocante  ao 

 crédito  dos  honorários,  devido  à  ausência  de  documentos  hábeis  a  comprovar  o  ajuste  havido 

 entre  os  patronos,  bem  como  a  divergência  constante  no  nome  do  Dr.  Ivo  Alves  da  Silva, 

 restando a análise de tal ponto prejudicada. 

 C  ONCLUSÃO 

 13.  Diante  de  todo  o  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a 

 divergência  apresentada  para  retificar  o  crédito  titularizado  pela  Credora  AFIP  -  Associação 

 de  Fundo  de  Incentivo  à  Pesquisa,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  65.072,46 

 (sessenta  e  cinco  mil  e  setenta  e  dois  reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  mantendo-se  na  classe 

 III  -  Quirografária,  bem  como  rejeita  o  pedido  de  inscrição  de  honorários  apresentado  pelo 

 patrono da Credora. 

 Titular do Crédito:  AFIP - Associação de Fundo de  Incentivo à Pesquisa 

 Valor do Crédito:  R$ 65.072,46 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Alex Cruz Silva 

 CPF/CNPJ  194.772.938-14 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 10.954,74  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 14.259,39  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  apresentado  através  do  incidente  de  crédito  autuado 

 sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  96/100)  ,  por  meio  do  qual  o  Credor  requer  a 

 inscrição  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  pelo  montante  de  R$  14.259,39  (quatorze  mil  e 

 duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista,  autuada 

 sob  o  n.º  000171694-2011.5.02.0002,  que  tramitou  perante  a  2ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo, estado de São Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, expedida pelo D. Juízo Laboral  ,  veja-se: 

 (Extraído de fl. 100 do incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  pelo  montante  de  R$  10.954,74  (dez  mil  e  novecentos  e 

 cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), veja-se: 



 (Extraído de fl. 360 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015),  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  constatando-se  que  é  integralmente 

 concursal. 

 6.  Ademais,  em  continuidade,  da  análise  da  documentação  hábil  apresentada  pelo 

 Credor  ,  foi  possível  observar  que  o  crédito  em  testilha  foi  atualizado  até  o  dia 

 01.11.2015  .Veja-se: 

 (Extraído de fl. 100 dos autos do incidente de n.º  0010329-59.2015.8.26.0127) 

 7.  Nesse  sentido,  insta  salientar  que  a  monta  referente  ao  INSS  -  cota  reclamada  e 

 reclamante,  bem  como  o  quantum  devido  a  título  de  custas  processuais,  são  titularizados  por 

 terceiros,  de  modo  que  não  devem  ser  incluídos  no  valor  devido  ao  Credor,  sendo  de  rigor  a 

 inscrição  tão  somente  das  verbas  a  título  de  principal  e  juros  de  mora,  bem  como  a  dedução 

 do valor de R$ 371,58 da cota de INSS de responsabilidade do reclamante. 

 PRINCIPAL  JUROS  (-) DESCONTO INSS 
 COTA RECLAMANTE 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 8.454,24  R$ 4.311,66  (-) R$ 371,58  R$ 12.394,32 

 8.  Posto  isto,  considerando  que  a  data  de  atualização  do  crédito  apresentada  pelo  Credor 

 (01.11.2015)  ,  não  se  mostrou  em  consonância  com  a  data  da  decretação  da  quebra 

 (17.07.2015)  ,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  retração  do  valor,  de  modo  a  identificar  o 

 crédito  existente  na  data  da  quebra,  nos  termos  do  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR,  oportunidade  em 

 que identificou o seguinte valor: 



 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Crédito  01/11/2015  01/11/2015  R$ 12.394,32  -0,666356%  -3,46667%  R$ 11.899,22 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 11.899,22 

 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 10.  Tal  disposição  encontra-se  em  consonância  com  a  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º 

 da LFR e Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos) 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  o  pleito  apresentado,  para  retificar  o 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 crédito  de  titularidade  do  Credor  Alex  Cruz  Silva,  de  modo  a  constar  pelo  montante  de  R$ 

 11.899,22  (onze  mil  e  oitocentos  e  noventa  e  nove  reais  e  vinte  e  dois  centavos),  mantendo-se 

 na classe trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Alex Cruz Silva 

 Valor do Crédito:  R$ 11.899,22 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Ana Belaniza Nascimento 

 CPF/CNPJ  828.572.298-87 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  1.990,00  Quirografária 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 3.858,57  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Objeto e pé 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  apresentado  através  do  incidente  autuado  sob  o  n.º 

 0010211-83.2015.8.26.0127  (fls.  103/113)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  inscrição  de  seu 

 crédito  na  relação  creditícia  pelo  montante  de  R$  3.585,57  (três  mil  quinhentos  e  oitenta  e 

 cinco reais e cinquenta e sete centavos). 

 2.  Nesse  sentido,  informa  que  o  crédito  em  testilha  é  oriundo  da  ação  autuada  sob  o  n.º 

 0007519-62.2010.8.26.0006,  que  tramitou  perante  a  1º  Vara  do  Juizado  Especial  Cível  – 

 Penha  de  França,  sendo  proferida  r.  sentença  em  09.06.2011  julgando  procedente  a  ação  e 

 condenando  a  Falida  ao  pagamento  do  montante  pleiteado,  conforme  se  observa  do  trecho  de 

 Certidão de Objeto e Pé colacionada abaixo: 

 (Trecho retirado de fl. 111 do incidente de crédito de n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou  (i)  pedido  de  habilitação;  (ii) 

 instrumento  de  procuração;  e  (iii)  certidão  de  objeto  e  pé  do  processo  autuado  sob  n.º 

 0007519-62.2010.8.26.0006  (fls. 111/113 - autos do  incidente)  ; 

 4.  Nesse  ínterim,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação 

 creditícia  apresentada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  1.990,00  (um  mil  e 

 novecentos e noventa reais), na classe quirografária,  Veja-se: 

 (Extraído de fl. 390 dos autos principais) 



 5.  Ato  contínuo,  uma  vez  que  não  foi  apresentado  demonstrativo  de  cálculos,  a 

 Administradora  Judicial  diligenciou  junto  ao  sítio  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  de  São 

 Paulo,  nos  autos  da  ação  de  perdas  e  danos  de  nº  0007519-62.2010.8.26.0006,  constatando 

 que  a  r.  sentença  proferida  na  audiência  de  Instrução  e  Julgamento  do  dia  09.06.2011  julgou 

 procedente  o  pedido  para  condenar  a  Falida  ao  pagamento  da  importância  de  R$  1.990,00 

 (um  mil  e  novecentos  reais),  com  correção  monetária  contada  desde  fevereiro  de  2010  , 

 veja-se: 

 (Extraído de r. sentença proferida na ação autuada sob o n.º 0007519-62.2010.8.26.0006) 

 6.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  o  processo  teve  a  r.  sentença  condenatória  proferida  em 

 09.06.2011,  ou  seja,  antes  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  demonstrando  que  o 

 crédito compreendido na decisão judicial é concursal em sua totalidade. 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  elaboração  de  planilha  de  cálculos,  com  atualização  do  crédito  até  a  data  de 

 decretação  da  quebra  (  17.05.2015  )  ,  bem  como  acréscimo  de  multa  de  10%,  em  atenção  ao  r. 

 despacho proferido em 22.07.2011, identificando o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Multa  10,00% 

 TÍTULO 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  28/02/2010  09/06/2011  R$ 1.990,00  41,859026%  49,26667%  R$ 4.213,79 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 4.635,17 



 8.  Outrossim,  efetivados  os  cálculos,  esclarece-se  que  os  créditos  foram  atualizados 

 monetariamente  desde  fevereiro  de  2010  ,  conforme  estabelecido  na  r.  sentença  prolatada  e, 

 todavia,  não  foi  possível  aferir  a  data  em  que  ocorreu  a  efetiva  citação  para  fins  de  cômputo 

 dos  juros  moratórios,  vez  que  se  trata  de  processo  físico,  de  modo  que  a  Administradora 

 Judicial  considerou  a  data  da  celebração  da  audiência  de  conciliação  da  qual  adveio  a 

 sentença datada de  09.06.2011  . 

 9.  Posto  isto,  cumpre  consignar  que  o  valor  do  crédito  titularizado  pela  Credora, 

 devidamente  atualizado  até  a  data  da  falência,  perfaz  a  quantia  de  R$  4.635,17  (quatro  mil  e 

 seiscentos  e  trinta  e  cinco  reais  e  dezessete  centavos),  a  ser  mantido  na  classe  III  - 

 quirografária. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Ana  Belaniza  Nascimento,  de 

 modo  a  constar  pela  quantia  de  R$  4.635,17  (quatro  mil  e  seiscentos  e  trinta  e  cinco  reais  e 

 dezessete centavos), mantendo-se na classe III - quirografária. 

 Titular do Crédito:  Ana Belaniza Nascimento 

 Valor do Crédito:  R$ 4.635,17 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC nº 1SP322499/O-3 

 OAB/SP nº 303.042                                                            Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Ana Carla Ferreira Crispim dos Santos 

 CPF/CNPJ  245.681.028-71 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 14.945,82  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 14.945,82  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  apresentado  através  do  incidente  de  crédito  autuado 

 sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  13/15)  ,  pelo  qual  a  Credora  pretende  a  retificação 

 do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$ 

 14.945,82  (quatorze  mil  e  novecentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  oitenta  e  dois  centavos), 

 mantendo-se na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001307-52.2011.5.02.0024,  que  tramitou  perante  a  24ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo, estado de São Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Extraído de fl. 15  do incidente de crédito de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  na  importância  aduzida  de  R$  14.945,82  (quatorze 

 mil  e  novecentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  oitenta  e  dois  centavos),  conforme  se  observa 

 abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 361  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015),  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  constatando-se  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Por  conseguinte,  ao  analisar  o  documento  referenciado  ,  a  Expert  constatou  que  o 

 crédito  foi  atualizado  até  o  dia  01.06.2012,  em  dissonância  com  a  data  da  decretação  da 

 falência  (17.07.2015),  sendo  necessária  a  subtração  do  valor  de  R$  396,63  (trezentos  e 

 noventa  e  seis  reais  e  sessenta  e  três  centavos),  a  título  de  crédito  previdenciário  de 

 responsabilidade do reclamante: 

 PRINCIPAL + JUROS  (-) DESCONTO COTA PREVIDENCIÁRIA 
 RECLAMANTE 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 14.945,82  (-) R$ 396,63  R$ 14.549,19 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  atualização  do  crédito  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  , 

 identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualização TR  Juros Mora 1,0% 

 a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado 

 Principal + juros  01/06/2012  01/06/2012  R$ 14.549,19  1,846648%  37,53333%  R$ 20.379,50 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 20.379,50 

 8.  Efetivado  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 



 9.  Neste  sentido,  versou  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo 

 acerca do assunto,  in verbis: 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL. 

 HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  TRABALHISTA.  Crédito 

 trabalhista  reconhecido  em  sentença  transitada  em  julgado. 

 Sentença  de  liquidação  judicial.  Certidão  expedida  pela  Justiça 

 do  Trabalho  que  é  suficiente  para  comprovar  a  existência  do 

 crédito  (Lei  11.101/05,  art.  6º,  §2º)  .  Atualização  e  juros  que 

 não  observaram  a  data  do  pedido  de  recuperação  judicial  (Lei 

 11.101/05,  art.  9º,  II).  Recálculo  realizado  pelo  administrador 

 judicial.  Habilitação  deferida  pelo  valor  apurado  em  perícia 

 contábil.  Decisão  mantida.  Recurso  improvido.  (original  sem 

 grifos)  6  . 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Ana  Carla  Ferreira  Crispim  dos 

 Santos,  de  modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  20.379,50  (vinte  mil  trezentos  e  setenta  e 

 nove reais e cinquenta centavos), mantendo-se na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Ana Carla Ferreira Crispim dos  Santos 

 Valor do Crédito:  R$ 20.379,50 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC nº 1SP322499/O-3 

 OAB/SP nº 303.042                                                        Contador 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DA  C  OMARCA  DE  C  ARAPICUÍBA  ,  ESTADO  DE  S  ÃO  P  AULO 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Ana Celia Alves de Oliveira Pigosso 

 CPF/CNPJ  446.275.801-34 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 42.682,17  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela  Credora 

 R$ 95.765,92  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Divergência de Crédito 

 ii  Procuração 

 iii  Cópia da Sentença 

 iv  Certidão de Habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 222/237)  ,  no  qual  a  Credora  pretende  a  retificação  do  seu  crédito  listado  na  relação 

 creditícia,  aludindo  que  deve  constar  pela  importância  de  R$  95.765,92  (noventa  e  cinco  mil 

 setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001757-36.2011.5.02.0075,  que  tramitou  perante  a  75ª  Vara  do  Trabalho  da 

 Capital/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Extraído da certidão de  fl. 234  do incidente de crédito de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Outrossim,  vale  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal  de 

 credores  apresentada  pela  falida  por  crédito  na  importância  de  R$  42.682,17  (quarenta  e  dois 

 mil seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), conforme se observa: 

 (Extraído da relação de credores juntada pela Falida) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 



 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Por  conseguinte  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  ora  apresentada,  foi 

 possível  constatar  que  o  valor  do  crédito  foi  corrigido  até  o  dia  01.07.2018  ,  em  dissonância 

 com  o  quanto  disposto  no  art.  9º,  II  da  LFR,  que  determina  que  os  créditos  devem  ser 

 atualizados até a data da decretação da falência. 

 7.  Desse  modo,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  retração  do  valor  até  a  data  da 

 quebra  (17.07.2015)  ,  extraindo-se  os  valores  à  título  de  INSS  -  cota  reclamada,  honorários 

 periciais,  advocatícios  e  custas  processuais,  utilizando  para  fins  de  cálculo  tão  somente  o 

 montante  líquido,  somando-se  o  valor  do  principal  aos  juros,  conforme  tabela  elucidativa  e 

 cálculos a seguir colacionados: 

 VALOR PRINCIPAL  JUROS  TOTAL DO CRÉDITO 

 R$ 43.394,52  R$ 36.073,98  R$ 79.468,50 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + juros  01/07/2018  01/07/2018  R$ 79.468,50  -3,546149%  -35,46667%  R$ 56.582,50 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 56.582,50 

 8.  Efetivado  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Em  prosseguimento,  a  Expert  destaca  que  foi  realizado  pedido  de  inscrição  de 

 honorários  advocatícios  em  favor  do  Sindicato  dos  Auxiliares  e  Técnicos  de  Enfermagem  e 



 Trabalhadores  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo,  indicados  na 

 importância de R$ 11.920,28 (onze mil novecentos e vinte reais e vinte e oito centavos). 

 10.  Assim,  vale  destacar  que  a  r.  sentença  que  fixou  os  honorários  advocatícios 

 sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  posto  que,  in 

 casu  ,  a  r.  sentença  foi  proferida  em  23.03.2012  ,  ou  seja,  em  data  anterior  à  decretação  de 

 falência  (17.07.2015)  , o que demonstra a concursalidade  do crédito. Veja-se: 

 (Trecho de r.sentença proferida nos autos da RT autuada sob o n.º0001757-36.2011.5.02.0075) 

 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recente  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos  aos 

 Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  que  foi 

 revogado  pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao 

 Sindicato,  inexistindo  obrigatoriedade  de  realizar  o  repasse  da  verba  aos  advogados. 

 Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 



 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  7  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  23.03.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI,  “a”,  da 

 LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  as  cópias  da  r.sentença  proferida  na  Reclamação 

 Trabalhista,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  foram 

 arbitrados  em  15%  do  valor  reconhecido  na  sentença,  sendo  o  valor  atualizado  até 

 01.07.2018  , 

 14.  Nesse  passo,  para  verificar  o  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  retração  dos 

 cálculos  referentes  aos  honorários  devidos  ao  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo,  calculando  o  crédito  até  a  data  de 

 decretação da quebra  (17.07.2015)  , oportunidade em  que identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Honorários  01/07/2018  01/07/2018  R$ 11.920,28  -3,546149%  -35,46667%  R$ 8.487,38 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 8.487,38 

 7  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020. 



 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  a  divergência  apresentada  para  retificar  o 

 crédito  em  favor  da  Credora  Ana  Célia  Alvez  de  Oliveira  Pigosso,  de  modo  que  passe  a 

 constar  pelo  valor  de  R$  56.582,50  (cinquenta  e  seis  mil  quinhentos  e  oitenta  e  dois  reais  e 

 cinquenta  centavos),  mantendo-se  na  classe  I  -  trabalhista,  bem  como  para  incluir  a  quantia 

 em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São 

 Paulo  ,  pelo  montante  de  R$  8.487,38  (oito  mil  e  quatrocentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  trinta  e 

 oito centavos), na classe IV - quirografária. 

 Titular do Crédito:  Ana Célia Alvez de Oliveira Pigosso 

 Valor do Crédito:  R$ 56.582,50 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 8.487,38 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DA  C  OMARCA  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Anderson Marques 

 CPF/CNPJ  261.875.418-20 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 13.208,28  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo  Credor 

 R$ 13.208,28  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127,  (fls. 

 105/108)  ,  no  qual  o  Credor  pretende  a  retificação  do  valor  inscrito  na  relação  creditícia  em 

 seu  favor,  aludindo  que  deve  constar  pelo  valor  de  R$  13.208,28  (treze  mil  duzentos  e  oito 

 reais e vinte e oito centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001228-37.2011.5.02.0036,  que  tramitou  perante  a  36ª  Vara  do  Trabalho  da 

 Capital/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Extraído da certidão de  fl. 108  do incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 



 4.  Nesse  sentido,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal 

 de  credores  apresentada  pela  falida  por  crédito  no  importe  aduzido  de  R$  13.208,28  (treze  mil 

 duzentos e oito reais e vinte e oito centavos), conforme se observa: 

 (Extraído de fl. 361 dos  autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Por  conseguinte,  ao  efetuar  análise  da  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  acima 

 colacionada,  foi  possível  verificar  que  o  crédito  foi  atualizado  até  o  dia  01.06.2012  ,  em 

 dissonância  com  o  que  dispõe  o  art.  9º,  inciso  II  da  LFR,  que  determina  que  os  créditos 

 devem ser atualizados até a data da quebra. 

 7.  Outrossim,  eis  que  da  quantia  indicada  devem  ser  subtraídos  os  valores  a  título  de 

 contribuição  previdenciária,  custas  e  honorários,  vez  que  não  são  verbas  titularizadas  pelo 

 Credor,  considerando-se  para  o  cálculo  tão  somente  o  valor  a  título  de  principal  na 

 importância  de  R$  10.475,26  (dez  mil  quatrocentos  e  setenta  e  cinco  reais  e  vinte  e  seis 

 centavos). 

 8.  Desse  modo,  para  fins  de  verificar  o  valor  do  crédito,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  elaboração  de  planilha  de  cálculos,  com  a  correção  até  data  da  quebra  (  17.07.2015  ) 

 para alinhar-se à determinação legal, oportunidade em que constatou o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 PRINCIPAL+JUROS  01/06/2012  01/06/2012  R$ 10.475,26  1,846648%  37,53333%  R$ 14.673,02 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 14.673,02 



 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  o  Credor  foi  representado  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  .  Veja-se: 

 (Extraído da certidão de  fl. 107 do incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 



 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  8  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  umz  vez  que  o  crédito  em  testilha  restou  fixado  por  r.  sentença  de 

 liquidação  datada  de  20.06.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito 

 a  título  de  honorários  assistenciais  sejam  incluídos  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art. 

 83, VI, “a”, da LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  da  Certidão  de  Crédito  expedida  pelo  D.  Juízo  do 

 Trabalho,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais 

 correspondem  ao  montante  de  R$  1.524,72  (mil  quinhentos  e  vinte  e  quatro  reais  e  setenta  e 

 dois centavos): 

 (Extraído da certidão de  fl. 108  do incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 8  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia, 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a 

 atualização até a data de decretação da quebra  (17.07.2015)  ,  identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/7/2015 

 Termo Final Mora  17/7/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/06/2012  01/06/2012  R$ 1.524,72  1,846648%  37,53333%  R$ 2.135,72 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 2.135,72 

 14.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  a  divergência  apresentada,  para  retificar  o 

 crédito  inscrito  na  relação  creditícia  em  favor  do  Credor  Anderson  Marques,  para  que  passe  a 

 constar  pelo  valor  de  R$  14.673,02  (quatorze  mil  seiscentos  e  setenta  e  três  reais  e  dois 

 centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  para  incluir  o  crédito  em  favor  do 

 Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  ,  pelo 

 montante  de  R$  2.135,72  (dois  mil  cento  e  trinta  e  cinco  reais  e  setenta  e  dois  centavos),  na 

 classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Anderson Marques 

 Valor do Crédito:  R$ 14.673,02 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 2.135,72 



 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA 

 P  ROCESSO  Nº  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Andrea Aparecida Paiva dos Santos 

 CPF/CNPJ  186.817.398-40 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 10.200,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 15.448,10  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Divergência de Crédito 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de crédito 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 124/127)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito,  para  que  passe  a  constar  na 

 relação  de  credores  pelo  montante  de  R$  15.448,10  (quinze  mil  e  quatrocentos  e  quarenta  e 

 oito reais e dez centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001300-61.2011.5.02.0056,  que  tramitou  perante  a  56ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Extraído da certidão juntada no incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  na  importância  de  R$  10.200,00  (dez  mil  e 

 duzentos reais), conforme se observa abaixo: 



 (Extraído de fl. 361 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  em  momento  pretérito  à  decretação  da  quebra,  verificando-se  que  é 

 concursal em sua totalidade. 

 6.  Por  conseguinte,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  apresentada  pela 

 Credora,  foi  possível  constatar  que  se  encontra  em  consonância  com  o  disposto  no  art.  9º, 

 inciso  II  da  LRF,  posto  que  o  crédito  foi  devidamente  atualizado  até  a  data  da  decretação  da 

 quebra  (17.07.2015)  ,  perfazendo  o  montante  de  R$  15.448,10  (quinze  mil  quatrocentos  e 

 quarenta e oito reais e dez centavos)  . 

 C  ONCLUSÃO 

 7.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  o  pleito  ora  apresentado,  para 

 retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Andrea  Aparecida  Paiva  dos  Santos,  de  modo 

 que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  15.448,10  (quinze  mil  quatrocentos  e  quarenta  e  oito 

 reais e dez centavos), mantendo-se na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Andrea Aparecida Paiva dos Santos 

 Valor do Crédito:  R$ 15.448,10 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC nº 1SP322499/O-3 

 OAB/SP nº 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Angela Cristina dos Santos 

 CPF/CNPJ  114.711.438-21 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 11.500,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 17.250,00  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Divergência de Crédito 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida pelo Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 50/53)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  valor  arrolado  na  relação  de  credores  em 

 seu  favor,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  17.250,00  (dezessete  mil  e  duzentos 

 e cinquenta reais), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001228-62.2011.5.02.0060,  que  tramitou  perante  a  60ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral  (fl. 53)  , veja-se: 

 (Extraído de fl. 53 do incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  11.500,00  (onze  mil  e 

 quinhentos reais), conforme se observa abaixo: 

 (Extraído de fl. 361  dos autos principais) 

 5.  Com  efeito,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 



 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Destarte,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  acima  indicada,  foi  possível 

 constatar  que  o  crédito  advém  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  em  22.08.2011,  pelo 

 importe  de  R$  11.500,00  (onze  mil  e  quinhentos  reais)  e,  outrossim,  diante  da  multa  aplicada 

 por  conta  da  inadimplência,  gerou-se  o  valor  devido  na  importância  aduzida  de  R$  17.250,00 

 (dezessete  mil  e  duzentos  e  cinquenta  reais),  tendo  os  cálculos  sido  atualizados  até  o  dia 

 22.08.2011  . 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a 

 respectiva  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  oportunidade  em  que 

 identificou o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Tìtulo  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 PRINCIPAL  22/08/2011  22/08/2011  R$ 17.250,00  2,510660%  46,83333%  R$ 25.964,67 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 25.964,67 

 8.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  a  divergência  apresentada,  para 

 retificar  o  crédito  titularizado  pela  Credora  Angela  Cristina  dos  Santos,  de  modo  a  constar 

 pelo  montante  de  R$  25.964,67  (vinte  e  cinco  mil  e  novecentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e 

 sessenta e sete centavos), mantendo-se na classe I- trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Angela Cristina dos Santos 



 Valor do Crédito:  R$ 25.964,67 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Antonio Ignácio Nunes 

 CPF/CNPJ  035.928.408-60 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pela Credor 

 R$ 228.345,50  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida na RT n.º 
 0001874-77.2010.5.02.0005 

 iv  Notificação Extrajudicial 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  de  crédito  formulado  nos  autos  principais  (fls. 

 2.309/2.318)  ,  pelo  qual  o  Credor  requer  a  inclusão  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo 

 montante  de  R$  228.345,50  (duzentos  e  vinte  e  oito  mil  e  trezentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e 

 cinquenta centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  teve  origem  na  Reclamação  Trabalhista 

 autuada  sob  o  n.º  0001874-77.2010.5.02.0005,  que  tramitou  perante  a  5ª  Vara  do  Trabalho  de 

 São Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  o  Credor  apresentou  (i)  pedido  de  habilitação;  e  (ii) 

 Cópia da Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D.Juízo Laboral. 

 4.  Desse  modo,  em  prosseguimento,  foi  possível  verificar  que  os  valores  apontados 

 como  devidos  pela  Justiça  Laboral  na  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  encaminhada  pelo 

 Credor  perfazem  o  montante  de  R$  239.602,93  (duzentos  e  trinta  e  nove  mil  e  seiscentos  e 

 dois reais e noventa e três centavos), atualizados até  25.01.2011  , veja-se: 

 (Extraído de fl. 2315 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2010)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  verifica-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 



 6.  Com  efeito,  uma  vez  que  o  crédito  foi  atualizado  até  o  dia  25.01.2011  ,  data  anterior  à 

 decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na 

 relação  creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora 

 Judicial efetuou os cálculos, oportunidade em que constatou o seguinte valor do crédito: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal+Juros  25/01/2011  25/01/2011  R$ 239.602,93  3,290717%  53,73333%  R$ 380.470,91 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 380.470,91 

 7.  Efetivado  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 8.  Neste  sentido,  versou  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo 

 acerca do assunto,  in verbis: 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL. 

 HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  TRABALHISTA.  Crédito 

 trabalhista  reconhecido  em  sentença  transitada  em  julgado. 

 Sentença  de  liquidação  judicial.  Certidão  expedida  pela  Justiça 

 do  Trabalho  que  é  suficiente  para  comprovar  a  existência  do 

 crédito  (Lei  11.101/05,  art.  6º,  §2º)  .  Atualização  e  juros  que 

 não  observaram  a  data  do  pedido  de  recuperação  judicial  (Lei 

 11.101/05,  art.  9º,  II).  Recálculo  realizado  pelo  administrador 

 judicial.  Habilitação  deferida  pelo  valor  apurado  em  perícia 

 contábil.  Decisão  mantida.  Recurso  improvido.  (original  sem 

 grifos)  9 

 9  TJ-SP  21315059020178260000  SP  2131505-90.2017.8.26.0000,  Relator:  Hamid  Bdine,  Data  de  Julgamento: 
 27/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/11/2017 



 9.  Outrossim,  para  fins  de  cálculo  do  montante  que  deverá  ser  inscrito  na  classe 

 trabalhista  limitado  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários  mínimos,  deverá  ser  considerado  o 

 valor  do  salário  mínimo  vigente  à  época  da  quebra,  conforme  entendimento  exarado  pelo  E. 

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  in verbis  : 

 FALÊNCIA  –  Crédito  trabalhista  –  Salário  Mínimo  a  ser 

 considerado  para  tal  fim  –  Critério  de  atualização  -  Aplicação 

 do  artigo  9º,  II,  da  Lei  11101/2005  –  Impossibilidade  de 

 adoção  do  salário  mínimo  vigente  na  data  do  pagamento  – 

 Orientação  que  impediria  a  fixação  de  valor  histórico  no 

 quadro  geral  de  credores,  para  fins  de  rateio  –  Vedação  do 

 artigo  7º,  IV,  da  Constituição  Federal  –  Crédito  que  deve  ser 

 atualizado  pelos  índices  comumente  aplicados  para  cálculos 

 judiciais,  no  momento  oportuno  -  Recurso  provido  10  .  (original 

 sem grifos). 

 *** 

 [...]  Assim,  aplicada  a  ordem  de  pagamento  dos  créditos  na 

 falência,  créditos  derivados  da  legislação  do  trabalho, 

 limitados  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários-mínimos,  vigente 

 à  data  da  quebra,  por  credor,  não  há  dúvidas  de  que  o 

 montante  a  ser  habilitado  está  em  conformidade  com  o  art.  83 

 da Lei n.  11.101  /05  .  (original sem grifos).  11 

 10.  Isso  posto,  cediço  que  o  salário  mínimo  a  ser  utilizado  como  parâmetro  é  aquele 

 existente  na  data  da  quebra,  fato  ocorrido  em  17.07.2015  ,  período  em  que  se  verificava  o 

 salário mínimo no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

 11.  Assim,  a  Administradora  Judicial  apresenta  a  limitação  do  crédito  ora  intentado,  em 

 11  TJ-SP  20742010220188260000  SP  2074201-02.2018.8.26.0000,  Relator:  Hamid  Bdine,  Data  de  Julgamento: 
 04/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/07/2018 

 10  TJ-SP  -  AI:  21073863620158260000  SP  2107386-36.2015.8.26.0000,  Relator:  Caio  Marcelo  Mendes  de 
 Oliveira,  Data  de  Julgamento:  14/03/2016,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial,  Data  de  Publicação: 
 08/04/2016 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10937696/artigo-83-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 atendimento ao  previsto no artigo 83, I c.c. o inciso VI, ‘c’, do mesmo artigo, da LFR. 

 Descrição  Valor  Classificação 

 Valor - Salário mínimo vigente na época da quebra  R$ 788,00  - 

 150 salários (150 x R$ 788,00)  R$ 118.200,00  Trabalhista 

 Residual  R$ 262.270,91  Quirografário 

 TOTAL  R$  380.470,91  - 

 C  ONCLUSÃO 

 12.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  o  pleito  de  habilitação 

 apresentado,  para  incluir  em  favor  do  Credor  Antonio  Ignácio  Nunes  a  quantia  de  R$ 

 380.470,91  (trezentos  e  oitenta  mil  e  quatrocentos  e  setenta  reais  e  noventa  e  um  centavos), 

 sendo:  (i)  R$  118.200,00  (cento  e  dezoito  mil  e  duzentos  reais)  pertencente  à  classe 

 trabalhista;  e  (ii)  R$  262.270,91  (duzentos  e  sessenta  e  dois  mil  e  duzentos  e  setenta  reais  e 

 noventa e um centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Antonio Ignácio Nunes 

 Valor do Crédito:  R$ 118.200,00 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Valor do Crédito:  R$ 262.270,91 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Banco Bradesco S/A 

 CPF/CNPJ  60.746.948/0001-12 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 761.291,81  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contratos celebrados entre as partes 

 iv  Cópia da inicial da ação de execução 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  de  crédito  apresentado  via  e-mail  pelo  Banco 

 Bradesco  S/A  e  formulado  no  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º 

 0010211-83.2015.8.26.0127  (fls.  216/258)  ,  por  meio  do  qual  requer  a  inclusão  do  seu  crédito 

 na  relação  creditícia  pelo  montante  de  R$  761.291,81  (setecentos  e  sessenta  e  um  mil  e 

 duzentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), na classe quirografária. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  pretendido  foi  objeto  das  Ações  de  Execução  de  Título 

 Extrajudicial  que  tramitam  perante  a  2ª  e  3ª  Vara  Cível  do  Foro  de  Carapicuíba  sob  os  nº.s 

 0002131-38.2012.8.26.0127 e 1000995-52.2013.8.26.0127. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos  (i) 

 pedido  de  habilitação;  (ii)  instrumento  de  procuração;  (iii)  contrato  social;  (iv)  CCB  de  n°. 

 4274142  e  CCB  Conta  garantida  PJ  de  n.º  227/2800440;  e  (v)  cópias  das  iniciais  da  ações  de 

 execução. 

 4.  Nesta  senda,  ao  analisar  os  documentos  enviados  pelo  Credor,  foi  possível  observar 

 que  o  crédito  em  testilha  é  oriundo  dos  contratos  bancários  relativos  à  operações  a  seguir 

 discriminadas: 

 1- Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n. 4274142 

 Data de Emissão:  14.12.2010 
 Valor do contrato:  R$  300.000,00 
 Parcelas:  12 
 Vencimento final:  14.12.2011 
 Saldo Devedor Indicado pelo Credor:  R$ 367.714,79 
 Saldo Devedor Atualizado em:  07/2015 
 Garantia:  Cessão de Fiduciária decorrente da Emissão  de Duplicatas - 30% e Aval 100% 



 2- Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Conta Garantida  n. 2.800.440 

 Data de Emissão:  11.04.2011 
 Valor do contrato:  R$ 800.000,00 
 Vencimento final:  22.08.2011 
 Saldo Devedor Indicado pelo Credor:  R$ 393.577,02 
 Saldo Devedor Atualizado em:  07/2015 
 Garantia:  Cessão de Fiduciária decorrente da Emissão  de Duplicatas - 100% e Aval - 100% 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  as  datas  em  que  os  referidos  contratos  foram  celebrados 

 (2010  e  2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  quebra  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  os  créditos 

 acima elencados tiveram origem antes da decretação da falência. 

 6.  Neste  ínterim,  cumpre  pontuar  que,  em  que  pese  o  Credor  ter  informado  sobre  o 

 ajuizamento  de  ações  de  execuções  para  cobrança  das  CCBs  ora  indicadas,  restaram  ausentes 

 os  documentos  oriundos  dos  processos,  de  modo  que  a  Administradora  Judicial  enviou  e-mail 

 ao Credor solicitando os documentos necessários. Veja-se: 

 (Trecho do email enviado ao Credor) 



 7.  Isto  posto,  em  atendimento  ao  quanto  requisitado  ,  o  Credor  enviou  devolutiva  de 

 e-mail,  em  suma,  encaminhando  as  cópias  dos  autos  de  n.º  1000995-52.2013.8.26.0127,  bem 

 como  esclareceu  que  o  processo  de  n.º  00002131-38.2012.8.26.0127  seria  físico  e  encontra-se 

 arquivado, encaminhando  printscreen  das movimentações  dos autos. 

 8.  Por  fim,  pleiteou  pela  concessão  de  prazo  suplementar  de  05  dias  úteis  para  a 

 apresentação dos extratos e demonstrativos de cálculos pendentes. Veja-se: 

 (Trecho extraído do email enviado pelo Credor) 

 9.  Ocorre  que  o  prazo  requisitado  pelo  Credor  ultrapassou  o  prazo  fatal  de  cumprimento 

 da entrega do Relatório Explicativo. 

 10.  Nada  obstante,  a  Administradora  Judicial  diligenciou  junto  ao  sítio  eletrônico  do 

 TJSP,  especificamente  nos  autos  da  Ação  de  Execução  de  n.º  1000995-52.2013.8.26.0127, 

 referente  à  CCB  de  n.º  227/2.800.440,  em  que  o  Credor  pleiteia  o  pagamento  da  quantia  de 

 R$  249.072,49  (duzentos  e  quarenta  e  nove  mil  e  setenta  e  dois  reais  e  quarenta  e  nove 

 centavos), ante o inadimplemento parcial pela Falida. 



 11.  Nesse  sentido,  foi  possível  verificar  que,  em  06.02.2013,  o  D.  Juízo  determinou  a 

 citação  da  Executada,  ora  Falida,  para  adimplir  a  dívida  em  03  dias,  sob  pena  de  penhora,  ou, 

 para apresentar embargos à execução em 15 dias. 

 12.  Ocorre  que,  ante  a  não  localização  dos  bens  para  garantir  o  crédito  do  Banco  Credor, 

 em  08.09.2014,  restou  determinada  a  suspensão  do  feito  por  prazo  indeterminado.  Veja-se: 

 (Trecho extraído da Ação de Execução autuada sob o n.º 1000995-52.2013.8.26.0127) 

 13.  Entretanto,  frisa-se  que  não  ocorreu  a  citação  da  empresa  executada  nos  autos  em 

 comento  e  deste  modo,  ante  o  não  ingresso  da  empresa  Falida  na  relação  processual,  entende 

 a  Expert  que o despacho que ordenou o pagamento, torna-se  inoperante. 

 14.  Desta  forma,  para  fins  de  análise  do  crédito  em  aberto  no  que  concerne  à  CCB  de  n.º 

 227/2.800.440  seria necessário o acesso aos extratos  bancários  . 

 15.  No  que  concerne  à  Cédula  de  Crédito  Bancário  Capital  de  Giro  –  n.º  351/4274142  , 

 conforme  pontuado  alhures  ,  ante  a  ausência  de  documentos  comprobatórios  do  crédito,  visto 

 que  a  ação  referenciada  é  física  e  não  houve  o  envio  das  cópias  pelo  Credor,  tampouco  dos 

 extratos bancários do período das quantias em aberto, a análise restou prejudicada. 

 16.  Neste  ínterim,  é  necessário  destacar  que  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR  dispõe  que 

 compete  ao  Credor  a  comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  desde  o  pedido,  de 

 modo a trazer segurança e certeza inequívoca, requisito não cumprido pelo Credor. 

 17.  A  jurisprudência  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo  segue  neste  sentido  e  é 

 clara  quanto  ao  fato  de  que  a  ausência  de  demonstração  de  provas  que  justifiquem  o  crédito 

 pleiteado ocasiona a extinção do feito,  in verbis  : 



 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 

 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 

 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 

 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 

 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 

 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 

 não provido.  12  (  original sem grifos). 

 *** 

 Agravo  de  Instrumento  –  Falência  –  I  mpugnação  de  crédito  – 

 Improcedência  –  Inconformismo  –  Não  acolhimento  –  Credor 

 impugnante  que  não  apresentou  documentos  indispensáveis  à 

 verificação  da  procedência  da  majoração  de  crédito 

 pretendida,  mesmo  depois  de  apontados  os  documentos 

 faltantes,  de  forma  detalhada,  pela  administradora  judicial  – 

 Ônus  probatório  que  cabia  ao  impugnante  (arts.  9°,  III,  e  13,  da 

 Lei  n.  11.101/05,  e  art.  373,  I,  do  CPC),  do  qual  não  se 

 desincumbiu  –  Comportamento  processual  contraditório  do 

 impugnante,  a  configurar  ofensa  ao  art.  5°,  do  CPC  –  Decisão 

 agravada  mantida  –  Recurso  desprovido.  13  (  original  sem 

 grifos). 

 *** 

 Habilitação  de  crédito  em  recuperação  judicial  –  Extinção,  sem 

 exame  de  mérito,  com  fulcro  na  ausência  de  documentos 

 essenciais  –  Inconformismo  –  Desacolhimento  –  Falta  de 

 liquidez  que  é  pontuada  pelo  próprio  agravante,  ao  invocar  o 

 dever  do  administrador  judicial  em  realizar  busca  nos  livros 

 13  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2241568-80.2020.8.26.0000;  Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
 Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
 09/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021) 

 12  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014 



 contábeis  –  Ausência  de  provas  que  inibem  a  pretensão  – 

 Sentença mantida – Recurso desprovido.  14 

 18.  Desse  modo,  rejeita-se  o  pedido  de  habilitação  de  crédito  apresentado  pelo  Banco 

 Bradesco, em razão da ausência dos documentos comprobatórios mencionados acima. 

 C  ONCLUSÃO 

 19.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  rejeita  o  pleito  de  habilitação  de 

 crédito  apresentado  pelo  Credor  Banco  do  Bradesco,  em  razão  da  ausência  de  documentos 

 comprobatórios hábeis expostas alhures  . 

 Titular do Crédito:  Banco Bradesco S/A 

 Valor do Crédito: - 

 Classificação do Crédito: - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 

 14  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2237180-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
 Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; 
 Data de Registro: 14/03/2019) 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Carlos Roberto Bolcato 

 CPF/CNPJ  298.183.878-48 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 15.200,96  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0000354-03.2021.8.26.0127,  pelo 

 qual  o  Credor  pretende  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  pelo  montante  de  R$ 

 15.200,96 (quinze mil e duzentos reais e noventa e seis centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  teve  origem  na  Reclamação  Trabalhista 

 autuada  sob  o  n.º  001326-67.2011.5.02.0021  ,  que  tramitou  perante  a  21ª  Vara  do  Trabalho  de 

 São Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Extraído de fl. 04 do incidente de crédito de n.º 0000354-03.2021.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 5.  Por  conseguinte,  da  análise  da  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  emitida  pela  Justiça 

 Laboral  ,  é  possível  denotar  que  deve  ser  subtraída  a  quantia  de  R$  314,88  (trezentos  e 

 quatorze  reais  e  oitenta  e  oito  centavos),  referente  à  contribuição  previdenciária  de 

 responsabilidade  do  reclamante,  do  valor  bruto  indicado  na  importância  de  R$  15.200,96 

 (quinze  mil  e  duzentos  reais  e  noventa  e  seis  centavos),  restando  a  quantia  R$  14.886,08 

 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis e oito centavos), conforme demonstrado abaixo: 

 PRINCIPAL + JUROS  (-) DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 
 PREVIDENCIÁRIA 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 15.200,96  (-) R$ 314,88  R$ 14.886,08 



 6.  Neste  diapasão,  uma  vez  que  o  crédito  foi  atualizado  até  o  dia  22.10.2012,  para 

 verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do 

 art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da 

 quebra  (  17.07.2015  )  , identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualiz. TR  Juros Mora 1,0% 

 a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado 

 PRINCIPAL  22/10/2012  22/10/2012  R$ 14.886,08  1,819460%  32,83333%  R$ 20.133,45 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 20.133,45 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 8.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  o  pleito  de  habilitação  de  crédito 

 ora  apresentado,  para  incluir  em  favor  do  Credor  Carlos  Roberto  Bolcato  o  crédito  no 

 montante  de  R$  20.133,45  (vinte  mil  e  cento  e  trinta  e  três  reais  e  quarenta  e  cinco  centavos), 

 na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Carlos Roberto Bolcato 

 Valor do Crédito:  R$ 20.133,45 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal  -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Claudia Regina do Espírito Santo 

 CPF/CNPJ  160.580.518-19 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 15.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 16.744,35  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de Divergência 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 321/348)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  de 

 credores,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  16.744,35  (dezesseis  mil  e  setecentos 

 e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001443-93.2011.5.02.0074,  que  tramitou  perante  a  74ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral  ,  veja-se: 

 (Extraído de fl. 329 do incidente de crédito de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  na  importância  de  R$  15.000,00  (quinze  mil 

 reais), conforme se observa abaixo: 

 (Extraído de fl. 363  dos autos principais) 



 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 integralidade. 

 6.  Em  continuidade,  conforme  documentação  apresentada  pela  Credora  ,  constata-se  que 

 o crédito aduzido foi atualizado até  01.06.2011  .Veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 329 do incidente de crédito autuado sob n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 7.  Assim,  uma  vez  que  a  data  de  atualização  não  condiz  com  a  data  da  decretação  da 

 quebra  (17.07.2015)  ,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  do  valor  principal,  nos 

 termos do art. 9º, inciso II, da LFR, oportunidade em que identificou o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  01/06/2011  01/06/2011  R$ 16.744,35  2,895436%  49,53333%  R$ 25.763,35 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 25.763,35 

 8.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  a  divergência  apresentada,  para 

 retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Claudia  Regina  do  Espirito  Santo,  para  que 

 passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  25.763,35  (vinte  e  cinco  mil  e  setecentos  e  sessenta  e 

 três reais e trinta e cinco centavos), mantendo-se na classe trabalhista. 



 Titular do Crédito:  Claudia Regina do Espírito Santo 

 Valor do Crédito:  R$  25.763,35 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Clínica Especializada em Cirurgia da Cabeça e Pescoço Clincap Ltda. Epp. 

 CPF/CNPJ  00.889.601/002-69 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 244.679,36  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Cópia dos autos de execução de sentença 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127,  (fls.  683/702)  e 

 (732/733)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelas 

 importâncias  de  R$  240.880,78  (duzentos  e  quarenta  mil  e  oitocentos  e  oitenta  reais  e  setenta 

 e  oito  centavos)  e  R$  3.798,58  (três  mil  e  setecentos  e  noventa  e  oito  reais  e  cinquenta  e  oito 

 centavos), advindos de títulos executivos judiciais pertencentes à classe quirografária. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  os  créditos  em  testilha  são  objeto  das  ações  monitórias  autuadas 

 sob o n’s 0157003-92.2012.8.26.0100  e 0157004-77.2012.8.26.0100. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  as 

 cópias  dos  autos  das  ações  monitórias  em  comento  (fls.  686/702  dos  autos  do  incidente)  ,  as 

 quais serão analisadas individualmente. 

 -  Ação Monitória autuada sob o n.º 0157003-92.2012.8.26.0100 

 4.  Trata-se  de  Ação  Monitória  proposta  pela  Credora  em  face  da  Falida,  pleiteando  a 

 quantia  de  R$  120.080,48  (cento  e  vinte  mil  e  oitenta  reais  e  quarenta  e  oito  centavos), 

 oriunda do contrato firmado pelas partes para prestação de serviços assistenciais. 

 5.  Posteriormente,  foram  apresentados  Embargos  Monitórios,  que  restaram  julgados 

 improcedentes  pelo  D.  Juízo  Cível,  constituindo-se  o  Título  Executivo  Judicial  em  favor  da 

 Credora  (fls. 692/694 dos autos do incidente)  , veja-se: 

 (Extraído de fl. 694 do incidente de n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 6.  Ainda,  a  Falida  fora  condenada  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  arbitrados 

 em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa: 



 (Extraído de fl. 694 do incidente de n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 7.  Neste  sentido,  inconformada  com  a  r.  sentença,  a  Falida  interpôs  recurso  de  Apelação, 

 visando  a  correção  do  julgado,  contudo,  o  recurso  obteve  parcial  provimento,  à  medida  que 

 apenas modificou a concessão da gratuidade de justiça ora concedida  (fls. 695/700)  , veja-se: 

 (Extraído de fl. 699 do incidente de n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 8.  Outrossim,  em  continuidade  à  análise,  verifica-se  que  a  Credora  ajuizou  o  competente 

 cumprimento  de  sentença,  autuado  sob  o  n.º  1039028-56.2017.8.26.0100,  de  modo  a  obter  a 

 satisfação  do  seu  crédito,  ao  passo  que  demonstrou  o  valor  atualizado,  somado  aos  honorários 

 advocatícios  devidos,  alcançando  o  montante  de  R$  240.880,78  (duzentos  e  quarenta  mil  e 

 oitocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos). 

 9.  Nesse  sentido,  diante  da  decretação  da  falência,  a  Credora  requereu  a  suspensão  da 

 ação  de  execução,  de  modo  a  habilitar  o  seu  crédito  nos  autos  falimentares  (fls.  686/687)  ,  o 

 que  fora  acatado  pelo  D.  Juízo  competente,  conforme  se  observa  da  decisão  extraída  dos 

 autos do cumprimento de sentença, veja-se: 

 (Trecho extraído do cumprimento de sentença de n.° 1039028-56.2017.8.26.0100) 



 -  Ação Monitória autuada sob o n.º 0157004-77.2012.8.26.0100 

 10.  Trata-se  de  Ação  Monitória  proposta  pela  Credora  em  face  da  Falida,  pleiteando  a 

 quantia  de  R$  1.947,97  (um  mil  novecentos  e  quarenta  e  sete  reais  e  noventa  e  sete  centavos), 

 decorrentes de contrato firmado pelas partes para prestação de serviços assistenciais. 

 11.  Posteriormente,  a  Falida  apresentou  Embargos  Monitórios,  que  foram  rejeitados  pelo 

 D. Juízo Cível, constituindo-se o título executivo judicial em favor do Credor, veja-se: 

 (Extraído de r. decisão proferida nos autos de n.º 0157004-77.2012.8.26.0100) 

 12.  Ainda,  a  Falida  fora  condenada  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  pelo 

 montante de 10% sobre o valor da causa: 

 (Extraído de r. decisão proferida nos autos de n.º 0157004-77.2012.8.26.0100) 

 13.  Neste  ínterim,  a  r.  sentença  transitou  em  julgado  em  27.11.2012,  sendo  expedida 

 Certidão  de  Crédito  para  habilitação  nos  autos  falimentares,  com  indicação  de  que  o  valor 

 atualizado  até  11.07.2013  alcança  o  total  de  R$  2.050,90  (dois  mil  e  cinquenta  reais  e  noventa 

 centavos), conforme a seguir demonstrado: 

 (Extraído de fl. 702 do incidente de n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 



 14.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  do  ajuizamento  de  ambas  as  ações  monitórias 

 (2012)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  os  créditos 

 acima  elencados  tiveram  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  são 

 concursais em sua integralidade. 

 15.  Em  continuidade,  conforme  as  planilhas  de  atualização  apresentadas  pela  Credora  (fls. 

 732/733)  ,  constata-se  que  os  créditos  aludidos  foram  devidamente  atualizados  até  a  data  da 

 decretação da quebra, conforme trechos colacionados abaixo: 

 *** 



 (Trechos extraídos de fl. 732/733 do incidente de n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 16.  Porém,  denota-se  que  a  planilha  de  cálculos  referente  à  atualização  dos  valores 

 arbitrados  na  Execução  de  Título  Extrajudicial  autuada  sob  o  n.° 

 1039028-56.2017.8.26.0100,  indicou  a  porcentagem  devida  a  título  de  honorários 

 advocatícios pelo montante de 15%, conforme se verifica a seguir: 

 (Extraído de fl. 732 do incidente de n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 17.  Entretanto,  ao  verificar  o  trecho  que  trata  dos  honorários  na  r.  sentença  prolatada, 

 percebe-se  que  houve  condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  pelo  montante  de 

 10% sobre o valor da causa, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 694 do incidente de n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 18.  Assim,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  correção  do  valor,  de  modo  a  identificar 

 o  crédito  de  honorários  existente  na  data  da  quebra,  nos  termos  do  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR, 

 oportunidade em que identificou a seguinte quantia: 

 PROC N.º 1039028-56.2017.8.26.0100  VALORES 

 Valor corrigido  R$  158.305,81 

 10% de honorários  R$ 15.830,58 

 PROC N.º 1039028-56.2017.8.26.0100  R$ 158.305,81 

 PROC  N.º 0157004-77.2012.8.26.0100  R$ 2.899,04 

 TOTAL  R$ 161.204,85 

 14.  Desta  feita,  tem-se  que  os  honorários  arbitrados  são  devidos  a  todos  os  patronos 



 constituídos  pela  Credora  naqueles  autos,  ao  passo  que  a  habilitação  de  crédito  formulada  não 

 indicou  o  percentual  de  honorários  a  contemplar  cada  advogado,  bem  como  não  houve  a 

 apresentação  de  documento  que  indique  ajuste  quanto  ao  percentual  devido  a  cada  causídico 

 ou renúncia do crédito pelos patronos não incluídos em favor do habilitante. 

 15.  Nesse  sentido,  de  acordo  com  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e 

 Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo,  nos  casos  em  que  não  há  ajuste  acerca  do  percentual  devido 

 a  cada  causídico  e,  havendo  controvérsias,  a  questão  deve  ser  remetida  para  apreciação  em 

 ação própria. Confira-se: 

 “PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA 

 DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF. 

 ART.   535  DO   CPC .  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 

 JURISDICIONAL  NÃO  CONFIGURADA.  APRECIAÇÃO  DO 

 DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.    HONORÁRIOS 

 ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADOS  QUE  ATUARAM  NA 

 CAUSA.  NECESSIDADE  DE  AÇÃO  AUTÔNOMA .  (...).  5.  A 

 controvérsia  quanto  ao  percentual  de  honorários  advocatícios 

 que  cada  advogado  que  atuou  na  causa  deve  receber  ,  tendo  em 

 vista  a  revogação  do  mandato  e  substituição  dos  causídicos, 

 deve  ser  solucionada  em  ação  autônoma.  6.  Recursos  especiais 

 a que se nega provimento.  15  ”     (original sem grifos) 

 *** 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EXECUÇÃO  TÍTULO 

 JUDICIAL  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE 

 SUCUMBÊNCIA  ESTABELECIDOS  EM  AÇÃO  QUE 

 TRAMITOU  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  - 

 PLURALIDADE  DE  ADVOGADOS  OUTORGA  DE  NOVA 

 PROCURAÇÃO  QUE  IMPLICA  REVOGAÇÃO  DO  MANDATO 

 ANTERIOR  -  AUSÊNCIA  DE  ESTIPULAÇÃO  DA  PARTE 

 15  STJ  -  REsp:  766279  RS  2005/0110940-0,  Relator:  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  Data  de 
 Julgamento: 20/10/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/09/2006 p. 278. 



 CABENTE  A  CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  PELO 

 TRABALHO  QUE  REALIZOU  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL 

 DA  INTEGRALIDADE  DA  VERBA  IMPOSSIBILIDADE 

 INDEFINIÇÃO  DO  TITULAR  NECESSIDADE  DE  AÇÃO 

 AUTÔNOMA  PARA  DEFINIÇÃO  DO  VALOR  DEVIDO  A 

 CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  TÍTULO  EXECUTIVO 

 ILÍQUIDO  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  DETECTADA  OBJEÇÃO 

 DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA  EXECUÇÃO 

 EXTINTA  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  CPC,  ART.  267,  VI 

 AGRAVO PROVIDO. - Recurso provido.  16  (original sem  grifos) 

 16.  Assim,  pode-se  notar  do  instrumento  de  Procuração  juntado  nos  autos  das  referidas 

 ações que foram outorgados poderes a diversos causídicos, veja-se: 

 (Extraído de fl. 03 dos autos de nº 1039028-56.2017.8.26.0100) 

 C  ONCLUSÃO 

 19.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  acolhe  parcialmente  o  pedido  de 

 habilitação  apresentado,  de  modo  a  incluir  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Clínica 

 Especializada  em  Cirurgia  da  Cabeça  e  Pescoço  Clincap  Ltda.  Epp  pela  quantia  de  R$ 

 161.204,85  (cento  e  sessenta  e  um  mil  duzentos  e  quatro  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos),  na 

 classe  IV  -  quirografária,  bem  como  rejeita  a  inscrição  dos  valores  relativos  aos  honorários, 

 16  TJ-SP  -  AI:  20057595720138260000  SP  2005759-57.2013.8.26.0000,  Relator:  Edgard  Rosa,  Data  de 
 Julgamento: 12/09/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2013 



 nos termos ora expostos. 

 Titular do Crédito:  Clínica Especializada em Cirurgia  da Cabeça e Pescoço Clincap Ltda. 

 Epp. 

 Valor do Crédito:  R$ 161.204,85 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  COTI - Clínica Ortopédica e Traumatológica Imirim S/C Ltda. 

 CPF/CNPJ  66.662.628/0001-60 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  7.739,30  Crédito com Privilégio Especial 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 20.401,42  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato Social 

 iv  Cópias dos autos nº 0211621-21.2011.8.26.0100 

 v  Certidão de objeto e pé dos autos  nº 0211621-21.2011.8.26.0100 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0008779-24.2018.8.26.0127,  pelo 

 qual  a  credora  requer  a  retificação  do  valor  inscrito  na  relação  creditícia  em  seu  favor,  de 

 modo  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  20.401,42  (vinte  mil  e  quatrocentos  e  um  reais 

 e quarenta e dois centavos), na classe quirografária. 

 2.  Informa  a  Credora  que  o  crédito  tem  origem  no  inadimplemento  de  notas  fiscais  de 

 serviços  médicos  que  foram  objeto  da  Ação  de  Cobrança  autuada  sob  o  n.º 

 0211621-21.2011.8.26.0100,  a  qual  tramitou  perante  a  4º  Vara  Cível  do  Foro  Central  de  São 

 Paulo - SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  (i) 

 pedido  de  habilitação;  (ii)  instrumento  de  procuração;  (iii)  contrato  social;  (iv)  planilha  de 

 cálculos atualizada; e  (v)  cópias da ação de cobrança. 

 4.  Nessa  linha  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal  de 

 credores  por  crédito  no  importe  de  R$  7.739,30  (sete  mil  e  setecentos  e  trinta  e  nove  reais  e 

 trinta centavos), veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 383 dos autos principais) 

 5.  Com  efeito,  ao  passo  que  os  documentos  acima  elencados  não  foram  suficientes  para 

 auferir  o  valor  crédito,  a  Administradora  realizou  diligência  administrativa  junto  aos  autos  da 

 Ação  de  Cobrança  autuada  sob  o  n.º  0211621-21.2011.8.26.0100,  verificando  que  foi 

 prolatada r. sentença condenando a Falida ao pagamento do crédito, veja-se: 



 (Extraído da ação de cobrança de n.º 0211621-21.2011.8.26.0100) 

 6.  Assim,  verifica-se  que  na  sentença  proferida  em  19.06.2012,  a  Falida  fora  condenada 

 ao  pagamento  da  quantia  de  R$  7.739,30  (sete  mil  e  setecentos  e  trinta  e  nove  reais  e  trinta 

 centavos),  que  deverão  ser  atualizados  desde  o  ajuizamento  da  ação  ocorrida  no  dia 

 (  11.11.2011)  ,  antes  da  decretação  da  falência  (  17.07.2015  )  ,  ficando  demonstrada  a 

 concursalidade do crédito compreendido na r. sentença proferida pelo D. Juízo. 

 7.  Nesse  sentido,  compulsando  os  autos  do  incidente  de  crédito,  foi  possível  verificar 

 que  foram  apresentados  os  cálculos  (fl.  19)  apontando  o  valor  atualizado  de  R$  24.840,50 

 (vinte  e  quatro  mil  e  oitocentos  e  quarenta  reais  e  cinquenta  centavos),  posto  que  não  foram 

 subtraídos  dos  cálculos  os  valores  fixados  a  título  de  honorários  advocatícios,  bem  como  a 

 atualização  foi  realizada  até  o  dia  08.09.2018  ,  portanto,  em  dissonância  com  o  que  prevê  a 

 LFR: 

 (Trecho extraído da ação de cobrança autuada sob o n.º 0211621-21.2011.8.26.0100) 

 (Extraído de fl. 19 do incidente autuado sob o n.º 0008779-24.2018.8.26.0127) 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia, 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  os 

 cálculos  do  montante  devido,  com  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra 



 (17.07.2015)  , oportunidade que identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualizado  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 PRINCIPAL  11/11/2011  11/11/2011  R$ 7.739,30  28,705608%  44,20000%  R$ 14.363,64 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 14.363,64 

 9.  Posto  isto,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  atualizado  até  a  data  da  quebra  é  de  R$ 

 14.363,64  (quatorze  mil  e  trezentos  e  sessenta  e  três  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos), 

 conforme os cálculos acima demonstrados. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 10.  Com  efeito,  no  tocante  aos  honorários  advocatícios,  insta  consignar  que  a  sentença 

 que  determinou  o  pagamento  do  crédito  é  o  ato  qualificado  como  seu  fato  gerador  e,  assim, 

 uma  vez  que  a  r.  sentença  foi  proferida  nos  autos  de  origem  em  19.06.2012  ,  antes  da 

 decretação da quebra  (17.07.2015)  , tem-se que o crédito  é concursal. 

 11.  Nesse  sentido,  insta  consignar  que  os  honorários  foram  arbitrados  em  10%  (dez  por 

 cento) do valor da condenação: 

 (Trecho extraído da ação de cobrança autuada sob o n.º 0211621-21.2011.8.26.0100) 

 12.  Outrossim,  ao  compulsar  a  planilha  de  cálculos  apresentada  pela  Credora,  foi 

 possível  verificar  que  a  dedução  a  títulos  de  honorários  foi  realizada  na  quantia  de  20%, 

 estando  em  desacordo  com  o  que  fora  determinado  na  r.  sentença,  assim,  a  Administradora 



 Judicial  salienta  que  irá  proceder  com  a  dedução  da  quantia,  conforme  tabela  a  seguir 

 colacionada: 

 CRÉDITO ATUALIZADO  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%) 

 R$ 14.363,64  R$ 1.436,36 

 13.  Nesta  senda,  no  que  tange  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários,  ao  realizar 

 análise  da  documentação  apresentada  nos  autos  incidente,  a  Expert  constatou  que  a  Credora 

 foi  representada  pela  patrona  Ursula  Catarina  Martins  Mincherian,  conforme  Procuração  “Ad 

 Judicia”,  sendo  ela  a  única  advogada  habilitada  no  processo,  bem  como  tendo  sido  a  patrona 

 que atuou na ação de cobrança autuada sob o n.º 0211621-21.2011.8.26.0100, veja-se: 

 (Trecho extraído da Procuração juntada no incidente autuado sob o n.º 0008779-24.2018.8.26.0127) 



 *** 

 (Trecho extraído do sítio eletrônico do TJSP) 

 14.  Em  vista  disso,  consigna-se  que  o  valor  do  crédito  devidamente  atualizado  a  título  de 

 honorários  sucumbenciais  devidos  à  Dr.ª  Ursula  Catarina  Martins  Mincherian  perfaz  o 

 montante  de  R$  R$  1.436,36  (um  mil  e  quatrocentos  e  trinta  e  seis  reais  e  trinta  e  seis 

 centavos), devendo ser inscrito na classe I - trabalhista. 

 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  COTI  -  Clínica  Ortopédica  e 

 Traumatológica  Imirim  S/C  Ltda,  de  modo  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$ 

 14.363,64  (quatorze  mil  e  trezentos  e  sessenta  e  três  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  na 

 classe  IV  -  Quirografária,  bem  como  para  incluir  o  crédito  da  Dr.ª  Ursula  Catarina  Martins 

 Mincherian  pelo  montante  de  R$  1.436,36  (um  mil  e  quatrocentos  e  trinta  e  seis  reais  e  trinta 

 e seis centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  COTI - Clínica Ortopédica e Traumatológica  Imirim S/C Ltda 

 Valor do Crédito:  R$ 14.363,64 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 Titular do Crédito:  Dr.ª Ursula Catarina Martins  Mincherian 

 Valor do Crédito:  R$ 1.436,36 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Crezia Regina Paro de Oliveira 

 CPF/CNPJ  276.100.418-03 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 11.559,01  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 11.559,01  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida pelo Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 40/42)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  inscrição  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pela 

 importância  de  R$  11.559,01  (onze  mil  e  quinhentos  e  cinquenta  e  nove  reais  e  um  centavos), 

 na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001251-11.2011.5.02.0059,  que  tramitou  perante  a  59ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora,  dentre  outros  documentos,  apresentou  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 42 do incidente de crédito autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  aduzido  de  R$  11.559,01  (onze  mil  e 

 quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo), na classe trabalhista (Classe I). Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 363  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015),  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 integralidade. 

 6.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 



 procedeu  à  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  oportunidade  em  que 

 identificou o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015  1,00 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + Juros  01/01/2014  01/01/2014  R$ 11.559,01  1,625332%  0,19  R$ 13.923,97 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2017  R$ 13.923,97 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 8.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Crezia  Regina  Paro  de 

 Oliveira,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  13.923,97  (treze  mil  e  novecentos  e 

 vinte e três reais e noventa e sete centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Crezia Regina Paro de Oliveira 

 Valor do Crédito:  R$ 13.923,97 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 
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 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Cristina Arruda Campos Silva Sales 

 CPF/CNPJ  313.113.578-66 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 8.767,63  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  E-mail de divergência 

 ii  Pedido de habilitação 

 iii  Procuração 

 iv  Sentença da RT 

 v  Cálculo 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  habilitação  de  crédito  autuado  sob  o  n.º 

 0001429-43.2022.8.26.0127  e  também  apresentado  via  e-mail  em  03.03.2022,  pelo  qual  a 

 Credora  requer  a  inclusão  da  quantia  de  R$  8.767,63  (oito  mil  setecentos  e  sessenta  e  sete 

 reais e sessenta e três centavos) na relação creditícia, conforme trecho colacionado a seguir: 

 (Trecho extraído do incidente autuado sob o n.º 0001429-43.2022.8.26.0127) 

 2.  Desse  modo,  ao  analisar  os  documentos  hábeis  encaminhados,  foi  possível  observar  a 

 juntada  da  r.  sentença  prolatada  na  Justiça  Trabalhista,  bem  como  cálculos  de  liquidação  e, 

 ademais  disso,  a  Credora  apresentou  informações  indicando  que  foi  realizada  a  execução  da 

 sentença  na  ação  autuada  sob  n.º  000196940220115020016,  que  tramitou  na  16ª  Vara  do 

 Fórum da Barra Funda, São Paulo. 

 3.  Entretanto,  à  medida  que  a  Administradora  Judicial  tentou  diligenciar  junto  ao  sítio 

 eletrônico  do  TRT  da  2ª  Região,  a  fim  de  obter  maiores  informações,  constatou  que  se  tratava 

 de processo físico. 

 4.  Deste  modo,  com  o  fulcro  de  obter  os  documentos  faltantes,  em  07.04.2022,  a 

 Administradora Judicial enviou e-mail a Credora: 



 (Trecho extraído do e-mail enviado à Credora) 

 5.  No  entanto,  até  a  presente  data,  os  documentos  não  foram  enviados,  impossibilitando 

 assim que a  Expert  proceda com a análise do quanto  pleiteado. 

 6.  Nessa  linha,  destaca-se  que  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR  determina  a  devida 

 comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  de  modo  a  trazer  segurança  e  certeza 

 inequívoca,  com  indicação  do  valor  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência,  sua 

 origem e classificação, requisito não cumprido pela Credora. 

 7.  A jurisprudência  do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo segue neste sentido: 

 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 

 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 

 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 

 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 

 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 

 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 

 não provido.  17  (  original sem grifos). 

 8.  Desta  feita,  é  de  rigor  que  o  crédito  não  seja  incluído  na  relação  creditícia  da  Falida, 

 sendo  certo  que  ante  a  ausência  de  documentação  para  comprovação  do  alegado,  a 

 Administradora  Judicial  fica  impossibilitada  de  realizar  a  análise  do  pedido  de  habilitação 

 apresentado. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  acima  exposto,  a  Administradora  Judicial  rejeita  o  pedido  de  habilitação 

 ora  apresentado  pela  Credora  Cristina  Arruda  Campos  Silva  Sales,  ante  a  ausência  de 

 documentos comprobatórios hábeis. 

 17  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014 



 Titular do Crédito  : Cristina Arruda Campos Silva Sales 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DA  C  OMARCA  DE  C  ARAPICUÍBA  . 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Cristiane Ihara 

 CPF/CNPJ  166.255.048-07 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 16.740,76  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 33.348,56  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  formulado  nos  autos  do  incidente  de  crédito  autuado 

 sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  172/175)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação 

 do  seu  crédito  na  relação  de  credores,  para  constar  pelo  montante  de  R$  33.348,56  (trinta  e 

 três mil e trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001613-75.2011.5.02.0006,  que  tramitou  perante  a  6º  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  corroborar  com  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído da certidão de  fl. 175 do incidente de crédito autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  em  momento  pretérito  à  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é 

 concursal em sua integralidade. 

 5.  Posto  isso,  são  necessárias  algumas  ponderações  acerca  do  quantum  pleiteado,  vez 

 que  a  Credora  intenta  a  habilitação  de  seu  crédito  pela  quantia  de  R$  33.348,56  (trinta  e  três 



 mil e trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos até  01.06.2016  . 

 6.  Desta  feita,  insta  ressaltar  que  os  valores  a  título  de  honorários  periciais,  contribuições 

 previdenciárias  e  custas  processuais  não  são  devidos  à  Credora,  logo,  não  são  passíveis  de 

 habilitação em seu favor. 

 Descrição  Valor 

 Principal  R$ 17.346,37 

 Juros  R$ 10.170,76 

 Multa  R$ 2.751,71 

 Custas Processuais  (-) R$ 415,31 

 Verbas Previdenciária  (-) R$ 695,68 

 Honorários Periciais  (-) R$ 1.968,73 

 Total do Crédito:  R$ 30.268,84 

 9.  Desta  forma,  uma  vez  destacado  os  valores  que  devem  ser  desconsiderados,  denota-se 

 o  montante  líquido  devido  em  favor  da  Credora  se  dá  no  montante  de  R$  30.268,84  (trinta 

 mil e duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos até  01.06.2016. 

 7.  Outrossim,  em  prosseguimento,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização  do 

 cálculo  até  a  data  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  para  alinhar-se  à  determinação  do  art.  9º,  II  da 

 “LFR”,  identificando os seguintes valores: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 
 Atualiz. 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualização TR 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + juros  01/06/2016  01/06/2016  R$ 30.268,44  -1,735346%  -10,46667%  R$ 26.925,03 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 26.925,03 

 10.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada  e,  tampouco,  a  decisão  que  homologou  os  cálculos  na  Justiça  do  Trabalho,  conforme 

 entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. 



 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  habilitação 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Cristiane  Ihara,  de  modo  que  passe  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  26.925,03  (vinte  e  seis  mil  novecentos  e  vinte  e  cinco  reais  e 

 três centavos), mantendo-se na classe I - Trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Cristiane Ihara 

 Valor do Crédito:  R$ 26.925,03 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.   LÉO BATISTA DE ALMEIDA  SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Cristiane Lima Cardoso 

 CPF/CNPJ  223.382.288-98 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 8.939,59  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 7.977,88  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida na RT nº 0001282-81.2011.5.02.0010 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 141/144)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  de 

 credores,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  7.977,88  (sete  mil  e  novecentos  e 

 setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001282-81.2011.5.02.0010,  que  tramitou  perante  a  10ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  a  Credora  apresentou 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 144 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  na  importância  de  R$  8.939,59  (oito  mil  e 

 novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 363  dos autos principais) 



 5.  Neste  ínterim,  após  diligenciar  administrativamente  junto  a  sítio  eletrônico  do 

 Tribunal  Regional  da  2ª  Região,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  o  contrato  de 

 trabalho  havido  entre  a  Credora  e  a  Falida  perdurou  entre  02.05.2008  e  06.05.2011  e,  assim, 

 considerando  que  a  decretação  da  falência  foi  prolatada  em  17.07.2015  ,  tem-se  que  o  crédito 

 em testilha é concursal em sua integralidade. Veja-se: 

 (Trecho extraído de r. sentença proferida nos autos RT  de n.º  0001282-81.2011.5.02.0010) 

 6.  Ademais  disso,  restou  verificado  que  a  contribuição  previdenciária  (cota  parte 

 reclamante)  não  foi  descontada  e  perfaz  o  valor  de  R$  266,96  (duzentos  e  sessenta  e  seis  reais 

 e  noventa  e  seis  centavos),  sendo  de  rigor  a  sua  dedução  para  habilitação  do  crédito  na 

 demanda falimentar.Veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 144 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 VALOR PRINCIPAL  JUROS  DESCONTO INSS COTA 
 RECLAMANTE 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 5.037,32  R$ 1.551,49  (-) R$ 266,96  R$ 6.321,85 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 



 realizou  os  cálculos  do  montante  devido,  com  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra 

 (  17.07.2015  )  , tendo identificado a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/7/2015 

 Termo Final Mora  17/7/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  30/12/2013  30/12/2013  R$ 6.321,85  1,628571%  18,56667%  R$ 7.617,68 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 7.617,68 

 8.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada  e,  tampouco,  a  decisão  que  homologou  os  cálculos  na  Justiça  do  Trabalho,  conforme 

 entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  de  modo  a  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Cristiane  Lima  Cardoso, 

 para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  7.617,68  (sete  mil  e  seiscentos  e  dezessete  reais 

 e sessenta e oito centavos), mantendo-se na classe I - Trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Cristiane Lima Cardoso 

 Valor do Crédito:  R$ 7.617,68 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Day Hospital de Ermelino Matarazzo Ltda. 

 CPF/CNPJ  67.133.637/0001-27 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 35.915,00  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 99.018,53  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Carta enviada à Credora 

 iv  Cópia da Relação de Credores juntada nos autos principais 

 v  Planilha de Cálculo 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  e-mail  enviado  em  08.03.2022  pela  Credora  Day  Hospital  de  Ermelino 

 Matarazzo  Ltda.,  informando  concordar  com  o  valor  arrolado  na  relação  creditícia  da  Falida, 

 entretanto,  aduzindo  que  o  valor  atualizado  até  a  data  do  envio  do  e-mail  perfaz  a  monta  de 

 R$  99.018,53  (noventa  e  nove  mil  e  dezoito  reais  e  cinquenta  e  três  centavos),  na  classe 

 quirografária. 

 2.  Nesse  sentido,  a  Credora  apresentou  memória  de  cálculo,  com  a  atualização  dos 

 valores arrolados pela Falida em sua relação de credores até março de 2022, confira-se: 

 (Trecho extraído de doc. enviado pela Credora) 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  os  créditos  de  titularidade  da  Credora  indicados  pela 

 Falida somam o montante de  R$ 35.915,00 (trinta e  cinco mil e novecentos e quinze reais). 

 (Trecho extraído da fl. 383  dos autos principais) 

 4.  Nesse  diapasão,  em  que  pese  a  apresentação  da  planilha  de  cálculo  pela  credora,  é 

 importante  frisar  que  os  cálculos  foram  elaborados  em  desacordo  com  o  que  disciplina  o 

 inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  uma  vez  que  o  montante  deve  estar  atualizado  até  a  data  de 



 decretação da quebra  (  17.07.2015  ). 

 5.  Assim,  considerando-se  que  o  crédito  trata-se  de  um  direito  disponível,  bem  como  que 

 há  expressa  manifestação  da  Credora  informando  sua  concordância  com  o  quantum 

 apresentado  pela  Falida,  a  Administradora  Judicial  apenas  procederá  à  atualização  do  crédito 

 até  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015),  considerando  como  data  base  de  partida 

 para  correção  monetária  e  juros  de  mora  a  data  da  distribuição  do  auto  pedido  de  Falência 

 (13.04.2015)  , tendo sido identificados os seguintes  valores: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal atualizado até a 
 distribuição  13/04/2015  13/04/2015  R$ 35.915,00  2,506054%  3,13333%  R$ 37.968,59 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 37.968,59 

 6.  Posto  isto,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  atualizado  até  a  data  da  falência  perfaz  o 

 montante  de  R$  37.968,59  (trinta  e  sete  mil  e  novecentos  e  sessenta  e  oito  reais  e  cinquenta  e 

 nove centavos), devendo ser mantido na classe quirografária. 

 C  ONCLUSÃO 

 7.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 entabulado,  para  fins  de  retificar  o  crédito  em  favor  de  Day  Hospital  de  Ermelino  Matarazzo 

 Ltda.,  de  modo  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  37.968,59  (trinta  e  sete  mil 

 novecentos  e  sessenta  e  oito  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  mantendo-se  na  classe 

 Quirografária. 

 Titular do Crédito:  Day Hospital de Ermelino Matarazzo  Ltda. 

 Valor do Crédito:  R$ 37.968,59 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 
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 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                   CRC n.º 1SP322499/O-3 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Deborah Gonçalves de Siqueira 

 CPF/CNPJ  308.032.698-97 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 7.289,20  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 8.032,98  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida na RT n.º 0002084-42.2011.5.02.0087 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 19/21)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia, 

 para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  8.032,98  (oito  mil  e  trinta  e  dois  reais  e  noventa 

 e oito centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0002084-42.2011.5.02.0087,  que  tramitou  perante  a  87ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  a  Credora  apresentou 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 21 do incidente autuado sob n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  7.289,20  (sete  mil  e  duzentos  e 

 oitenta e nove reais e vinte centavos), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído da fl. 364  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  visando  proceder  à  análise,  a  Administradora  Judicial  diligenciou 

 administrativamente  junto  ao  sítio  eletrônico  do  Tribunal  Regional  da  2ª  Região,  constatando 



 que  o  contrato  de  trabalho  havido  entre  a  Credora  e  a  Falida  perdurou  pelo  período  de 

 01.04.2009  até  11.05.2011  ,  assim,  considerando  que  a  falência  foi  decretada  em  17.07.2015  , 

 tem-se que o crédito em testilha é concursal em sua integralidade. Veja-se: 

 (Trechos extraídos da r. sentença da RT autuada sob o n.º  0002084-42.2011.5.02.0087) 

 6.  Ademais,  compulsando  os  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  foi  possível  constatar 

 que  os  valores  devidos  à  Credora  perfazem  o  montante  de  R$  5.750,42  (cinco  mil  e 

 setecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos). Veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º  0002084-42.2011.5.02.0087) 



 7.  Diante  disso,  insta  salientar  que  os  valores  referente  ao  INSS  -  cota  reclamada,  custas 

 e  honorários  periciais  são  titularizados  por  terceiros,  e  assim,  não  devem  ser  incluídos  no 

 crédito  de  titularidade  da  Credora,  sendo  necessária  a  respectiva  dedução  da  verba  relativa  à 

 cota previdenciária - cota reclamante, conforme planilha abaixo: 

 PRINCIPAL + JUROS  DESCONTO INSS COTA 
 RECLAMANTE 

 VALOR  DO CRÉDITO 

 R$ 5.750,42  (-) R$ 314,07  R$ 5.436,35 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  elaboração  de  planilha  de  cálculos,  bem  como  a  sua  atualização  até  a  data  de 

 decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , tendo sido identificados  os seguintes valores: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Tìtulo  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + juros  01/11/2013  01/11/2013  R$ 5.436,35  1,696582%  20,53333%  R$ 6.663,78 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 6.663,78 

 9.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Deborah  Gonçalves  de  Siqueira  de 

 modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  6.663,78  (seis  mil  e  seiscentos  e  sessenta  e  três  reais  e 

 setenta e oito centavos), mantendo-se na classe I - Trabalhista concursal. 

 Titular do Crédito:  Deborah Gonçalves de Siqueira 

 Valor do Crédito:  R$ 6.663,78 



 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal - Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Domingos Sampaio Medrado Júnior 

 CPF/CNPJ  151.901.428-76 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 23.562,47  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida na RT n.º 
 0001240-16.2011.5.02.0080 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  195/198)  , 

 pelo  qual  o  Credor  requer  a  inclusão  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  para  passar  a  constar 

 pelo  montante  de  R$  23.562,47  (vinte  e  três  mil  quinhentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  quarenta 

 e sete centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001240-16.2011.5.02.0080,  que  tramitou  perante  a  80ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  o  Credor  apresentou 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 198 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  visando  proceder  à  análise,  a  Administradora  Judicial  diligenciou 

 administrativamente  junto  ao  sítio  eletrônico  do  Tribunal  Regional  da  2ª  Região,  constatando 

 que  o  contrato  de  trabalho  havido  entre  o  Credor  e  a  Falida  perdurou  entre  02.05.2008  a 

 06.05.2011  ,  assim,  considerando-se  a  data  de  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que 

 o crédito em testilha é concursal em sua integralidade. Veja-se: 



 (Trecho extraído da petição inicial dos autos da RT autuada sob o n.º  0001240-16.2011.5.02.0080) 

 5.  Ademais,  compulsando  aos  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  foi  possível  constatar 

 que  os  valores  devidos  ao  Credor  perfazem  o  montante  de  R$  23.562,47  (vinte  e  três  mil  e 

 quinhentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  quarenta  e  sete  centavos),  atualizado  até  17.07.2015  ,  bem 

 como  que  não  foram  subtraídos  da  Certidão  emitida  na  Justiça  Laboral  os  valores  a  título  de 

 INSS, custas e honorários advocatícios, posto que titularizado por terceiros,  veja-se: 

 Descrição  Valor 

 Valor Principal  R$ 23.562,47 

 Desconto - Custas Processuais  - R$ 142,63 

 Desconto - INSS Reclamada  - R$ 895,92 

 Desconto - Honorários Adv.  - R$ 2.937,90 

 TOTAL  R$ 19.586,02 

 6.  Sendo  assim,  a  Administradora  Judicial  procedeu  com  a  respectiva  subtração, 

 identificando  que  o  valor  do  crédito  se  dá  no  montante  de  R$  19.586,02  (dezenove  mil  e 

 quinhentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dois  centavos),  devidamente  atualizado  até  a  data  da 

 quebra,  em consonância com o inciso II do art. 9º da LFR. 

 -  Do crédito de honorários advocatícios 

 7.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito, 

 sendo  certo  que  a  r.  sentença  foi  proferida  em  11.05.2012,  data  anterior  à  decretação  da 

 falência  (17.07.2015)  , demonstrando a concursalidade  do crédito: 



 *** 

 (Trecho extraído da petição inicial dos autos da RT autuada sob o n.º  0001240-16.2011.5.02.0080) 

 8.  Nesta  senda,  ao  realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista, 

 a  Administradora  Judicial  constatou  que  o  Credor  foi  representado  pelo  Sindicato  dos 

 Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  . Veja-se: 

 (Trecho extraído da petição inicial dos autos da RT autuada sob o n.º  0001240-16.2011.5.02.0080) 

 9.  Neste  sentido,  ressalta-se  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de 

 São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  n.º 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 



 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  18  ”  (original sem grifos). 

 10.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  sentença  proferida  em  11.05.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de 

 rigor que seja incluído na classe quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da LFR. 

 11.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  dos  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  os  15%  de  honorários  fixados  correspondem  ao  montante  de  R$ 

 2.937,90  (dois  mil  novecentos  e  trinta  e  sete  reais  e  noventa  centavos),  sendo  os  valores 

 atualizados até  17.07.2015  , veja-se: 

 (Trecho extraído dos autos da RT autuada sob o n.º  0001240-16.2011.5.02.0080) 

 12.  Nesse  passo,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  o  valor  constante  na  Certidão 

 18  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 de  Habilitação  de  Crédito  está  atualizado  em  consonância  com  o  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR, 

 haja visto estar atualizado até a data de decretação da quebra. 

 C  ONCLUSÃO 

 13.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  o  pleito  ora  apresentado,  para 

 incluir  o  crédito  em  favor  do  Credor  Domingos  Sampaio  Medrado  pelo  montante  de  R$ 

 19.586,02  (dezenove  mil  e  quinhentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dois  centavos),  na  classe  I  - 

 trabalhista,  bem  como,  para  incluir  o  crédito  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo,  pelo  montante  de  R$  2.937,90  (dois 

 mil novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos),  na classe  IV - quirografária. 

 Titular do Crédito:  Domingos Sampaio Medrado 

 Valor do Crédito:  R$ 19.586,02 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 2.937,90 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Ednalva Maria Santana da Silva 

 CPF/CNPJ  179.211.758-21 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  59.520,00  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 144.733,47  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Objeto e pé 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls. 

 277/286)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia, 

 para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  144.733,47  (cento  e  quarenta  e  quatro  mil  e 

 setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), na classe quirografária. 

 2.  Nesse  sentido,  informa  que  o  crédito  em  testilha  é  advindo  de  Cumprimento  de 

 Sentença  referente  à  Ação  Indenizatória  autuada  sob  o  n.º  0001609-50.2008.8.26.0127,  que 

 tramitou  perante  a  MM.  3ª  Vara  Cível  do  Foro  de  Carapicuíba/SP,  cuja  sentença  fora 

 proferida em 03.06.2009 e julgou procedente o pleito  (fls. 285/286)  , veja-se: 

 (Trecho retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 

 3.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  a  r.  sentença  judicial  foi  proferida  antes  da  decretação 

 da falência  (17.07.2015)  , demonstrando que se trata  de crédito concursal. 

 4.  Ato  contínuo,  em  análise  efetuada  junto  ao  sítio  eletrônico  do  TJ/SP,  foi  possível 

 verificar  que,  irresignada  com  a  decisão  de  1º  grau  que  a  condenou,  a  Falida  interpôs 

 Recurso  de  Apelação,  em  que  houve  provimento,  reformando  o  montante  devido  à  Credora 

 pelo v. Acórdão transitado em julgado em 09.06.2011, veja-se: 



 (Trecho retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 

 5.  Assim,  verifica-se  que,  para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou  dentre 

 outros documentos, a Certidão de Objeto e Pé do processo, veja-se: 

 (Trecho extraído de fls. 285 do incidente de crédito) 

 6.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  de 

 credores  da  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  59.520,00  (cinquenta  e  nove  mil  e 

 quinhentos e vinte reais), na classe quirografária, conforme demonstrado abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 392 dos autos principais ) 

 7.  Outrossim,  quanto  ao  crédito  pleiteado,  frisa-se  que  a  Credora  apresentou  nova 

 planilha  de  cálculo  à  fl.  736  do  incidente,  sendo  possível  aferir  que  se  encontra  em  acordo 

 com  o  disposto  do  art.  9º,  II  da  LFR,  visto  que  o  crédito  fora  atualizado  até  a  data  da 

 decretação da Falência  (17.07.2015)  . Veja-se: 

 *** 



 (Trecho extraído da fl. 736 do incidente de crédito) 

 8.  Todavia,  importante  destacar  ser  somente  devido  à  Credora  o  valor  do  principal 

 atualizado  com  juros,  devendo  ser  desmembrada  a  verba  a  título  de  honorários,  haja  vista  ser 

 de titularidade das patronas que atuaram na ação. 

 Descrição  Valor 

 Ressarcimento  R$ 63.340,13 

 Danos Morais  R$ 48.518,34 

 Honorários  - R$ 16.778,77 

 TOTAL  R$ 111.858,47 

 9.  Desse  modo,  denota-se  que  o  valor  do  crédito  devidamente  atualizado  até  a  data  da 

 quebra  perfaz  o  montante  de  R$  111.858,47  (cento  e  onze  mil  e  oitocentos  e  cinquenta  e  oito 

 reais e quarenta e sete centavos), conforme o acima exposto. 

 -  Do crédito de honorários advocatícios 

 10.  No  tocante  aos  honorários  advocatícios,  insta  consignar  que  a  sentença  que 

 determinou  o  pagamento  do  crédito  é  ato  qualificado  como  seu  fato  gerador,  e,  assim,  uma 

 vez  que  r.  sentença  de  fixação  dos  honorários  foi  proferida  nos  autos  de  origem  em 

 03.06.2009  , tem-se que o crédito é concursal em sua  integralidade. 

 11.  Entretanto,  ressalta-se  que  o  pedido  de  habilitação  de  crédito  fora  entabulado  somente 



 pela  Dra.  Maria  de  Fátima  Silva  do  Nascimento,  sendo  que  é  incontroverso  q  ue  os  honorários 

 fixados  são  devidos  a  todos  os  patronos  constituídos  pelo  outorgante  do  mandato,  posto  que, 

 no  presente  caso,  a  Dra.  Tânia  Clélia  Gonçalves  Aguiar  Viana  também  consta  como  patrona 

 da parte. Confira-se: 

 (Trecho retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 

 12.  Além  disso,  conforme  se  denota  da  procuração  juntada  nos  autos  do  incidente,  fora 

 outorgada, para apenas uma patrona, a Dra. Maria de Fátima Silva do Nascimento  .  Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 283 do incidente de crédito) 

 13.  Ademais,  frisa-se  que  não  fora  apresentado  ajustes  do  quantum  a  ser  habilitado  em 

 favor  de  cada  patrona.  Nesse  sentido,  a  remansosa  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 

 Justiça  e  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo,  nos  casos  em  que  não  há  ajuste  acerca  do 

 percentual  devido  a  cada  causídico  e  haja  controvérsia,  remete  a  questão  para  apreciação  em 

 ação própria. Confira-se: 

 “PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA 

 DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF. 

 ART.   535  DO   CPC .  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 

 JURISDICIONAL  NÃO  CONFIGURADA.  APRECIAÇÃO  DO 



 DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.    HONORÁRIOS 

 ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADOS  QUE  ATUARAM  NA 

 CAUSA.  NECESSIDADE  DE  AÇÃO  AUTÔNOMA .  (...).  5.  A 

 controvérsia  quanto  ao  percentual  de  honorários  advocatícios 

 que  cada  advogado  que  atuou  na  causa  deve  receber  ,  tendo  em 

 vista  a  revogação  do  mandato  e  substituição  dos  causídicos, 

 deve  ser  solucionada  em  ação  autônoma.  6.  Recursos  especiais 

 a que se nega provimento.  19  ”     (original sem grifos) 

 *** 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EXECUÇÃO  TÍTULO 

 JUDICIAL  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE 

 SUCUMBÊNCIA  ESTABELECIDOS  EM  AÇÃO  QUE 

 TRAMITOU  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  - 

 PLURALIDADE  DE  ADVOGADOS  OUTORGA  DE  NOVA 

 PROCURAÇÃO  QUE  IMPLICA  REVOGAÇÃO  DO  MANDATO 

 ANTERIOR  -  AUSÊNCIA  DE  ESTIPULAÇÃO  DA  PARTE 

 CABENTE  A  CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  PELO 

 TRABALHO  QUE  REALIZOU  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL 

 DA  INTEGRALIDADE  DA  VERBA  IMPOSSIBILIDADE 

 INDEFINIÇÃO  DO  TITULAR  NECESSIDADE  DE  AÇÃO 

 AUTÔNOMA  PARA  DEFINIÇÃO  DO  VALOR  DEVIDO  A 

 CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  TÍTULO  EXECUTIVO 

 ILÍQUIDO  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  DETECTADA  OBJEÇÃO 

 DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA  EXECUÇÃO 

 EXTINTA  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  CPC,  ART.  267,  VI 

 AGRAVO PROVIDO. - Recurso provido.  20  (original sem  grifos) 

 14.  Desta  forma,  a  Expert  ,  entende  pela  não  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários 

 advocatícios,  ante  a  ausência  de  documentos  hábeis  a  comprovar  o  ajuste  havido  entre  as 
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 patronas no que diz respeito aos honorários. 

 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada  pela  Credora  Ednalva  Maria  Santana  da  Silva,  para  retificar  o  crédito  arrolado 

 na  relação  de  credores  em  seu  favor,  de  modo  que  passe  a  constar  pela  quantia  de  R$ 

 111.858,47  (cento  e  onze  mil  e  oitocentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e  quarenta  e  sete  centavos), 

 na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Ednalva Maria Santana da Silva 

 Valor do Crédito:  R$ 111.858,47 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.       LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                           Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Eduardo Souza Moreira 

 CPF/CNPJ  090.638.518-14 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  120.000,00  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 35.690,53  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Expedida pelo D. Juízo da 1º Vara de Jandira/SP 

 iv  Memória de Cálculo atualizada até 31.07.2015 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls. 

 657/664,  737/738,  748/749  ),  pelo  qual  o  credor  requer  a  retificação  crédito  inscrito  em  seu 

 favor  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  35.690,53  (trinta  e 

 cinco  mil  seiscentos  e  noventa  reais  e  cinquenta  e  três  centavos),  na  classe  quirografária, 

 conforme a seguir demonstrado: 

 (Trecho extraído de fl. 663 do incidente de crédito autuado sob o n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  de  r.  sentença  proferida  na  Ação 

 Judicial  autuada  sob  o  n.º  0004555-32.2006.8.26.0299,  que  tramitou  perante  a  1º  Vara  do 

 Foro  da  Comarca  de  Jandira/SP,  publicada  em  18.03.2010,  na  qual  foram  julgados 

 procedentes  os  pedidos,  condenando  a  Falida  ao  pagamento  de  indenização  por  Dano  Moral 

 no  importe  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  com  incidência  de  juros  de  1%  ao  mês  e 

 correção monetária pelo índice INPC (parâmetro utilizado pelo TJ-SP). 

 3.  Na  mesma  ocasião,  foram  arbitrados  pelo  D.  Juízo,  a  título  de  honorário  advocatícios, 

 10%  sobre  o  valor  da  condenação,  conforme  infere-se  dos  trechos  extraídos  do  sítio 

 eletrônico  do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 *** 



 (  Extraídos da movimentação processual no sítio eletrônico  do Tribunal de Justiça de São Paulo  ) 

 4.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  o  Credor  apresentou  a  certidão  expedida  pelo  D.  Juízo 

 prolator da condenação e memória de cálculo atualizada até  30.04.2016  , veja-se: 

 (Extraído da certidão fl. 663 nos autos do incidente autuado sob  n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 5.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  na  importância  de  R$  120.000,00  (cento  e  vinte 

 mil reais), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído da fl. 392 dos autos falimentares) 

 6.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  ação  de  indenização  movida 

 pelo  Credor  (2006)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima  elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da 

 falência  (17.07.2015)  , demonstrando-se que é concursal  em sua integralidade. 



 7.  Dando-se  seguimento,  para  aferição  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  á  elaboração  dos  cálculos,  considerando  os  seguintes  parâmetros:  (i)  O  valor 

 principal  de  R$  35.690,53  (trinta  e  cinco  mil  e  seiscentos  e  noventa  reais  e  cinquenta  e  três 

 centavos),  atualizado  até  30.04.2016,  conforme  indicado  na  certidão,  (ii)  correção  monetária 

 pelo  índice  INPC,  (iii)  bem  como  a  retração  da  quantia  até  a  data  de  decretação  da  quebra  , 

 identificando os seguintes valores: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualiz. 
 INPC 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + juros  30/04/2016  30/04/2016  R$ 35.690,53  -7,044653%  -9,43333%  R$ 30.316,41 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 30.316,41 

 -  Do crédito de honorários advocatícios 

 8.  Quanto  aos  honorários  advocatícios,  insta  consignar  que  a  r.  sentença  que  determinou 

 o  pagamento  do  crédito  é  ato  qualificado  como  fato  gerador,  e,  assim,  ante  ao  fato  de  que  a 

 sentença foi devidamente publicada em  18.03.2010  ,  tem-se que se trata de crédito concursal. 

 9.  Entretanto,  consigna-se  que  o  pedido  de  habilitação  de  Crédito  fora  feito  pelos 

 patronos  que  atuaram  nos  autos  de  origem,  ora,  Dr.  Pedro  Luiz  Manoel  e  Dra.  Lúcia  Simões 

 de Almeida Morais.  Confira-se: 

 (Trecho extraído do e-saj) 

 10.  Desta  forma,  a  Administradora  Judicial  entende  pela  habilitação  do  crédito  a  título  de 



 honorários  advocatícios,  haja  vista  que  os  patronos  requerentes  foram  os  que  atuaram  em 

 favor do Credor na ação de origem. 

 11.  Nesse  sentido,  consigna-se  que  o  percentual  de  10%  sobre  o  valor  da  condenação 

 atualizado  perfaz  a  importância  de  R$  3.031,64  (três  mil  e  trinta  e  um  reais  e  sessenta  e 

 quatro centavos), o qual deverá ser habilitado em favor dos patronos. Confira-se: 

 PRINCIPAL ATUALIZADO ATÉ A QUEBRA  VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%) 

 R$ 30.316,41  R$ 3.031,64 

 C  ONCLUSÃO 

 12.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  com  o  fito  de  retificar  o  crédito  do  Credor  Eduardo  Souza  Moreira,  para  que 

 passe  a  constar  pela  monta  de  R$  30.316,41  (trinta  mil  trezentos  e  dezesseis  reais  e  quarenta  e 

 um  centavos),  mantendo-se  na  classe  quirografária,  bem  como,  para  incluir  o  crédito  na 

 quantia  de  R$  3.031,64  (três  mil  e  trinta  e  um  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos)  em  favor 

 dos  advogados  Pedro  Luiz  Manoel  e  Lúcia  Simões  de  Almeida  Morais,  na  classe  trabalhista 

 - I. 

 Titular do Crédito:  Eduardo Souza Moreira 

 Valor do Crédito:  R$ 30.316,41 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 Titular do Crédito:  Pedro Luiz Manoel e Lúcia Simões  de Almeida Morais 

 Valor do Crédito:  R$ 3.031,64 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.       LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                     CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                           Contador 





 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  Nº  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Elidia Cristina da Silva Matos 

 CPF/CNPJ  335.484.088-93 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 9.240,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 10.596,11  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação expedida pela Justiça Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  16/18)  ,  pelo 

 qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  crédito  inscrito  na  relação  creditícia  em  seu  favor,  para 

 que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  10.596,11  (dez  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  seis 

 reais e onze centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  teve  origem  na  Reclamação  Trabalhista 

 autuada  sob  o  n.º  0001328-74.2011.5.02.0041,  que  tramitou  perante  a  41ª  Vara  do  Trabalho 

 de São Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito emitida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído da certidão à fls. 18 dos autos do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  9.240,00  (nove  mil  e  duzentos  e 

 quarenta reais), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho retirado da fls. 365 dos autos falimentares) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 



 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua integralidade. 

 6.  Desta  forma,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  ora  apresentada  ,  foi 

 possível  constatar  que  o  crédito  foi  atualizado  até  01.07.2012  ,  sendo  indicado  o  montante  de 

 R$ 10.596,11 (dez mil e quinhentos e noventa e seis reais e onze centavos). 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  tendo  identificado  a 

 seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015  1,00 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + Juros  01/07/2012  01/07/2012  R$ 10.596,11  1,846648%  36,53333%  R$ 14.734,38 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 14.734,38 

 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Dia  n  te  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  acolhe  a  divergência  apresentada,  para 

 retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Elidia  Cristina  da  Silva  Matos,  de  modo  que  passe  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  14.734,38  (quatorze  mil  e  setecentos  e  trinta  e  quatro  reais  e 

 trinta e oito centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Elidia Cristina da Silva Matos 

 Valor do Crédito:  R$ 14.734,38 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 



 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.       LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contado 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITO 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  E  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Emerson Samogim 

 CPF/CNPJ  277.208.798-05 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 14.571,20  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Ata de Audiência 

 iii  Certidão Penhora no Rosto dos Autos 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 297/308),  pelo  qual  o  Credor  requer  a  inclusão  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  pelo 

 montante  de  R$  14.571,20  (quatorze  mil  e  quinhentos  e  setenta  e  um  reais  e  vinte  centavos), 

 na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada  sob  o  n.º 

 0001771-37.2011.5.02.0231,  a  qual  tramitou  perante  a  1ª  Vara  do  Trabalho  da  Comarca  de 

 Carapicuíba/SP. 

 3.  Dando  -se  seguimento,  em  consulta  ao  sítio  eletrônico  do  TRT  15ª,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  a  existência  de  Auto  de  Penhora  expedido  pelo  Juízo  Laboral,  onde  se 

 constata  que  o  crédito  em  favor  do  Credor  perfaz  a  monta  de  R$  14.057,31  (quatorze  mil  e 

 cinquenta sete reais e trinta e um centavos), atualizado até  20.02.2019  . Veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001771-37.2011.5.02.0231) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  audiência  de 

 conciliação  celebrada  na  data  de  14.03.2012  ,  em  que  as  partes  acordaram  o  pagamento  da 



 importância  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais),  sob  pena  de  multa  de  50%  sobre  o  valor  em 

 aberto, em caso de inadimplemento, conforme abaixo demonstrado. 

 (Trechos extraídos de fl. 304 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 5.  Nesse  segmento,  considerando  a  data  da  homologação  do  acordo,  bem  como  a  data  da 

 decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima  elencado  teve  origem  antes 

 da decretação da falência, demonstrando-se que é concursal em sua totalidade. 

 6.  Resta  consignar  que,  no  curso  da  demanda  trabalhista,  ocorreram  diversas  tentativas 

 de  penhoras  restando  todas  infrutíferas,  motivo  pelo  qual  o  Credor  pleiteia  pela  habilitação  do 

 crédito,  fundando-se no mandado executivo acima colacionado. 

 7.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra, identificando a sequinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 



 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Crédito  20/02/2019  20/02/2019  R$ 14.057,31  -3,546149%  -43,10000%  R$ 9.475,06 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 9.475,06 

 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  o  Título  Executivo  Judicial 

 expedido  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que  ele  deve 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 9.  Tal  disposição  encontra-se  em  consonância  com  a  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º 

 da LFR e Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos). 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito  de 

 habilitação  ora  apresentado,  para  incluir  o  crédito  em  favor  do  Credor  Emerson  Samogim 

 pelo  montante  de  R$  9.475,06  (nove  mil  e  quatrocentos  e  setenta  e  cinco  reais  e  seis 

 centavos)  na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Emerson Samogim 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Valor do Crédito:  R$ 9.475,06 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.       LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Fabiana Rodrigues Ramos 

 CPF/CNPJ  328.651.168-40 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 24.638,05  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 27.330,42  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de crédito expedida pela justiça laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 115/118)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  para  que  passe  a  constar  na 

 relação  de  credores,  pelo  montante  de  R$  27.330,42  (vinte  e  sete  mil  trezentos  e  trinta  reais  e 

 quarenta e dois centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001521-15.2011.5.02.0001,  que  tramitou  perante  a  1ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído da certidão de fl. 117  do incidente autuado sob o n.º0010329-59.2015.8.26.0127 ) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  24.638,05  (vinte  e  quatro  mil  e 



 seiscentos e trinta e oito reais e cinco centavos), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 365 dos autos falimentares) 

 5.  Neste  ínterim,  a  Administradora  Judicial  diligenciou  administrativamente  junto  ao 

 sítio  eletrônico  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª  Região,  constatando  que  o  crédito  é 

 concursal  em  sua  totalidade,  nos  termos  do  caput  do  art.  49  da  LFR,  haja  vista  que  a  relação 

 de  emprego  havida  entre  a  Credora  e  a  Falida  se  deu  no  período  compreendido  entre 

 02.01.2006  a  31.05.2011  ,  conforme  trecho  da  CTPS  abaixo  colacionado,  enquanto  que  a 

 decretação da Falência se deu no dia  17.07.2015  . 

 (Trecho extraído da RT autuada sob n.º0001521-5.2011.5.02.0001) 

 6.  Por  conseguinte,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito,  bem  como  a 

 planilha  de  cálculo  homologada  pelo  D.  Juízo  Laboral  ,  foi  possível  observar  que  o  crédito  foi 

 atualizado  até  01.12.2015,  apurando-se  um  valor  total  no  montante  de  R$  27.330,42  (vinte  e 

 sete  mil  trezentos  e  trinta  reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  sendo  R$  24.845,85  em  favor  da 

 Credora e R$ 2.484,58 a título de honorários. Veja-se: 



 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001521-5.2011.5.02.0001) 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  retração  do  valor  devido  à  Credora  até  a  data  de  decretação  da  quebra 

 (  17.07.2015  )  , identificando o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Crédito  01/12/2015  01/12/2015  R$ 24.845,84  -0,795025%  -4,46667%  R$ 23.594,43 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 23.594,43 



 -  Do crédito a título de honorários 

 8.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  foi  proferida  em  20.01.2012  ,  ou  seja,  em  data  anterior  à  decretação 

 de  falência  (17.07.2015)  ,  demonstrando  a  concursalidade  do  crédito,  conforme  abaixo 

 indicado: 

 *** 

 *** 

 (Trechos extraídos dos autos da RT autuada sob o n.º 0001521-5.2011.5.02.0001) 

 9.  Nesta  senda,  ao  realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista, 

 a  Administradora  Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos 

 Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo, a saber: 



 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º0001521-5.2011.5.02.0001 ) 

 10.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recente  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos  aos 

 Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  21  ”  (original sem grifos). 

 11.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 
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 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  20.01.2012  ,  ou  seja,  na  vigência  da  Lei  5.584  de 

 1.970, é de rigor que seja incluído na classe quirografária. 

 12.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  os  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  a  Expert  constatou 

 que,  na  planilha  de  cálculo  homologada  pelo  D.Juízo  Laboral,  os  honorários  sucumbenciais 

 correspondem  ao  montante  de  R$  2.484,58  (dois  mil  e  quatrocentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e 

 cinquenta e oito centavos), atualizado até  01.12.2015 

 (Trecho extraídos da RT autuada sob o n.º0001521-5.2011.5.02.0001 ) 

 13.  Entretanto,  diante  do  cálculo  acima  demonstrado,  entende  a  Expert  que  o  percentual 

 de  honorários  fora  erroneamente  calculado,  visto  que,  conforme  abaixo  demonstrado,  a 

 incidência se deu em 10% do valor da condenação e não em 15% conforme fixado. Veja-se: 

 Descrição  Valores 

 Principal até 01.12.2015  R$ 24.845,84 

 Honorários Fixados em 10%  R$ 2.484,58 

 Demonstrativo de Honorários em 15%  R$ 3.726,88 

 14.  Nesse  passo,  ante  a  divergência  constatada  na  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito,  a 

 Expert  computou  os  15%  a  título  de  honorários  sobre  o  quantum  devido  à  Credora 

 devidamente atualizado até a data da decretação da quebra  (17.07.2015)  . Confira-se: 



 CRÉDITO PRINCIPAL ATÉ 17.07.2015  CRÉDITO A TÍTULO DE HONORÁRIOS (15%) 

 R$ 23.594,43  R$ 3.539,16 

 15.  Efetivados  os  cálculos  quanto  à  retificação  do  crédito  da  Credora,  bem  como,  o 

 cômputo  da  verba  de  honorários,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 16.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  habilitação 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Fabiana  Rodrigues  Ramos,  para  que 

 passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  23.594,43  (vinte  e  três  mil  e  quinhentos  e  noventa  e 

 quatro  reais  e  quarenta  e  três  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como,  para 

 incluir  o  crédito  devido  ao  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de 

 Saúde  de  São  Paulo  pelo  montante  de  R$  3.539,16  (três  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  nove  reais 

 e dezesseis centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Fabiana Rodrigues Ramos 

 Valor do Crédito:  R$ 23.594,43 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 3.539,16 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 





 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Fátima Lopes de Sousa 

 CPF/CNPJ  022.881.568-13 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credora  Classificação do crédito pretendido pelo Credora 

 R$ 22.732,58  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  176/180)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  de  credores  pelo  montante 

 de  R$  22.732,58  (vinte  e  dois  mil  e  setecentos  e  trinta  e  dois  reais  e  cinquenta  e  oito 

 centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001385-67.2011.5.02.0017  ,  que  tramitou  perante  a  17ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 179 dos autos do incidente de crédito) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011), 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua integralidade. 

 5.  Com  efeito,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  ora  apresentada  ,  foi 

 possível  constatar  que  o  crédito  em  testilha  foi  atualizado  até  01.06.2016  ,  aferindo-se  o 

 montante  de  R$  22.732,58  (vinte  e  dois  mil  e  setecentos  e  trinta  e  dois  reais  e  cinquenta  e  oito 



 centavos),  sendo  certo  que,  da  quantia  principal  devida  à  Credora,  deve  ser  subtraído  o  valor 

 de  R$199,05  (cento  e  noventa  e  nove  reais  e  cinco  centavos),  referente  ao  crédito 

 previdenciário cota parte do reclamante conforme planilha abaixo. 

 PRINCIPAL + JUROS  DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 
 PREVIDENCIÁRIA 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 16.919,27  (-) R$ 199,05  R$ 16.720,22 

 6.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 retratação  do  débito  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  identificando  a  seguinte 

 quantia: 

 Termo Final Atualização  17/7/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualiz. TR  Juros Mora 

 1,0% a.m  Saldo devedor Atualizao 

 Principal + Juros  01/06/2016  01/06/2016  R$ 16.720,22  -1,735346%  -10,46667%  R$ 14.873,33 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 14.873,33 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  certidão  de  habilitação 

 expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que  ela  deve 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 8.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  foi  proferida  em  02.03.2012  ,  em  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstrando a concursalidade do crédito. 



 *** 

 (  Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001385-67.2011.5.02.0017  ) 

 9.  Nesta  senda,  ao  realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista, 

 a  Administradora  Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos 

 Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  . Veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001385-67.2011.5.02.0017) 



 10.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  n.º 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  22  ”  (original sem grifos). 

 11.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  02.03.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI,  “a”,  da 

 LFR. 

 12.  Ato  contínuo,  no  compulsar  dos  autos  da  Reclamação  Trabalhista  a  Administradora 

 Judicial,  constatou-se  que  os  honorários  sucumbenciais  de  15%  (quinze  por  cento) 

 correspondem  ao  montante  de  R$  2.473,04  (dois  mil  quatrocentos  e  setenta  e  três  reais  e 

 quatro centavos), atualizado até  01.06.2016  ,veja: 

 22  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020. 



 (  Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001385-67.2011.5.02.0017  ) 

 13.  Nesta  senda,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores  nos  termos  do  art.  9º,  inciso  II  da  lei  de  regência,  identificando  a 

 seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 0,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/06/2016  01/06/2016  R$ 2.550,74  -1,735346%  0,00000%  R$ 2.506,48 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 2.506,48 

 14.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito  de 

 habilitação  ora  apresentado,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Fátima  Lopes  de 

 Sousa  pelo  montante  de  R$  14.873,33  (quatorze  mil  e  oitocentos  e  setenta  e  três  reais  e  trinta 

 e  três  centavos),  na  classe  I  -  trabalhista,  bem  como  para  incluir  em  favor  do  Sindicato  dos 

 Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  o  crédito  no  montante 

 de  R$  2.506,48  (dois  mil  e  quinhentos  e  seis  reais  e  quarenta  e  oito  centavos),  na  classe  IV  - 

 quirografária. 



 Titular do Crédito:  Fátima Lopes de Sousa 

 Valor do Crédito:  R$ 14.873,33 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 2.506,48 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Fernanda Preite 

 CPF/CNPJ  390.238.288-01 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 1.740,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 2.712,83  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Objeto e Pé da Reclamação Trabalhista nº 0001277-54.2011.5.02.0044 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  119/123)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  que 

 passe  a  contar  pela  importância  de  R$  2.712,83  (dois  mil  e  setecentos  e  doze  reais  e  oitenta  e 

 três centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001277-54.2011.5.02.0044,  que  tramitou  perante  a  44ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Objeto e Pé, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 121 do incidente nº 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  1.740,00  (um  mil  e  setecentos  e 

 quarenta reais), conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 366  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  cumpre  pontuar  que  o  crédito  em  testilha  advém  do  acordo  firmado 

 entre  as  partes  e  devidamente  homologado  pelo  D.Juízo  Laboral  em  17.08.2011  ,  sendo  que, 

 naquela  data  a  Falida  se  comprometeu  a  pagar  o  valor  de  R$  1.740,00  (um  mil  e  setecentos  e 

 quarenta reais) à Credora, restando o  quantum  inadimplido.  Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 121 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 6.  Deste  modo,  ante  a  inadimplência,  o  D.  Juízo  Laboral  expediu  a  Certidão  de  Objeto 

 de  Pé,  apontando  que  o  valor  devido  à  Credora  perfaz  o  montante  de  R$  2.712,83  (dois  mil  e 

 setecentos  e  doze  reais  e  oitenta  e  três  centavos),  atualizado  até  01.12.2015  ,  portanto,  em 

 dissonância com o que dispõe a LFR. 

 7.  Posto  isto,  tendo  em  vista  que  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 retratação  do  valor  ora  indicado  na  certidão  de  crédito,  oportunidade  em  que  constatou  a 

 seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015  1,00 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  01/12/2015  01/12/2015  R$ 2.712,83  -0,795025%  -4,46667%  R$ 2.576,19 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 2.576,19 



 8.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  conforme  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR  e  Enunciado  nº  73  do  Conselho  Federal  -  II 

 Jornada  de  Direito  Comercial,  não  violando,  assim,  a  coisa  julgada  e,  tampouco,  a  decisão 

 que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho, veja-se: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos) 

 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Fernanda  Preite  de  modo  a  constar 

 pelo  montante  de  R$  2.576,19  (dois  mil  e  quinhentos  e  setenta  e  seis  reais  e  dezenove 

 centavos), mantendo-se na classe trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Fernanda Preite 

 Valor do Crédito:  R$ 2.576,19 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal - Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  E  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Francisca Ferreira Xavier Celeste 

 CPF/CNPJ  003.129.978-41 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 9.749,87  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Declaração de hipossuficiência 

 iv  Certidão de crédito 

 v  Cópia do Termo de Audiência 

 vi  Cópia do Acórdão 

 vii  Planilha de cálculos 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls.  819/836)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo  montante  de 

 R$  9.749,87  (nove  mil  e  setecentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  oitenta  e  sete  centavos),  na 

 classe quirografária. 

 2.  Ademais,  informa  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  tem  origem  na  ação  cível 

 movida  em  face  da  Falida  e  autuada  sob  o  n.º  0004626-70.2011.8.26.0004  ,  que  tramitou 

 perante  a  1º  Vara  do  Juizado  Especial  Cível  do  Foro  Regional  IV  -  Lapa  da  Comarca  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  (i) 

 pedido  de  habilitação,  (ii)  certidão  de  crédito  (  iii  )  cópia  do  Termo  de  Audiência,  (iv)  cópia  da 

 Acordão  mantendo  a  r.  sentença  e  (  v  )  memória  de  cálculo  considerando  a  tabela  do  TJ  como 

 parâmetro, veja-se: 

 (Extraído da certidão de objeto e pé juntada à fl. 827 do incidente de crédito) 



 4.  Nesta  senda,  ao  analisar  os  documentos  acostados  pela  Credora,  verifica-se  a  cópia  da 

 sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  da  Credora  (  fls.828/829)  ,  condenando 

 a  Falida  ao  pagamento  do  montante  de  R$  4.200,00  (quatro  mil  e  duzentos  reais),  com 

 incidência  de  juros  de  1%  ao  mês  e  correção  pela  tabela  do  TJ  (usualmente  índice  INPC), 

 bem  como  aplicação  da  multa  do  art.  475-J  do  CPC  em  caso  de  inadimplemento  por  parte  da 

 Falida,  veja-se: 

 (Trecho extraído do Termo de Audiência juntado às fls. 828/829 dos autos do incidente de crédito) 

 5.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  o  processo  teve  a  r.  sentença  condenatória  proferida  em 

 (09.08.2012)  ,  ou  seja,  em  momento  pretérito  à  decretação  da  falência  (17.07.2015)  , 

 demonstrando que o crédito compreendido na sentença judicial é concursal em sua totalidade. 

 6.  Outrossim,  tendo  em  vista  que  a  planilha  de  atualização  do  cálculo  juntada  pela 

 Credora  encontra-se  em  dissonância  com  o  que  prevê  a  LFR,  para  verificação  do  valor 

 atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da 

 LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  os  cálculos  do  montante  devido,  apurando  a  seguinte 

 quantia: 

 Termo Final Atualiz.  17/07/2015 



 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Multa  10,00% 

 TÍTULO 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualiz. 
 INPC 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  19/07/2010  09/08/2012  R$ 4.200,00  39,414663%  35,26667%  R$ 8.712,47 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 8.712,47 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  esclarece-se  que  os  créditos  foram  atualizados  monetariamente 

 desde  19.07.2010,  conforme  estabelecido  na  r.sentença  prolatada  e,  com  o  fito  de  proceder 

 com  a  atualização  dos  juros  moratórios  de  1%  ao  mês,  a  Administradora  Judicial  considerou 

 a data da  prolação da sentença, ocorrida em 09.08.2012. 

 8.  Posto  isto,  verifica-se  que  o  valor  do  crédito  devidamente  atualizado  até  a  data  da 

 quebra  perfaz  a  quantia  de  R$  8.712,47  (oito  mil  e  setecentos  e  doze  reais  e  quarenta  e  sete 

 centavos), a ser incluído na classe quirografária. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto  à  Administradora  Judicial,  acolhe  o  pleito  de  habilitação 

 apresentado,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Francisca  Ferreira  Xavier  Celeste 

 pela  importância  de  R$  8.712,47  (oito  mil  e  setecentos  e  doze  reais  e  quarenta  e  sete 

 centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Francisca Ferreira Xavier Celeste 

 Valor do Crédito:  R$ 8.712,47 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                         CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                                  Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social 
 Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos 

 Creditórios Não Padronizados 

 CPF/CNPJ  22.415.372/0001-11 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 2.316.775,48  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  E-mail de divergência 

 ii  Pedido de habilitação 

 iii  Procuração 

 iv  Cessão de Crédito 

 v  Memória de Cálculo 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  de  crédito  apresentado  via  e-mail  em  08.12.2020, 

 pelo  qual  o  Credor  aduz  fazer  jus  ao  crédito  de  R$  2.316.775,48  (dois  milhões  e  trezentos  e 

 dezesseis  mil  e  setecentos  e  setenta  e  cinco  reais  e  quarenta  e  oito  centavos),  conforme  trecho 

 a seguir colacionado: 

 (Trecho de e-mail encaminhado pelo Credor) 

 2.  Assim,  destaca-se  que,  ao  analisar  os  documentos  probatórios  encaminhados,  foi 

 possível  verificar  que  o  Credor  apresentou  o  contrato  de  Cessão  de  Crédito  celebrado  com  o 

 Banco  Itaú  e  a  memória  de  cálculo,  sem,  contudo,  demonstrar  as  duas  Cédulas  de  Crédito 

 Bancário de Empréstimo por Capital de Giro. 

 3.  Outrossim,  conforme  informações  apresentadas  pelo  Credor,  em  razão  de 

 inadimplência,  o  Habilitante  ajuizou  às  Ações  de  Execução  contra  a  Falida  autuadas  sob  o 

 n.ºs  0017111-87.2012.8.26.0127  e  1000674-17.2013.8.26.0127,  no  entanto,  à  medida  que  a 

 Administradora  Judicial  tentou  diligenciar  junto  ao  site  do  TJ/SP,  a  fim  de  obter  informações, 

 verifiocu que tratam-se de autos físicos que tramitam sob segredo de justiça. 

 4.  Deste  modo,  com  fulcro  a  obter  os  documentos  faltantes,  em  23.03.2022,  a 

 Administradora Judicial, enviou e-mail ao Fundo Credor, conforme se verifica abaixo: 



 (Trecho extraído do e-mail enviado ao Credor) 

 5.  Em  resposta,  o  Fundo  de  Recuperação  de  Ativos  -  FRA  informou  que  ocorreu  a 

 cessão  de  crédito  com  o  Fundo  de  Investimento  em  Direitos  Creditórios  Não  -  Padronizado  - 

 NPL  II  (JIVE),  tendo  este  passado  a  ser  o  autor  nos  autos  nas  Ações  de  Execução  movida 

 contra a Falida, de n.º 0017111-87.2012.8.26.0127 e 1000674-17.2013.8.26.0127. Confira-se: 

 (Trecho extraído do e-mail enviado pelo Credor) 



 6.  Todavia,  em  que  pese  a  informação  e  o  envio  do  petitório  juntado  nos  autos  da  Ação 

 de  Execução  de  Título  Extrajudicial  de  n.  1000674-17.2013.8.26.0127,  o  Fundo  de 

 Recuperação  de  Ativosnão  apresentou  nenhum  dos  documentos  requeridos  pela 

 Administradora  Judicial,  sendo  que,  apenas  recomendou  à  Expert  que  entrasse  em  contato 

 com o Fundo Cessionário, para dar andamento ao caso. 

 7.  Posto  isso,  faz-se  necessário  destacar  que  conforme  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR, 

 exige-se  a  comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  de  modo  a  trazer  segurança  e 

 certeza  inequívoca  acerca  do  crédito,  indicando  o  valor  do  crédito,  atualizado  até  a  data  do 

 pedido  de  decretação  da  falência,  sua  origem  e  classificação,  requisito  não  cumprido  pelo 

 Credor. 

 8.  A jurisprudência  do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo segue neste sentido: 

 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 

 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 

 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 

 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 

 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 

 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 

 não provido.  23  (  original sem grifos). 

 9.  Posto  isto,  considerando  que  o  pedido  de  habilitação  de  crédito  é  interesse  do  Credor, 

 bem  como  corroborando  o  fato  de  que  não  há  pedido  de  habilitação  requerido  pelo  Fundo 

 Cessionário,  de  rigor  que  o  crédito  não  seja  incluído  na  relação  creditícia  da  Falida,  sendo 

 certo  que  ante  a  ausência  de  documentação  para  comprovação  do  alegado,  a  Administradora 

 Judicial fica impossibilitada de realizar a análise da divergência apresentada. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  acima  exposto,  a  Administradora  Judicial,  rejeita  o  pedido  de  habilitação, 

 23  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014 



 ora  apresentado  pelo  Credor  Fundo  de  Recuperação  de  Ativos  -  Fundo  de  Inv.  em  Dir. 

 Creditórios não padronizados. 

 Titular do Crédito  : Fundo de Recuperação de Ativos  - Fundo de Investimento em Direitos 

 Creditórios Não Padronizados 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Gilmar José da Silva 

 CPF/CNPJ  919.344.278-53 

 Tipo do Requerimento  Exclusão de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 50.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 Exclusão  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (  fls.113/114)  ,  no 

 qual  o  Credor  pugna  pela  extinção  do  crédito  listado  em  seu  favor  na  relação  de  credores, 

 tendo  em  vista  o  depósito  efetuado  na  Reclamatória  Trabalhista  n.º 

 0001372-62.2011.5.02.0019, conforme abaixo indicado: 

 (Trecho extraído de fl.  113 do Processo n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 C  ONCLUSÃO 

 2.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  a  divergência  apresentada  por  Gilmar  José  da  Silva,  para 

 excluir o crédito arrolado no rol de credores da Falida em seu favor. 

 Titular do Crédito:  Gilmar José da Silva 

 Valor do Crédito:  Exclusão 

 Classificação do Crédito:  Exclusão 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Higor Matias de Freitas 

 CPF/CNPJ  386.373.298-70 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 6.600,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 10.643,99  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação expedida na RT nº 0001314-97.2011.5.02.0071 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  habilitação  de  crédito  formulado  nos  autos  principais  (fls. 

 2.358/2.360)  ,  bem  como  no  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º 

 0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  92/95)  ,  pelo  qual  o  Credor  requer  a  retificação  do  seu 

 crédito  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  10.643,99  (dez  mil 

 e seiscentos e quarenta e três reais e  noventa e nove centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001314-97.2011.5.02.0071,  que  tramitou  perante  a  71ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo, estado de São Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 95 do incidente de habilitação de crédito) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  6.600,00  (seis  mil  e  seiscentos 

 reais), na classe trabalhista, veja-se: 



 (Trecho extraído de fl. 367  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua integralidade. 

 6.  Com  efeito,  constata-se  que  foi  juntado  pelo  Credor  o  demonstrativo  de  cálculos, 

 indicando  o  valor  atualizado  na  data  de  22.02.2016  no  montante  de  R$  5.717,82  (cinco  mil  e 

 setecentos  e  dezessete  reais  e  oitenta  e  dois  centavos),  levando-se  em  consideração  os  dois 

 depósitos ocorridos em favor do Credor naqueles autos, veja-se: 



 (Trechos extraídos da RT autuada sob nº 0001314-97.2011.5.02.0071) 

 7.  Imperioso  destacar  que  houve  condenação  solidária  da  Falida,  juntamente  com  a 

 empresa  Medicel  Apoio  à  Medicina  Ltda  (Grupo  Samcil),  conforme  se  denota  da  sentença 

 homologatória do acordo, veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob nº 0001314-97.2011.5.02.0071) 

 8.  Ato  contínuo,  em  consulta  ao  site  do  E.  TRT,  foi  possível  observar  a  expedição  de 

 alvarás em favor do Credor, referente aos valores depositados: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob nº 0001314-97.2011.5.02.0071) 



 9.  Assim,  nos  termos  dos  cálculos  acima  colacionados,  o  valor  devido  ao  Reclamante  era 

 de  R$  9.900,00  (nove  mil  e  novecentos  reais),  compreendidos  pelo  valor  de  R$  6.600,00  (seis 

 mil  e  seiscentos  reais),  oriundos  do  acordo,  mais  a  multa  de  50%,  no  valor  de  R$  3.300,00 

 (três mil reais),  pela inadimplência. 

 10.  Em  08.12.2015  ,  foi  depositado  nos  autos  a  quantia  de  R$  6.653,57  (seis  mil  e 

 seiscentos  e  cinquenta  e  três  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos),  sendo  que  o  valor  devido  em 

 08.12.2015  perfazia  o  montante  de  R$  15.572,22  (quinze  mil  e  quinhentos  e  setenta  e  dois 

 reais  e  vinte  e  dois  centavos),  considerando  a  correção  e  os  juros  moratórios,  restando  a 

 quantia  de  R$  8.918,65  (oito  mil  e  novecentos  e  dezoito  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),  a 

 ser pago ao Reclamante. 

 11.  Ademais,  em  22.02.2016,  foi  realizado  outro  depósito  nos  autos,  no  valor  de  R$ 

 3.379,25  (três  mil  e  trezentos  e  setenta  e  nove  reais  e  vinte  e  cinco  centavos),  oportunidade 

 em  que,  naquela  data,  a  dívida  somava  o  valor  de  R$  9.097,07  (nove  mil,  noventa  e  sete  reais 

 e  sete  centavos),  restando  ainda  o  crédito  residual  de  R$  5.717,82  (cinco  mil,  setecentos  e 

 dezessete reais e oitenta e dois centavos), a ser pago ao Credor. Sintetizando, temos: 

 DATA  DESCRIÇÃO  VALORES 

 08/08/2011  Valor devido em razão do inadimplemento do acordo  R$ 9.900,00 

 08/12/2015  Valor atualizado  R$15.572,22 

 08/12/2015  Depósito realizado nos autos  - R$ 6.653,57 

 08/12/2015  Novo valor atualizado  R$ 8.918,65 

 22.02.2016  Valor atualizado  R$ 9.097,07 

 22.02.2016  Depósito realizado nos autos  - R$ 3.379,25 

 22.02.2016  Novo valor atualizado  R$ 5.717,82 

 12.  Ato  contínuo,  conforme  certidão  de  atualização  de  cálculos,  os  valores  apontados 

 como  devidos  pela  Justiça  Laboral  perfazem  o  montante  de  R$  15.572,22  (quinze  mil  e 

 quinhentos  e  setenta  e  dois  reais  e  vinte  e  dois  centavos),  atualizados  até  08.12.2015  ,  e,  após 

 o  levantamento  dos  valores  depositados  nos  autos,  perfazendo  R$  5.717,82  (cinco  mil  e 

 setecentos  e  dezessete  reais  e  oitenta  e  dois  centavos),  atualizados  até  22.02.2016  ,  portanto, 

 em ambos os casos, em dissonância com o que dispõe a LFR. 



 13.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  procedeu  aos 

 cálculos  do  montante  devido,  com  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra, 

 oportunidade que constatou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Tìtulo  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR  Juros Mora 

 1,0% a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado 

 PRINCIPAL + MULTA  08/12/2015  08/12/2015  R$ 15.572,22  -0,845358%  -4,70000%  R$ 14.747,45 

 ALVARÁ 1  08/12/2015  08/12/2015  R$ 6.653,57  -0,845358%  0,00000%  - R$ 6.597,32 

 ALVARÁ 2  22/02/2016  22/02/2016  R$ 3.379,25  -1,216667%  0,00000%  - R$ 3.338,14 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 4.811,99 

 14.  Nesta  toada,  procedeu-se  a  atualização  dos  valores  apontados  como  devidos,  bem 

 como  do  valor  contido  nos  alvarás  expedidos  pela  Justiça  Laboral,  considerando  o  valor 

 principal  apontado  na  certidão  de  atualização  de  cálculos  antes  da  expedição  do  alvará  de 

 levantamento  ocorrido  em  08.12.2015,  sendo  que,  para  atualização  dos  valores  dos  alvarás, 

 foi  considerada  apenas  a  atualização  dos  valores  desde  a  data  dos  depósitos,  não  retraindo  os 

 juros, visto que a Falida não estava constituída em mora. 

 15.  Posto  isto,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  atualizado  na  data  da  quebra  perfaz  a  quantia 

 de R$ 4.811,99 (quatro mil e oitocentos e onze reais e noventa e nove centavos). 

 16.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 C  ONCLUSÃO 

 17.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  listado  na  relação  creditícia  em  favor  do  Credor  Higor 

 Matias  de  Freitas,  de  modo  a  constar  na  quantia  de  R$  4.811,99  (quatro  mil  e  oitocentos  e 



 onze reais e noventa e nove centavos), mantendo-se na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Higor Matias de Freitas 

 Valor do Crédito:  R$ 4.811,99 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.   LÉO BATISTA DE ALMEIDA  SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Hospital e Maternidade São Miguel S.A. 

 CPF/CNPJ  60.458.262/0001-26 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 52.470,39  Créditos com Privilégio Especial 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 144.662,16  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  E-mail solicitando a atualização do crédito 

 ii  Procuração 

 iii  Memória de Cálculo 

 iv  Carta enviada à Credora 

 v  Cópia da Relação de Credores juntada nos autos principais 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  e-mail  enviado  pela  Credora  Hospital  e  Maternidade  São  Miguel  Ltda., 

 em  08.03.2022,  concordando  com  o  valor  arrolado  na  relação  creditícia  da  Falida,  entretanto, 

 pugnando-se  pela  retificação  do  crédito,  para  que  passe  a  constar  pelo  valor  atualizado  na 

 data  do  e-mail,  no  valor  indicado  de  R$  144.662,16  (cento  e  quarenta  e  quatro  mil,  seiscentos 

 e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), na classe quirografária. 

 2.  Nesse  sentido,  a  credora  apresentou  memória  de  cálculo,  atualizando  os  valores 

 arrolados pela Falida em seu favor até março de 2022, confira-se: 

 (Trecho extraído de doc. enviado pela Credora) 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  os  créditos  devidos  à  Credora  informados  pela 

 Falida  somam  o  montante  de  R$  52.470,39  (cinquenta  e  dois  mil  e  quatrocentos  e  setenta 

 reais e trinta e nove centavos)  . Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 384  dos autos principais) 

 4.  Neste  diapasão,  em  que  pese  a  apresentação  da  planilha  de  cálculo  pela  credora,  é 

 importante  frisar  que  os  cálculos  foram  elaborados  em  desacordo  com  o  que  disciplina  o 



 inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  o  qual  dispõe  que  o  crédito  deve  ser  atualizado  até  a  data  de 

 decretação da quebra  (  17.07.2015  ). 

 5.  Assim,  considerando-se  que  o  crédito  trata-se  de  um  direito  disponível,  bem  como  o 

 fato  de  que  há  expressa  manifestação  da  Credora  informando  sua  concordância  com  o 

 quantum  apresentado  pela  Falida,  a  Administradora  Judicial  apenas  procederá  à  atualização 

 do  crédito  até  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  considerando  como  data  base 

 para  correção  monetária  e  juros  de  mora  a  data  da  distribuição  do  pedido  de  autofalência 

 (13.04.2015)  : 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal atualizado desde 
 a distribuição  13/04/2015  13/04/2015  R$ 52.470,39  2,506054%  3,13333%  R$ 55.470,60 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 55.470,60 

 6.  Posto  isto,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  devidamente  atualizado  até  a  data  da  falência 

 perfaz  o  montante  de  R$  55.470,60  (cinquenta  e  cinco  mil  quatrocentos  e  setenta  reais  e 

 sessenta centavos), a ser inscrito na classe quirografária. 

 C  ONCLUSÃO 

 7.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pedido  de 

 divergência  de  crédito  ora  apresentado,  para  o  fito  de  retificar  o  crédito  em  favor  de  Hospital 

 e  Maternidade  São  Miguel  Ltda.,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  total  de  R$ 

 55.470,60  (cinquenta  e  cinco  mil  quatrocentos  e  setenta  reais  e  sessenta  centavos),  na  classe 

 Quirografária. 

 Titular do Crédito:  Hospital e Maternidade São Miguel  Ltda. 

 Valor do Crédito:  R$ 55.470,60 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 



 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Hospital Independência Zona Leste Ltda. 

 CPF/CNPJ  71.951.099/0001-55 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 124.231,29  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 124.231,29  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato social 

 iv  Carta enviada à Credora 

 v  Cópia da Relação de Credores juntada nos autos principais 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0001554-11.2022.8.26.0127,  pelo 

 qual  a  credora,  Hospital  Independência  Zona  Leste  Ltda.,  informa  que  concorda  com  o  seu 

 crédito  arrolado  no  importe  de  R$  124.231,29  (cento  e  vinte  e  quatro  mil  e  duzentos  e  trinta  e 

 um reais e vinte e nove centavos)  , na classe quirografária. 

 2.  Informa  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  tem  origem  nas  duplicatas  de  n.º  2801  e 

 2821, ambas vencidas em 10.05.2011. 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  os  créditos  devidos  à  Credora  informados  pela 

 Falida  somam  o  montante  aduzido  de  R$  124.231,29  (cento  e  vinte  e  quatro  mil  duzentos  e 

 trinta e um reais e vinte e nove centavos)  , na classe  quirografária. Vejamos: 

 (Trecho extraído de fl. 1.066  dos autos principais) 

 4.  Assim  sendo,  considerando  que  a  Credora  já  se  encontra  arrolada  na  lista  de  credores 

 da  Falida  por  quantia  idêntica  à  requerida  e  concordando  com  o  valor  arrolado,  a 

 Administradora Judicial opina pela rejeição do presente incidente. 

 C  ONCLUSÃO 

 5.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  rejeita  o  pleito  apresentado  pelo 

 Hospital Independência Zona Leste Ltda, mantendo-se o valor arrolado na relação creditícia. 

 Titular do Crédito:  Hospital Independência Zona Leste  Ltda 

 Valor do Crédito: 

 Classificação do Crédito: - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.    LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda 

 CPF/CNPJ  59.042.622/0001-25 

 Tipo do Requerimento  Exclusão de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 48.225,22  Crédito com Privilégio Especial 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 Exclusão  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de exclusão 

 ii  Sentença 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  divergência  de  crédito  enviado  por  e-mail  em  11.03.2022  ,  pugnando  pela 

 extinção  do  crédito  listado  em  seu  favor  na  relação  de  credores  da  Falida,  tendo  em  vista  o 

 depósito  efetuado  na  Ação  Monitória  autuada  sob  o  n.º  0169694-75.2011.8.26.0100, 

 realizado pela empresa GREENLINE, devido à compra da carteira da Serma. Veja-se: 

 (Trecho extraído do processo autuado sob o n.º 0169694-75.2011.8.26.0100) 

 *** 

 (Trecho extraído do e-mail enviado pelo Credor) 

 2.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  no  edital  a  que  alude 

 o  §1º  do  art.  52  da  Lei  n.º11.101  de  2005  (“LFR”)  por  crédito  na  importância  de  R$ 

 48.225,22  (quarenta  e  oito  mil  e  duzentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  vinte  e  dois  centavos). 

 Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 386 dos autos principais) 



 3.  Assim,  considerando-se  que  o  crédito  trata-se  de  um  direito  disponível,  bem  quanto 

 ao  fato  de  que  há  expressa  manifestação  do  Credor  requerendo  a  exclusão  do  seu  crédito,  a 

 Administradora  Judicial  opina  pela  exclusão  do  valor  arrolado  em  favor  de  Hospitalis  Núcleo 

 Hospitalar de Barueri Ltda. na relação creditícia. 

 C  ONCLUSÃO 

 4.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  a  divergência  apresentada  por  Hospitalis  Núcleo 

 Hospitalar de Barueri Ltda., para excluir o crédito arrolado no rol de credores da Falida. 

 Titular do Crédito:  Hospitalis Núcleo Hospitalar de  Barueri Ltda. 

 Valor do Crédito:  Exclusão 

 Classificação do Crédito:  Exclusão 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Kelly Benedita Nascimento 

 CPF/CNPJ  317.612.418-00 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  51.000,00  Quirografária 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 37.594,19  Quirografária 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Cópia dos autos nº 0102500-58-2011-8-26-0100 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls. 

 609/651,  730/731  e  750)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na 

 relação  de  credores,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  37.594,19  (trinta  e  sete  mil 

 e quinhentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), na classe quirografária. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  teve  origem  na  Ação  de  Obrigação  de  Fazer 

 c/c  Reparação  de  Danos  autuada  sob  o  n.º  0102500-58.2011.8.26.0100,  que  tramitou  perante 

 a  30ª  Vara  Cível  do  Foro  Central  de  São  Paulo,  cuja  sentença  foi  proferida  em  10.01.2014 

 condenando  a  Falida  ao  pagamento  de  R$  2.500,00  (dois  mil  e  quinhentos  reais),  bem  como 

 ao  pagamento  de  danos  morais  em  15  salários  mínimos,  da  data  vigente  do  ajuizamento  da 

 ação. 

 (Trecho extraído do sítio eletrônico do TJ/SP) 

 3.  Outrossim,  inconformada  com  a  r.  sentença,  a  Credora  interpôs  Recurso  de  Apelação, 

 ao  passo  que  fora  proferido  v.  Acórdão  pela  Turma  Recursal  determinado  o  pagamento  de 

 danos materiais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 



 (Trecho extraído de fls. 650  do incidente de crédito n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  inscrita  no  edital  a  que  alude 

 o  §1º  do  art.  52  da  Lei  nº.  11.101  de  2005  (“LFR”)  por  crédito  no  importe  de  R$  51.000,0 

 (cinquenta e um mil reais), na classe quirografária (Classe III). Veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 394 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  o  processo  foi  proposto  no  ano  de  2011  ,  anteriormente  à 

 decretação  da  falência,  demonstrando  que  o  crédito  compreendido  na  sentença  judicial  é 

 concursal em sua totalidade. 

 6.  Com  efeito,  cumpre  ressaltar  que  a  r.  sentença  condenou  à  falida  ao  pagamento  de  15 

 salários  mínimos  a  título  de  danos  morais  ,  considerados  na  data  do  ajuizamento  da  ação, 

 posto  isto,  compreende-se  o  ano  de  2010  como  data  de  ajuizamento,  conforme  cópia  de 

 petição  juntada  pela  credora,  ao  passo  que  a  quantia  base  para  pagamento  de  salário  mínimo 

 na época era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais)  24  ,  a seguir: 

 24  https://www.invertexto.com/valor-salario-minimo/  2010 

https://www.invertexto.com/valor-salario-minimo/2010


 (Extraído da fls. 618 do incidente de crédito autuado sob o n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 7.  Nesse  passo,  verifica-se  que  também  houve  condenação  da  Falida  ao  pagamento  de 

 honorários  sucumbenciais  fixados  em  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  da  condenação,  a 

 serem  pagos  em  favor  do  patrono  da  credora,  o  Dr.  Adalberto  Joveliano,  sendo  ele  o  único 

 advogado habilitado no processo, veja-se: 

 *** 

 (Trechos extraídos do incidente de crédito autuado sob o n.º0010211-83.2015.8.26.0127) 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  os  cálculos  do  montante  devido  na  data  da  quebra,  oportunidade  que  constatou  o 

 seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17.05.2015 

 Termo Final Mora  17.05.2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Danos Materiais  10/1/2014  10/1/2014  R$ 7.000,00  11,847725%  16,23%  R$ 9.100,30 

 Danos Morais  16/12/2010  16/12/2010  R$ 7.650,00  33,665328%  53,03%  R$ 15.648,27 

 SALDO DEVEDOR EM 17/05/2015  R$ 24.748,5  7 



 VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO PARA A DATA DA QUEBRA  VALOR DOS HONORÁRIOS (15%) 

 R$ 24.748,57  R$ 3.712,28 

 9.  Posto  isto,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  atualizado  até  a  data  da  falência  perfaz  o 

 montante  de  R$  24.748,57  (vinte  e  quatro  mil  e  setecentos  e  quarenta  e  oito  reais  e  cinquenta 

 e  sete  centavos),  sendo  a  quantia  de  R$  3.712,28  (três  mil  e  setecentos  e  doze  reais  e  vinte  e 

 oito  centavos)  referente  aos  15%  de  honorários  sucumbenciais  ora  fixados,  conforme  acima 

 exposto. 

 CONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  a  divergência  apresentada  para  (i)  retificar  o  crédito  de 

 titularidade  da  Credora  Kelly  Benedita  Nascimento  para  o  montante  de  R$  24.748,57  (vinte  e 

 quatro  mil  setecentos  e  quarenta  e  oito  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos),  mantendo-se  na 

 classe  III  Quirografária  e  (ii)  incluir  o  crédito  de  Adalberto  Joveliano  pelo  valor  de  R$ 

 3.712,28 (três mil setecentos e doze reais e vinte e oito centavos), na classe I - Trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Kelly Benedita Nascimento 

 Valor do Crédito:  R$ 24.748,57 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 Titular do Crédito:  Adalberto Joveliano 

 Valor do Crédito:  R$ 3.712,28 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                    CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                          Contador 



 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Laureci Zeviani 

 CPF/CNPJ  010.850.628-21 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 100.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 278.447,04  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 

 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  pedido  de  divergência  feito  nos  autos  principais  (fls.  2.336/2.342)  ,  pelo 



 qual  o  Credor  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  de  credores,  para  passar  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  278.447,04  (duzentos  e  setenta  e  oito  mil  e  quatrocentos  e 

 quarenta e sete reais e quatro centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001278-19.2011.5.02.0083,  que  tramitou  perante  a  83ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho retirado de fl. 2341 do incidente de crédito autuado sob o n.º 1002716-68.2015.8.26.0127 ) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 5.  Com  efeito,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  em  comento  ,  foi  possível 

 constatar  que  o  valor  do  crédito  fora  atualizado  até  01.02.2017  ,  sendo  então  indicado  que  do 

 montante  aferido  de  R$  278.447,04  deve  ser  subtraído  o  valor  de  R$  57.562,81,  referente  ao 

 Imposto  de  Renda,  e  também  a  quantia  de  R$  1.702,26,  a  título  de  crédito  previdenciário  da 

 cota parte do empregado. Veja-se: 



 (Trecho retirado da fl. 2341 do incidente de crédito nº 1002716-68.2015.8.26.0127 ) 

 Descrição  Valor 

 Principal + juros  278.447,04 

 Imposto de Renda  - R$ 57.562,81 

 Contribuições Previdenciárias  - R$ 396,63 

 TOTAL  R$ 219.181,97 

 6.  Nesse  diapasão,  para  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a 

 retratação  do  cálculo  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  tendo  identificado  a 

 seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualiz. 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal 

 Atualização 
 TR 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal Líquido  01/02/2017  01/02/2017  R$ 219.181,97  -3,135246%  -18,46667%  R$ 179.215,03 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 179.215,03 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 8.  Outrossim,  para  fins  de  cálculo  do  montante  que  deverá  ser  inscrito  na  classe 

 trabalhista  limitado  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários  mínimos,  deverá  ser  considerado  o 

 valor  do  salário  mínimo  vigente  à  época  da  quebra,  conforme  entendimento  exarado  pelo  E. 

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  in verbis  : 



 FALÊNCIA  –  Crédito  trabalhista  –  Salário  Mínimo  a  ser 

 considerado  para  tal  fim  –  Critério  de  atualização  -  Aplicação 

 do  artigo  9º,  II,  da  Lei  11101/2005  –  Impossibilidade  de 

 adoção  do  salário  mínimo  vigente  na  data  do  pagamento  – 

 Orientação  que  impediria  a  fixação  de  valor  histórico  no 

 quadro  geral  de  credores,  para  fins  de  rateio  –  Vedação  do 

 artigo  7º,  IV,  da  Constituição  Federal  –  Crédito  que  deve  ser 

 atualizado  pelos  índices  comumente  aplicados  para  cálculos 

 judiciais,  no  momento  oportuno  -  Recurso  provido  25  .  (original 

 sem grifos). 

 *** 

 [...]  Assim,  aplicada  a  ordem  de  pagamento  dos  créditos  na 

 falência,  créditos  derivados  da  legislação  do  trabalho, 

 limitados  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários-mínimos,  vigente 

 à  data  da  quebra,  por  credor,  não  há  dúvidas  de  que  o 

 montante  a  ser  habilitado  está  em  conformidade  com  o  art.  83 

 da Lei n.  11.101  /05  .  (original sem grifos).  26 

 9.  Isso  posto,  é  cediço  que  o  salário  mínimo  a  ser  utilizado  como  parâmetro  é  aquele 

 existente  na  época  data  da  quebra,  fato  ocorrido  em  17.07.2015  ,  período  em  que  o  salário 

 mínimo perfazia a quantia de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

 10.  Assim,  a  Administradora  Judicial  apresenta  a  limitação  do  crédito  intentado,  em 

 atendimento  ao  previsto  no  artigo  83,  I  c.c.  o  inciso  VI,  ‘c’,  do  mesmo  artigo,  da  LFR, 

 ressaltando  que  se  pautou  no  valor  do  salário  mínimo  vigente  à  época  da  falência  27  ,  tendo 

 27  [...]  Assim,  aplicada  a  ordem  de  pagamento  dos  créditos  na  falência,  créditos  derivados  da  legislação  do 
 trabalho,  limitados  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários-mínimos,  vigente  à  data  da  quebra,  por  credor,  não 
 há  dúvidas  de  que  o  montante  a  ser  habilitado  está  em  conformidade  com  o  art.  83  da  Lei  n.  11.101  /05  . 
 (original  sem  grifos)  TJ-SP  20742010220188260000  SP  2074201-02.2018.8.26.0000,  Relator:  Hamid  Bdine, 
 Data de Julgamento: 04/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/07/2018 

 26  TJ-SP  20742010220188260000  SP  2074201-02.2018.8.26.0000,  Relator:  Hamid  Bdine,  Data  de  Julgamento: 
 04/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/07/2018 

 25  TJ-SP  -  AI:  21073863620158260000  SP  2107386-36.2015.8.26.0000,  Relator:  Caio  Marcelo  Mendes  de 
 Oliveira,  Data  de  Julgamento:  14/03/2016,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial,  Data  de  Publicação: 
 08/04/2016 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10937696/artigo-83-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10937696/artigo-83-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 identificado os seguintes valores: 

 CRÉDITO  - LAURECI ZEVIANI 

 Descrição  Valor  Classificação 

 Valor - Salário mínimo vigente à época da quebra  R$ 788,00  - 

 150 salários (150 x R$ 788,00)  R$ 118.200,00  Trabalhista 

 Residual  R$ 61.015,03  Quirografário 

 TOTAL  R$ 179.215,03  - 

 11.  Diante  disso,  a  Administradora  Judicial  consigna  que  a  importância  a  ser  inscrita  em 

 favor  do  Credor  Laureci  Zeviani  soma  o  montante  de  R$  179.215,03  (cento  e  setenta  e  nove 

 mil  e  duzentos  e  quinze  reais  e  três  centavos),  sendo:  (i)  R$  118.200,00  (cento  e  dezoito  mil  e 

 duzentos  reais),  na  classe  trabalhista  e  (ii)  R$  61.015,03  (sessenta  e  um  mil  e  quinze  reais  e 

 três centavos), na classe quirografária. 

 C  ONCLUSÃO 

 12.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  habilitação 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Laureci  Zeviani,  para  que 

 passe  a  constar  pelo  montante  de:  (i)  R$  118.200,00  (cento  e  dezoito  mil  e  duzentos  reais)  na 

 classe  trabalhista,  e  (ii)  R$  61.015,03  (sessenta  e  um  mil  e  quinze  reais  e  três  centavos),  na 

 classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Laureci Zeviani 

 Valor do Crédito:  R$ 118.200,00 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Valor do Crédito:  R$ 61.015,03 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 





 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Leonor Rosa Nery 

 CPF/CNPJ  0006.284.388-50 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 35.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 35.453,79  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 168/171)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  reserva  do  seu  crédito  na  relação  de  credores,  pelo 

 montante  de  R$  35.453,79  (trinta  e  cinco  mil  e  quatrocentos  e  cinquenta  e  três  reais  e  setenta 

 e nove centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001854-38.2011.5.02.0042  que  tramitou  perante  a  42ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  corroborar  o  quanto  alegado,  a  Credora  apresentou  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído do incidente de crédito ) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  inscrita  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  35.000,00  (trinta  e  cinco  mil  reais), 

 conforme demonstrado abaixo: 



 (Trecho extraído da fl. 369 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 6.  Com  efeito,  ao  analisar  as  cálculos  homologados  na  Justiça  do  Trabalho,  a  Expert 

 constatou  que  o  crédito  fora  atualizado  até  o  dia  01.07.2013  ,  perfazendo  até  essa  data  o 

 montante de R$ 23.580,00 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais), veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001854-38.2011.5.02.0042 ) 

 7.  Destarte,  cumpre  destacar  que  os  valores  devidos  à  Credora  correspondem  tão 

 somente  àqueles  concernentes  ao  principal  e  aos  juros,  posto  que  os  demais  que 

 compreendem  os  honorários  advocatícios,  honorários  periciais  e  custas,  não  são  passíveis  de 

 habilitação em seu favor, visto que são de titularidade de terceiros. 

 8.  Desta  forma,  visto  que  os  mencionados  valores  não  pertencem  à  Credora,  estes  serão 

 desconsideradas  da  presente  habilitação,  sendo  utilizado  para  fins  de  cálculo  tão  somente  o 

 montante  líquido  devido  em  favor  da  Credora  no  importe  de  R$  23.580,00  (vinte  e  três  mil, 

 quinhentos e oitenta reais), consoante indicado na planilha abaixo: 

 VALOR PRINCIPAL  +  JUROS  VALOR DO CRÉDITO 



 R$ 23.580,00  (+) R$ 5.454,84  R$ 29.034,84 

 9.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a 

 devida  retração  dos  valores  até  a  data  da  quebra  (17.07.2015)  ,  conforme  se  verifica  da  tabela 

 a seguir: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + Juros  01/07/2013  01/07/2013  R$ 29.034,84  1,819460%  24,53333%  R$ 36.815,94 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 36.815,94 

 10.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Leonor  Rosa  Nery  pelo 

 importe  de  R$  36.815,94  (trinta  e  seis  mil  e  oitocentos  e  quinze  reais  e  noventa  e  quatro 

 centavos), mantendo-se na classe I -  trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Leonor Rosa Nery 

 Valor do Crédito:  R$ 36.815,94 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Limeira Comércio de Artigos Ortopédicos e Representações 

 CPF/CNPJ  61.177.861/0001-34 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  264.982,35  Créditos com Privilégio Especial 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 393.940,40  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato Social 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls. 

 10/24)  ;  (fls.  787/809);  e  (fls.  114/115)  ,  pelo  qual  a  credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito 

 inscrito  na  relação  de  credores  pelo  montante  de  R$  358.127,64  (trezentos  e  cinquenta  e  oito 

 mil e cento e vinte e sete reais), na classe quirografária. 

 2.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou  (i)  pedido  de  habilitação;  (ii) 

 instrumento de procuração e  (iii)  contrato social. 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  no  edital  a  que  alude 

 o  §1º  do  art.  52  da  Lei  nº.  11.101  de  2005  (“LFR”)  por  crédito  no  importe  de  R$  264.982,35 

 (duzentos  e  sessenta  e  quatro  mil  e  novecentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  trinta  e  cinco  centavos). 

 Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 387 dos autos principais  ) 

 4.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  os  documentos  acima  elencados  não  são  suficientes 

 para  auferir  o  crédito  da  Requerente,  de  modo  que  a  Expert  diligenciou  administrativamente 

 em  busca  de  informações  complementares  nos  autos  dos  Embargos  à  Execução  movidos  pela 

 Falida  em  face  da  Credora,  autuados  sob  o  n.º  1007000-56.2014.8.26.0127,  tendo  localizado 

 a relação das duplicatas de prestação de serviços que deram origem ao crédito ora pleiteado. 



 *** 



 (Trechos extraídos de fls. 289/291 juntados na ação autuada sob o n.º 1007000-56.2014.8.26.0127) 

 5.  Ademais,  verificou-se  que,  em  27.11.2017  foi  proferida  r.  sentença  (fls.  386/387) 

 julgando  extinto  o  feito  por  abandono  de  causa  ,  sendo  que  a  última  movimentação  das  partes 

 foi  relativa  à  contestação  protocolada  em  02.02.2015.  Na  sequência  foi  protocolizada  uma 

 petição do promotor de justiça, em 04.07.2015, nada mais sendo protocolado. 

 6.  Nesta  senda,  a  fim  de  apurar  o  montante  devido  à  Credora,  a  Administradora  Judicial 

 diligenciou  de  forma  administrativa,  visando  obter  maiores  documentações  em  relação  ao 

 crédito em testilha, posto que não obteve retorno, conforme se denota a seguir: 



 (Trecho extraído de e-mail encaminhado a credora) 

 7.  Assim  sendo,  faz-se  necessário  destacar  que  conforme  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR, 

 exige-se  a  comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  de  modo  a  trazer  segurança  e 

 certeza inequívoca acerca do crédito. 

 8.  Neste  sentido,  as  Câmaras  Reservadas  de  Direito  Empresarial  deste  Tribunal  firmaram 

 o  entendimento  de  que  é  ônus  da  Credora  comprovar  a  efetiva  prestação  de  serviços  ou 

 entrega dos produtos, não bastando a simples apresentação das notas fiscais,  in verbis  : 

 “AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  (2047914-  70.2016.8.26.0000) 

 Recuperação  judicial.  Ausência  de  cerceamento  de  defesa  pelo 

 pedido  da  própria  agravante  para  se  proferisse  decisão  acerca 

 da  habilitação.  Incidente  de  habilitação  ou  impugnação  de 

 crédito  que  exige  a  certeza  e  liquidez  do  valor  cujo  pagamento 

 se  pretende  (artigo  9º,  III,  da  Lei  11.101/05).  Notas  fiscais 

 eletrônicas  que,  por  si  sós,  não  comprovam  prestação  de 

 serviço,  sendo  necessária  a  demonstração  de  remessa  do 

 documento  à  tomadora  de  serviços  ou  o  respectivo  aceite. 

 Impugnante  que  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  demonstrar  a 

 efetiva  prestação  dos  serviços  (artigo  333,  I,  do  Código  de 



 Processo  Civil).  Decisão  acertada.  Recurso  improvido.”  28 

 (original sem grifos) 

 *** 

 “RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  Impugnação  de  crédito 

 Insurgência  contra  decisão  que  julgou  improcedente 

 impugnação  de  crédito  que  visava  a  retificação  do  valor 

 inserido  no  quadro  geral  de  credores  Documentos  apresentados 

 que  não  autorizam  a  modificação  do  valor  inserido  no  quadro 

 geral  de  credores.  Notas  fiscais  desacompanhadas  de  prova  da 

 efetiva  prestação  de  serviços,  sendo  irrelevante  a  anuência  da 

 recuperanda  com  a  correção  pretendida  Distrato  firmado  em 

 momento  posterior  ao  ajuizamento  do  pedido  de  recuperação 

 judicial  -  Decisão  mantida  -  Recurso  improvido.”  29  (original 

 sem grifos) 

 9.  Diante  disso,  a  Administradora  Judicial  entende  que  a  existência  do  crédito  não  foi 

 suficientemente  demonstrada  pela  Credora,  nos  termos  do  art.  9º,  inciso  III  da  LFR,  motivo 

 pelo qual se rejeita o pedido ora consignado. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  opina  pela  rejeição  do  requerimento 

 ora  formulado  pela  Credora  Limeira  Comércio  de  Artigos  Ortopédicos  e  Representações 

 Ltda. 

 Titular do Crédito:  Limeira Comércio de Artigos Ortopédicos  e Representações Ltda. 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 29  TJ/SP.  Agravo  de  Instrumento  0153108-98.2013.8.26.0000;  Relator  (a):  Caio  Marcelo  Mendes  de  Oliveira; 
 Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial;  Foro  de  Barueri  -  5ª  Vara  Cível;  Data  do 
 Julgamento: 19/09/2016; Data de Registro: 21/09/2016 

 28  TJ/SP.  Agravo  de  Instrumento  2047914-  70.2016.8.26.0000;  Relator  (a):  Maia  da  Cunha;  Órgão  Julgador:  1ª 
 Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial;  Foro  de  Diadema  -  3ª.  Vara  Cível;  Data  do  Julgamento:  12/08/2016; 
 Data de Registro: 12/08/2016 



 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Marcelo Aparecido Alves de Brito 

 CPF/CNPJ  100.969.278-01 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 25.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 21.649,62  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Cópias da RT nº 0001802-53.2011.5.02.0006 

 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  239/247, 

 277/278  e  355/356)  ,  pelo  qual  o  Credor  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação 



 de  credores,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  21.649,62  (vinte  e  um  mil  e 

 seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001802-53.2011.5.02.0006,  que  tramitou  perante  a  6ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  o  Credor  apresentou  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 *** 

 (Trechos extraídos de fls. 244/245 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 



 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil  reais), 

 conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 370  dos autos principais ) 

 5.  Neste  ínterim,  a  Administradora  Judicial  diligenciou  administrativamente  junto  a  sítio 

 eletrônico  do  Tribunal  Regional  da  2ª  Região,  constatando  que  o  contrato  de  trabalho  havido 

 entre  o  Credor  e  a  Falida  perdurou  entre  04.02.2002  e  08.06.2011  ,  assim,  considerando-se  a 

 data  de  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  em  testilha  é  concursal  em 

 sua totalidade. Veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001802-53.2011.5.02.0006) 

 6.  Ademais,  compulsando  os  documentos  hábeis  apresentados,  foi  possível  constatar  que 

 o  valor  devido  ao  Credor  perfaz  o  montante  de  R$  15.593,54  (quinze  mil  e  quinhentos  e 

 noventa  e  três  reais  e  cinquenta  e  quatro  centavos),  atualizados  até  01.03.2018,  sendo  certo 

 que  não  foi  subtraída  a  verba  referente  ao  INSS  -  cota  reclamante  no  montante  de  R$  346,18, 

 sendo de rigor a sua dedução. 

 PRINCIPAL ATUALIZADO ATÉ 
 01.03.2018 

 DESCONTO INSS COTA 
 RECLAMANTE 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 15.593,54  (-) R$ 346,18  R$ 15.247,36 

 7.  Outrossim,  cumpre  esclarecer  que  foi  excluído  o  valor  a  título  de  INSS  -  cota 

 reclamante, visto ser titularizado pela União Federal. 



 8.  Superados  estes  pontos,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  elaboração  dos  cálculos,  com  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra 

 (  17.07.2015  )  , oportunidade que identificou a seguinte  quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Tìtulo  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  01/03/2018  01/03/2018  R$ 15.247,36  -3,546149%  -31,46667%  R$ 11.186,61 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 11.186,61 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  07.01.2014  ,  data  anterior  a  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito. 

 *** 

 *** 



 (Trecho extraído da Reclamação Trabalhista n. 0001802-53.2011.5.02.0006) 

 10.  Nesta  senda,  ao  realizar  análise  da  documentação  apresentada  nos  autos  da  Ação 

 Trabalhista,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  o  Credor  foi  representado  pelo  Sindicato 

 dos  Auxiliares  e  Técnicos  de  Enfermagem  e  Trabalhadores  em  Estabelecimentos  de  Serviços 

 de Saúde de São Paulo. Veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 240 dos autos) 

 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 



 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  30  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  sentença  proferida  em  07.01.2014  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de 

 rigor  que  o  crédito  sejam  incluídos  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI,  “a”  da 

 LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  expedida  pela 

 Justiça  Laboral,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais 

 correspondem  ao  montante  de  R$  2.339,03  (dois  mil  e  trezentos  e  trinta  e  nove  reais  e  três 

 centavos), atualizado até  01.03.2018  , veja-se: 

 *** 

 (Trecho extraído de fls. 244/245 dos autos) 

 14.  Desse  modo,  tendo  em  vista  que  o  crédito  não  se  encontra  atualizado  até  data  da 

 decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  dos  valores  contidos 

 na  certidão  de  crédito  ora  apresentada,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR, 

 com  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  identificando  a  seguinte 

 quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 30  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
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 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/03/2018  01/03/2018  R$ 2.339,03  -3,546149%  -31,46667%  R$ 1.716,09 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 1.716,09 

 15.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 16.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  em  favor  do  Credor  Marcelo  Aparecido  Alves  de  Brito  de 

 modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  11.186,61  (onze  mil  e  cento  e  oitenta  e  seis  reais  e 

 sessenta  e  um  centavos),  mantendo-se  na  classe  I  -  Trabalhista  concursal,  bem  como,  para 

 incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Auxiliares  e  Técnicos  de  Enfermagem  e  Trabalhadores  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  o  montante  de  R$  1.716,09  (um  mil  e 

 setecentos e dezesseis reais e nove centavos), na classe quirografária concursal. 

 Titular do Crédito:  Marcelo Aparecido Alves de Brito 

 Valor do Crédito:  R$ 11.186,61 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Auxiliares e Técnicos  de Enfermagem e Trabalhadores 

 em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 1.716,09 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Marcia do Carmos Perondi 

 CPF/CNPJ  255.561.548-21 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 10.132,21  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 7.499,37  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão para habilitação de crédito expedida pela Justiça Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 59/62)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  para  passar  a  constar  na 

 relação  de  credores  pelo  montante  de  R$  7.499,37  (sete  mil  quatrocentos  e  noventa  e  nove 

 reais e trinta e sete centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001458-40.2011.5.02.0049,  que  tramitou  perante  a  49ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação do Crédito emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (  Trecho extraído da certidão de  fl. 748 dos autos  do incidente) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  inscrita  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  10.132,21  (dez  mil  e  cento  e  trinta 

 e dois reais e vinte e um centavos), conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fls. 370 dos autos falimentares) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 6.  Por  conseguinte,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  apresentada  pela 

 Credora,  foi  possível  constatar  que  o  valor  restou  atualizado  até  o  dia  27.08.2015  ,  sendo 

 aferido  no  montante  acima  indicado  de  R$  7.499,37  (sete  mil  e  quatrocentos  e  noventa  e  nove 

 reais e trinta e sete centavos). 

 7.  Nesse  sentido,  uma  vez  que  o  crédito  não  se  encontra  atualizado  até  data  da 

 decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  dos 

 valores  contidos  na  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do 

 art. 9º da LFR, identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Principal + Juros  27/08/2015  27/08/2015  R$ 7.499,37  -0,267487%  -1,33333%  R$ 7.380,90 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 7.380,90 

 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  r.  sentença  que  fixou  os  honorários 



 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  13.07.2012  ,  em  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , constata a concursalidade do crédito,  conforme demonstrado a seguir: 

 *** 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001458-40.2011.5.02.0049) 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo. Veja-se: 



 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001458-40.2011.5.02.0049) 

 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  31  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  o  crédito  em  testilha  restou  fixado  por  r.  sentença  proferida 

 em  13.07.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito  a  título  de 

 honorários  assistenciais  sejam  incluídos  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI, 

 “a”, da LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  os  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  de  15%  correspondem  ao  montante  de 

 R$  2.210,32  (dois  mil  duzentos  e  dez  reais  e  trinta  e  dois  centavos),  atualizado  até 
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 27.08.2015, veja-se: 

 *** 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001458-40.2011.5.02.0049) 

 14.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando  a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 0,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Honorários  27/08/2015  27/08/2015  R$ 2.210,32  -0,267487%  0,00000%  R$ 2.204,41 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 2.204,41 

 15.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 16.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito  ora 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Marcia  do  Carmo  Santos 

 Perondi,  de  modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  7.380,90  (sete  mil  e  trezentos  e  oitenta  reais 

 e  noventa  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  para  incluir  em  favor  do 



 Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  o  crédito 

 de  R$  2.204,41  (dois  mil  e  duzentos  e  quatro  reais  e  quarenta  e  um  centavos),  na  classe 

 quirografária. 

 Titular do Crédito:  Marcia do Carmo Santos Perondi 

 Valor do Crédito:  R$ 7.380,90 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 2.204,41 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.      LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                         CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                                  Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Marcia Regina Bergue 

 CPF/CNPJ  300.432.968-90 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 22.500,00  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 

 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 



 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 43/45)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  inclusão  do  seu  crédito  na  relação  de  credores  pelo 

 montante de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0  01291.69.2011.5.02.0066  ,  que  tramitou  perante  a  66ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Nesse  sentido  ,  a  Administradora  Judicial  constatou  a  existência  de  Certidão  de 

 Habilitação  de  Crédito  emitida  pela  Justiça  Laboral,  portanto,  título  hábil  a  ensejar  a 

 habilitação  postulada,  posto  que,  ao  realizar  a  análise  do  aludido  documento,  foi  possível 

 constatar que o crédito pleiteado foi atualizado até o dia  11.06.2012  . Veja-se: 

 (Trecho extraído do incidente autuado sob n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  audiência  de 

 conciliação  celebrada  na  data  de  20.07.2011  ,  em  que  as  partes  acordaram  o  pagamento  da 

 importância  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),  sob  pena  de  multa  de  50%  sobre  o  valor  em 

 aberto, em caso de inadimplemento. 

 5.  Com  efeito,  em  que  pese  os  autos  trabalhistas  serem  físicos,  conforme  se  observa  do 

 trecho  de  certidão  colacionado  acima,  a  empresa  Falida  não  cumpriu  com  o  mencionado 

 acordo,  motivo  pelo  qual  houve  a  incidência  da  multa  de  50%  sobre  o  valor  total  do  acordo, 



 conforme certificado pelo D. Juízo Laboral. 

 6.  Denota-se  que  o  acordo  foi  celebrado  em  20.07.2011  ,  sendo  que,  conforme  certificado 

 acima,  a  Falida  foi  intimada  em  11.06.2012  para  adimplir  a  quantia  total  do  referido  acordo, 

 acrescido  do  montante  devido  á  título  de  multa  50%,  sendo  certo  que  ambos  os  fatos 

 ocorreram em data anterior à data da quebra  (17.07.2015)  . 

 7.  Desse  modo,  entende-se  que  a  multa  de  50%  (cinquenta  por  cento),  aplicada  ao 

 cálculo não deve ser afastada, visto que a sua incidência foi anterior à decretação da quebra. 

 8.  Ademais,  tendo  em  vista  que  o  crédito  da  Credora  não  se  encontra  atualizado  até  data 

 da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  dos  valores 

 contidos  na  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  apresentada.  Nesse  sentido,  o  art.  9º,  inciso  II, 

 da LFR e Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos). 

 9.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , tendo  identificado o seguinte valor: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Acordo + Multa 50%  11/06/2012  11/06/2012  R$ 22.500,00  1,846648%  37,20000%  R$ 31.440,06 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 31.440,06 

 10.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito  de 

 habilitação  apresentado,  para  incluir  em  favor  da  Credora  de  Marcia  Regina  Bergue  o  crédito 

 no  montante  de  R$  31.440,06  (trinta  e  um  mil  e  quatrocentos  e  quarenta  reais  e  seis 

 centavos), na classe trabalhista (Classe I). 

 Titular do Crédito:  Marcia Regina Bergue 

 Valor do Crédito:  R$  31.440,06 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.      LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                         CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                                  Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Margarete Martins Pereira 

 CPF/CNPJ  043.774.468-90 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 12.907,94  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 209/215)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  inclusão  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo 

 montante  de  R$12.907,94  (doze  mil  e  novecentos  e  sete  e  noventa  e  quatro  reais),  na  classe 

 trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001385-84.2011.5.02.0076,  que  tramitou  perante  a  76ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 211 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 5.  Com  efeito,  da  análise  da  Certidão  em  testilha  é  possível  observar  que  o  crédito  foi 

 atualizado  até  01.01.2012  ,  tendo  sido  apurado  o  montante  de  R$12.907,94  (doze  mil  e 

 novecentos  e  sete  reais  e  noventa  e  quatro  centavos),  posto  que  considerou  a  quantia  de  R$ 

 241,27  (duzentos  e  quarenta  e  um  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  referente  as  custas 

 processuais,  que  por  ser  verba  de  titularidade  da  União  Federal,  deve  ser  deduzida  do  crédito 

 a ser habilitado. 



 CRÉDITO TOTAL DESCRITO  DEDUÇÃO DAS CUSTAS  VALOR DO CRÉDITO EM 01.01.2012 

 R$ 12.907,94  (-) R$ 241,27  R$ 12.666,67 

 6.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  a  atualização  do  crédito  apurado  após  a  dedução  das  custas,  até  a  data  de  decretação 

 da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/7/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualiz. TR  Juros Mora 1,0% 

 a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado 

 Principal Líquido  01/01/2012  01/01/2012  R$ 12.666,67  2,114441%  42,53333%  R$ 18.435,97 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 18.435,97 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 8.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito  de 

 habilitação  apresentado,  para  incluir  em  favor  da  Credora  Margarete  Martins  Pereira  o 

 crédito  no  montante  de  R$  18.435,97  (dezoito  mil  e  quatrocentos  e  trinta  e  cinco  reais  e 

 noventa e sete centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Margarete Martins Pereira 

 Valor do Crédito:  R$ 18.435,97 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Maria Aparecida Vieira da Hora 

 CPF/CNPJ  956.571.778-00 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 55.245,34  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 55.245,34  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Cópias da RT n.º 0001227-57.2011.5.02.0002 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 309/320)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia, 

 para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  55.245,34  (cinquenta  e  cinco  mil  e  duzentos  e 

 quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha,  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001227-57.2011.5.02.0002,  que  tramitou  perante  a  2ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  a  Credora  apresentou  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 319 do incidente autuado sob n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  55.245,34  (cinquenta  e  cinco 

 mil  e  duzentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  quatro  centavos),  conforme  se  observa 

 abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 371  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  a  Administradora  Judicial  analisou  os  documentos  juntados  (fls. 

 309/320)  ,  constatando  que  o  contrato  de  trabalho  havido  entre  a  Credora  e  a  Falida  perdurou 



 entre  16.04.1991  e  04.05.2011  ,  assim,  considerando-se  a  data  de  decretação  da  falência 

 (17.07.2015)  , tem-se que o crédito em testilha é concursal  em sua totalidade. Veja-se: 

 (Trecho extraído de f. 312 do incidente  n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 6.  Ademais,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  do  valor  devido  à  Credora 

 até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º 

 da  LFR,  extraindo-se  os  valores  à  título  de  INSS,  custas  e  honorários  advocatícios,  posto  que 

 titularizado  por  terceiros  ,  de  modo  a  identificar  o  crédito  a  ser  inscrito  em  seu  favor  na 

 relação creditícia: 

 VALOR PRINCIPAL  DESCONTO CUSTAS  DESCONTO INSS  DESCONTO 
 HONORÁRIOS 

 VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 55.245,34  - R$ 800,00  - R$ 447,73  - R$ 7.043,16  R$ 46.954,45 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Tìtulo  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Principal Líquido  01/04/2013  01/04/2013  R$ 46.954,45  1,819460%  27,53333%  R$ 60.972,11 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 60.972,11 

 7.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 -  Do crédito a título de honorários 



 8.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  (  02.05.2012)  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito,  conforme trechos abaixo colacionados: 

 (Trechos extraídos de fls. 312/314 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 9.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  .  Veja-se: 



 (Trecho extraído de fl. 310 do incidente sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 10.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  n.º 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  32  ”  (original sem grifos). 

 11.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  em  testilha  restou  fixado  por  r.  sentença 

 proferida  em  02.05.2012  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito  a  título 

 de  honorários  assistenciais  sejam  incluídos  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI, 

 “a”, da LFR. 

 12.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  expedida  pelo  D. 

 Juízo  do  Trabalho,  a  Expert  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  em  comento 

 correspondem  ao  montante  de  R$  7.043,16  (sete  mil  e  quarenta  e  três  reais  e  dezesseis 

 32  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 centavos), atualizados até  01.04.2013  ,  veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 319 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 13.  Nesta  senda,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  oportunidade 

 em que identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Honorários  01/04/2013  01/04/2013  R$ 7.043,16  1,819460%  27,53333%  R$ 9.145,81 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 9.145,81 

 14.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Maria  Aparecida  Vieira  da 

 Hora,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  60.972,11  (sessenta  mil  e  novecentos  e 

 setenta  e  dois  reais  e  onze  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  para 

 incluir  o  crédito  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de 



 Saúde  de  São  Paulo  ,  pelo  montante  de  R$  9.145,81  (nove  mil  e  cento  e  quarenta  e  cinco  reais 

 e oitenta e um centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Maria Aparecida Vieira da Hora 

 Valor do Crédito:  R$ 60.972,11 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 9.145,81 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Maria Hilza de Macedo Pinheiro 

 CPF/CNPJ  263.316.378-50 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 18.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 33.642,63  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de crédito expedida pela justiça laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0003837-75.2020.8.26.0127,  pelo 

 qual  a  Credora  postula  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  que 

 passe  a  constar  na  relação  de  credores  pelo  montante  de  R$  33.642,63  (trinta  e  três  mil  e 

 seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001806-73.2011.5.02.0044,  que  tramitou  perante  a  44ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito, emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído da certidão de fl. 04 dos autos do incidente) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  18.000,00  (dezoito  mil  reais), 

 conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fls. 371 dos autos falimentares) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  foi  gerado  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Entretanto,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  apresentada  nos  autos, 

 bem  como  a  planilha  de  cálculo  colacionada  na  Ação  Trabalhista  ,  foi  possível  constatar  que  o 

 crédito  foi  atualizado  até  01.07.2019,  aferindo-se  o  valor  de  titularidade  da  Credora  na  monta 

 de  R$  26.424,90  (vinte  e  seis  mil  e  duzentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  noventa  centavos). 

 Veja-se: 

 (Trecho extraído da petição de fl. 01 dos autos do incidente) 

 *** 



 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001806-73.2011.5.02.0044) 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  retração  dos  valores  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  , 

 oportunidade em que identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + Juros  01/07/2019  01/07/2019  R$ 26.242,90  -3,546149%  -47,46667%  R$ 17.164,75 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 17.164,75 

 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  (  22.02.2012)  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito,  conforme trechos abaixo colacionados: 



 *** 

 (Trechos extraídos da RT autuada sob o n.º 0001806-73.2011.5.02.0044) 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo. Veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001806-73.2011.5.02.0044) 

 11.  Neste  sentido,  ressalta-se  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de 

 São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 



 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  33  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  em  testilha  restou  fixado  por  r.  sentença 

 proferida  em  22.02.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito  a  título 

 de  honorários  assistenciais  sejam  incluídos  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI, 

 “a”, da LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  a  planilha  de  cálculo  homologada  pelo  D.  Juízo  do 

 Trabalho,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais 

 correspondem  ao  montante  de  R$  3.936,43  (três  mil  e  novecentos  e  trinta  e  seis  reais  e 

 quarenta e três centavos), atualizado até  01.07.2019  ,  veja: 

 33  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º  0001806-73.2011.5.02.0044) 

 14.  Desta  forma,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência  (  17.07.2015  )  ,  a  Administradora  Judicial 

 procedeu  à  atualização  dos  valores,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR, 

 oportunidade em que apurou o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/07/2019  01/07/2019  R$ 3.936,43  -3,546149%  -47,46667%  R$ 2.574,71 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 2.574,71 

 15.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 16.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pedido  de 

 divergência  ora  apresentado,  para  o  fito  de  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Maria 

 Hilza  de  Macedo  Pinheiro,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  17.164,75 



 (dezessete  mil  e  cento  e  sessenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  cinco  centavos),  mantendo-se  na 

 classe  trabalhista,  bem  como  para  incluir  o  crédito  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  pelo  montante  de  R$  2.574,71  (dois  mil 

 e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Maria Hilza de Macedo 

 Valor do Crédito:  R$ 17.164,75 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 2.574,71 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Marília do Socorro Lopes Feio 

 CPF/CNPJ  635.318.872-20 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 3.487,90  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Objeto e Pé 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls. 

 04/09)  e  (fls.  375/378)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação 

 creditícia  pelo  montante  de  R$  3.487,90  (três  mil  e  quatrocentos  e  oitenta  e  sete  reais  e 

 noventa centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob o n.º 1347/11, que tramitou perante a 47ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Objeto e Pé expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho retirado de fl. 09  do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  foi  gerado  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 5.  Com  efeito,  ao  analisar  a  Certidão  de  Objeto  e  Pé  ,  foi  possível  constatar  que  o  crédito 

 foi  atualizado  até  01.02.2013  ,  indicando-se  o  valor  atualizado  da  dívida  no  montante  de  R$ 

 3.487,90 (três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos). 

 6.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  tendo  sido 



 identificados os seguintes valores: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal 

 Atualização 
 TR 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  01/02/2013  01/02/2013  R$ 3.487,90  1,819460%  29,53333%  R$ 4.600,20 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 4.600,20 

 7.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Objeto  e  Pé 

 expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que  ela  deve 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 8.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito  de 

 habilitação  apresentada,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Marília  do  Socorro  Lopes 

 Feio  pelo  montante  de  R$  4.600,20  (quatro  mil  e  seiscentos  reais  e  vinte  centavos),  na  classe 

 I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Marília do Socorro Lopes Feio 

 Valor do Crédito:  R$ 4.600,20 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Maurício Francisco dos Santos 

 CPF/CNPJ  101.253.288-77 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 100,00  Crédito com Privilégio Geral 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 128.100,37  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Crédito 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls. 

 760/780)  ,  pelo  qual  o  Credor  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia, 

 para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  128.100,37  (cento  e  vinte  e  oito  mil  cem  reais  e 

 trinta e sete centavos), na classe quirografária. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  tem  origem  na  ação  autuada  sob  o  n.º 

 0046071-14.2010.8.26.0001,  que  tramitou  perante  a  2ª  Vara  do  Juizado  Especial,  do  Foro 

 Regional  I  -  Santana/SP  ,  cuja  sentença  prolatada  em  09.02.2012  julgou  procedente  a  ação 

 condenando a Falida ao pagamento do montante pleiteado na presente falência. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou  (i)  pedido  de  habilitação;  e  (ii) 

 certidão para fins de habilitação, veja-se: 

 *** 

 (Trechos extraídos de fl. 774 do incidente de crédito) 

 4.  Nada  obstante,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  100,00  (  cem  reais),  conforme  se 

 observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 396  dos autos falimentares) 

 5.  Com  efeito,  insta  frisar  que,  em  que  pese  o  Credor  tenha  informado  que  seu  crédito 

 perfaz  a  quantia  de  R$  128.100,37  (cento  e  vinte  e  oito  mil  e  cento  reais  e  trinta  e  sete 

 centavos),  atualizado  até  abril/2019,  não  foi  possível  aferir  os  critérios  de  atualização 

 monetária  utilizados,  visto  que  não  fora  juntada  a  planilha  de  cálculos,  sendo  certo  que  os 

 valores  informados  se  encontram  em  desacordo  com  o  disposto  do  art.  9º,  II  da  LFR,  que 

 determina  que  a  atualização  deve  ser  realizada  até  a  data  da  decretação  da  falência 

 (17.07.2015)  . 

 (Trecho retirado da fl. 760 do incidente de crédito n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 6.  Assim,  para  realizar  a  atualização  do  crédito,  a  Administradora  Judicial  diligenciou 

 junto  ao  sítio  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo,  nos  autos  da  ação  autuada  sob  o 

 n.º  0046071-14.2010.8.26.0001,  constatando  que  a  Certidão  de  Habilitação  em  questão 

 (fls.763)  foi  expedida  em  virtude  da  decretação  da  liquidação  judicial  da  Falida,  que  implicou 

 na suspensão da ação, veja-se: 

 (Trecho extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 

 7.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  o  processo  foi  extinto  em  (09.02.2012)  ,  tendo  a 

 Certidão  para  fins  de  Habilitação  atualizado  o  crédito  até  01.10.2011  ,  momento  pretérito  à 



 decretação da quebra  (17.07.2015)  , demonstrando-se a natureza concursal do crédito. 

 8.  Nesse  sentido,  da  análise  da  Certidão  em  testilha  foi  possível  constatar  que  o  crédito 

 foi  atualizado  até  01.10.2011  ,  aferindo-se  o  montante  de  R$  17.299,02  (dezessete  mil  e 

 duzentos e noventa e nove reais e dois centavos) para a data. Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 774 do incidente de crédito) 

 9.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  até  a  data  da  quebra  (  17.05.2015  ) 

 a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a 

 Administradora  Judicial  realizou  os  cálculos  do  montante  devido,  apurando  a  seguinte 

 quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Principal + Juros  01/10/2011  01/10/2011  R$ 17.299,02  29,362324%  45,53333%  R$ 32.568,05 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 32.568,05 

 10.  Desse  modo,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  devidamente  atualizado  até  a  data  da 

 quebra  perfaz  a  quantia  de  R$  32.568,05  (trinta  e  dois  mil  e  quinhentos  e  sessenta  e  oito  reais 

 e cinco centavos), conforme acima indicado. 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  a  divergência  apresentada,  para  retificar 

 o  crédito  de  titularidade  do  Credor  Maurício  Francisco  dos  Santos  pela  importância  de  R$ 

 32.568,05  (trinta  e  dois  mil  quinhentos  e  sessenta  e  oito  reais  e  cinco  centavos),  na  classe  IV  - 

 quirografária. 

 Titular do Crédito:  Maurício Francisco dos Santos 



 Valor do Crédito:  R$ 32.568,05 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                         CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                                  Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Medina Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. - Me 

 CPF/CNPJ  06.238.302/0001-89 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 6.527,26  Crédito com Privilégio Especial 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 6.527,26  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato social 

 iv  Instrumento de protesto 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  de  crédito  autuado  sob  o  n.º  0001555-93.2022.8.26.0127,  pelo 

 qual  a  Credora  informa  que  concorda  com  o  valor  de  R$  6.527,26  (seis  mil  quinhentos  e  vinte 

 e sete reais e vinte e seis centavos), arrolado pela Falida em sua relação creditícia. 

 2.  Informa  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  é  oriundo  da  duplicata  nº  2315,  emitida 

 em  01.04.2011  e  vencida  em  10.05.2011,  juntando  o  respectivo  instrumento  de  protesto 

 (fl.10)  e,  por  conseguinte,  para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros 

 documentos  (i)  pedido  de  habilitação;  (ii)  instrumento  de  procuração;  e  (iii)  instrumento  de 

 protesto. 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  por  crédito  no  importe  de  R$  6.527,26  (seis  mil  quinhentos  e  vinte  e  sete  reais  e 

 vinte e seis centavos), conforme demonstrado abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 387 dos autos principais) 

 4.  Desta  forma,  considerando  que  a  Credora  já  se  encontra  devidamente  arrolada  na 

 relação  creditícia  da  Falida  por  quantia  idêntica  à  requerida  e  concordando  com  o  valor 

 listado, a Administradora Judicial opina pela rejeição do presente incidente. 

 C  ONCLUSÃO 

 5.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  rejeita  o  pleito  apresentado  pela 

 Credora  Medina  Serviços  Médicos  e  Hospitalares  Ltda  -  Me,  vez  que  o  crédito  pleiteado  já 

 encontra-se devidamente relacionado na relação creditícia. 

 Titular do Crédito:  Medina Serviços Médicos e Hospitalares  Ltda - Me 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:- 
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 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                  CRC n.º 1SP322499/O-3 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DA  C  OMARCA  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Meryellen Macedo de Lima 

 CPF/CNPJ  175.929.158-71 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela  Credora 

 R$ 278.922,53  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 

 iv  Cópia da Sentença 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127,  constante  (fls. 

 181/192)  ,  no  qual  a  Credora  pretende  a  habilitação  de  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo 

 importe  de  R$  278.922,53  (duzentos  e  setenta  e  oito  mil  e  novecentos  e  vinte  e  dois  reais  e 

 cinquenta e três centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001672-65.2011.5.02.0070,  que  tramitou  perante  a  70º  Vara  do  Trabalho  da 

 Capital/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 



 (Trecho extraído da certidão de  fl. 185 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 5.  Todavia,  faz-se  necessário  tecer  ponderações  acerca  da  quantia  pleiteada,  posto  que  a 

 Credora  intenta  a  habilitação  do  crédito  pelo  valor  de  R$  278.922,53  (duzentos  e  setenta  e 

 oito  mil  novecentos  e  vinte  e  dois  reais  e  cinquenta  e  três  centavos)  corrigidos  até 

 01.01.2016  . 

 6.  Entretanto,  a  Certidão  de  Habilitação  emitida  pela  Justiça  Laboral  indica  que  o  valor 

 do  crédito  atualizado  até  01.01.2016  perfaz  o  montante  de  R$  227.233,38,  sendo  R$ 

 213.823,14  (duzentos  e  treze  mil  oitocentos  e  vinte  e  três  reais  e  catorze  centavos)  de  crédito 

 da  reclamante,  considerando  a  dedução  do  INSS  cota  empregado  no  valor  de  R$  13.410,24 

 (treze mil quatrocentos e dez reais e vinte e quatro centavos) e outros encargos. 

 PRINCIPAL + JUROS  DESCONTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  VALOR DO CRÉDITO EM 01.01.2016 

 R$ 227.233,38  (-) R$ 13.410,24  R$ 213.823,14 

 7.  Assim,  em  prosseguimento,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  elaboração  de 

 planilha  de  cálculos,  realizando  a  correção  do  crédito  até  a  data  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  para 

 alinhar-se  à  determinação  do  art.  9º,  II  da  LFR,  oportunidade  em  que  identificou  o  seguinte 

 valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + juros  01/01/2016  01/01/2016  R$ 213.823,14  -1,017735%  -5,46667%  R$ 200.676,66 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 200.676,66 



 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 9.  Outrossim,  para  fins  de  cálculo  do  montante  que  deverá  ser  inscrito  na  classe 

 trabalhista  limitado  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários  mínimos,  deverá  ser  considerado  o 

 valor  do  salário  mínimo  vigente  à  época  da  quebra,  conforme  entendimento  exarado  pelo  E. 

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  in verbis  : 

 FALÊNCIA  –  Crédito  trabalhista  –  Salário  Mínimo  a  ser 

 considerado  para  tal  fim  –  Critério  de  atualização  -  Aplicação 

 do  artigo  9º,  II,  da  Lei  11101/2005  –  Impossibilidade  de 

 adoção  do  salário  mínimo  vigente  na  data  do  pagamento  – 

 Orientação  que  impediria  a  fixação  de  valor  histórico  no 

 quadro  geral  de  credores,  para  fins  de  rateio  –  Vedação  do 

 artigo  7º,  IV,  da  Constituição  Federal  –  Crédito  que  deve  ser 

 atualizado  pelos  índices  comumente  aplicados  para  cálculos 

 judiciais,  no  momento  oportuno  -  Recurso  provido  34  .  (original 

 sem grifos). 

 *** 

 [...]  Assim,  aplicada  a  ordem  de  pagamento  dos  créditos  na 

 falência,  créditos  derivados  da  legislação  do  trabalho, 

 limitados  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários-mínimos,  vigente 

 à  data  da  quebra,  por  credor,  não  há  dúvidas  de  que  o 

 montante  a  ser  habilitado  está  em  conformidade  com  o  art.  83 

 da Lei n.  11.101  /05  .  (original sem grifos).  35 

 10.  Isso  posto,  cediço  que  o  salário  mínimo  a  ser  utilizado  como  parâmetro  é  aquele 

 35  TJ-SP  20742010220188260000  SP  2074201-02.2018.8.26.0000,  Relator:  Hamid  Bdine,  Data  de  Julgamento: 
 04/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/07/2018 

 34  TJ-SP  -  AI:  21073863620158260000  SP  2107386-36.2015.8.26.0000,  Relator:  Caio  Marcelo  Mendes  de 
 Oliveira,  Data  de  Julgamento:  14/03/2016,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial,  Data  de  Publicação: 
 08/04/2016 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10937696/artigo-83-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 existente  na  data  da  quebra,  fato  ocorrido  em  17.07.2015  ,  período  em  que  se  verificava  o 

 salário mínimo no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

 11.  Assim,  a  Administradora  Judicial  apresenta  a  limitação  do  crédito  intentado,  em 

 atendimento  ao  previsto  no  artigo  83,  I  c.c.  o  inciso  VI,  ‘c’,  do  mesmo  artigo,  da  LFR, 

 ressaltando  que  se  pautou  no  valor  do  salário  mínimo  vigente  à  época  da  falência  36  ,  tendo 

 identificado os seguintes valores: 

 CRÉDITO  - Meryellen Macedo de Lima 

 Descrição  Valor  Classificação 

 Valor - Salário mínimo vigente à época da quebra  R$ 788,00  - 

 150 salários (150 x R$ 788,00)  R$ 118.200,00  Trabalhista 

 Residual  R$ 82.476,66  Quirografário 

 TOTAL  R$ 200.676,66  - 

 12.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  ,  a  habilitação  apresentada,  para  incluir  o 

 crédito  em  favor  da  Credora  Meryellen  Macedo  de  Lima  pelo  valor  de  R$  200.676,66 

 (duzentos  mil  e  seiscentos  e  setenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  sendo:  (i)  R$ 

 118.200,00  (cento  e  dezoito  mil  e  duzentos  reais)  na  classe  trabalhista  e  (ii)  R$  82.476,66 

 (oitenta  e  dois  mil  e  quatrocentos  e  setenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  na  classe 

 quirografária. 

 Titular do Crédito:  Meryellen Macedo de Lima 

 Valor do Crédito:  R$ 118.200,00 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Valor do Crédito:  R$ 82.476,66 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 36  [...]  Assim,  aplicada  a  ordem  de  pagamento  dos  créditos  na  falência,  créditos  derivados  da  legislação  do 
 trabalho,  limitados  a  150  (cento  e  cinquenta)  salários-mínimos,  vigente  à  data  da  quebra,  por  credor,  não 
 há  dúvidas  de  que  o  montante  a  ser  habilitado  está  em  conformidade  com  o  art.  83  da  Lei  n.  11.101  /05  . 
 (original  sem  grifos)  TJ-SP  20742010220188260000  SP  2074201-02.2018.8.26.0000,  Relator:  Hamid  Bdine, 
 Data de Julgamento: 04/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/07/2018 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10937696/artigo-83-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Metrofile Gerenciamento e Logística de Arquivo Ltda. 

 CPF/CNPJ  02.162.471/0001-21 

 Tipo do Requerimento  Habilitações de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 128.532,10  Quirografária 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato Social 

 iv  Contrato de prestação de serviços 

 v  Relatório de Itens Armazenados 

 vi  Planilha de cálculos 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0004242-53.2016.8.26.0127,  pelo  qual  a 

 credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo  montante  de  R$ 

 128.532,10  (cento  e  vinte  e  oito  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  dois  reais  e  dez  centavos),  na 

 classe quirografária. 

 2.  Ademais,  informa  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  tem  origem  na  prestação  de 

 serviços de guarda e gestão de documentos não pagos pela Falida. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou  (i)  pedido  de  habilitação 

 (fls.01/03)  ;  (ii)  instrumento  de  procuração  (fl.04)  ;  (iii)  cópia  do  contrato  social  (fls.05/13)  ; 

 (iv)  cópia  do  contrato  de  prestação  de  serviços  (fls.14/20)  ;  (v)  relatório  de  itens  armazenados 

 (25/395)  ; e  (vi)  planilha de cálculos  (396/398)  . 

 4.  Nessa  linha,  ao  analisar  os  documentos  probatórios  apresentados  nos  autos  do 

 incidente  de  habilitação  de  crédito  em  comento,  foi  possível  observar  que  o  contrato  firmado 

 entre  as  partes  prevê  como  forma  de  pagamento  o  faturamento  mensal  dos  serviços  prestados 

 no dia 20 (vinte) de cada mês, nestes termos: 

 (Trecho extraído de fl. 17 do incidente n.º 0004242-53.2016.8.26.0127) 

 5.  No  entanto,  a  Credora  não  apresentou  os  documentos  aptos  a  embasar  a  sua  pretensão 

 de  habilitação  de  crédito,  notadamente  quanto  às  faturas  ou  documentos  equivalentes  a 

 possibilitar aferir com exatidão os valores apontados como devidos. 

 6.  Nesse  sentido,  destaca-se  que  somente  foi  apresentado  pela  Credora  a  planilha  de 

 cálculos,  extrato  de  documentos  armazenados  e  cópia  do  contrato  celebrado  entre  as  partes,  o 

 que não tem o condão de comprovar a existência do valor pleiteado. 



 7.  Deste  modo,  com  fulcro  a  obter  os  documentos  faltantes,  em  06.04.2022,  a 

 Administradora  Judicial  enviou  e-mail  à  Credora  Metrofile  Gerencimento  e  Logística  de 

 Arquivo Ltda, sendo que até a conclusão deste relatório, não houve resposta, veja-se: 

 (Trecho extraído do e-mail enviado a Credora) 

 8.  Nesse  sentido,  destaca-se  que,  de  acordo  com  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR,  é 

 necessária  a  comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  de  modo  a  trazer  segurança 

 e  certeza  inequívoca  acerca  do  crédito,  indicando  o  valor  do  crédito,  atualizado  até  a  data  do 

 pedido  de  decretação  da  falência,  sua  origem  e  classificação,  requisito  não  cumprido  pela 

 Credora. 

 9.  A  jurisprudência  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo  segue  neste  sentido  e, 

 é  clara  quanto  ao  fato  de  que  a  ausência  de  demonstração  de  provas  que  justifiquem  o  crédito 

 pleiteado ocasiona a extinção do feito,  in verbis  : 

 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 

 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 

 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 

 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 

 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 

 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 

 não provido.  37  (  original sem grifos). 

 37  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014 



 *** 

 Agravo  de  Instrumento  –  Falência  –  I  mpugnação  de  crédito  – 

 Improcedência  –  Inconformismo  –  Não  acolhimento  –  Credor 

 impugnante  que  não  apresentou  documentos  indispensáveis  à 

 verificação  da  procedência  da  majoração  de  crédito 

 pretendida,  mesmo  depois  de  apontados  os  documentos 

 faltantes,  de  forma  detalhada,  pela  administradora  judicial  – 

 Ônus  probatório  que  cabia  ao  impugnante  (arts.  9°,  III,  e  13,  da 

 Lei  n.  11.101/05,  e  art.  373,  I,  do  CPC),  do  qual  não  se 

 desincumbiu  –  Comportamento  processual  contraditório  do 

 impugnante,  a  configurar  ofensa  ao  art.  5°,  do  CPC  –  Decisão 

 agravada  mantida  –  Recurso  desprovido.  38  (  original  sem 

 grifos). 

 *** 

 Habilitação  de  crédito  em  recuperação  judicial  –  Extinção,  sem 

 exame  de  mérito,  com  fulcro  na  ausência  de  documentos 

 essenciais  –  Inconformismo  –  Desacolhimento  –  Falta  de 

 liquidez  que  é  pontuada  pelo  próprio  agravante,  ao  invocar  o 

 dever  do  administrador  judicial  em  realizar  busca  nos  livros 

 contábeis  –  Ausência  de  provas  que  inibem  a  pretensão  – 

 Sentença mantida – Recurso desprovido.  39 

 10.  Em  vista  disso,  rejeita-se  a  presente  habilitação  de  crédito  apresentada  pela  Credora 

 Metrofile Gerenciamento e Logística de Arquivos Ltda. em razão da ausência de documentos. 

 C  ONCLUSÃO 

 39  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2237180-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
 Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; 
 Data de Registro: 14/03/2019) 

 38  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2241568-80.2020.8.26.0000;  Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
 Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
 09/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021) 



 11.  Diante  do  exposto,  rejeita-se  o  pleito  de  habilitação  de  crédito  apresentado  pela 

 Metrofile  Gerenciamento  e  Logística  de  Arquivos  Ltda.,  em  razão  da  ausência  documental 

 exposta  alhures  . 

 Titular do Crédito:  Metrofile Gerenciamento e Logística  de Arquivos Ltda. 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  E  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  Nº  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Milton Lazaro Coimbra 

 CPF/CNPJ  089.049.748-60 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 138.000,00  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pela Credor 

 R$ 199.964,08  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Objeto e pé 

 iv  Cópia da Sentença 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127,  pelo  qual  o 

 Credor  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  de  credores  (fls.  267/273,  720,  739/745 

 do  incidente  de  crédito)  pelo  montante  de  R$  199.964,08  (cento  e  noventa  e  nove  mil  e 

 novecentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e  oito  centavos),  na  classe  quirografária,  conforme  se 

 verifica a seguir: 

 (trecho retirado de fl. 269 do incidente de crédito n.º 0010211-83.2015.8.26.0127)  . 

 2.  Para  fundamentar  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  o  Credor  apresentou 

 Certidão de Objeto e Pé. Veja-se: 

 (Trecho retirado de fl. 272 do incidente n.º 0010211-83.2015.8.26.0127)  . 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  138.000,00  (cento  e  trinta  mil 

 reais), conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 396  dos autos principais) 

 4.  Desse  modo,  em  relação  ao  crédito  pleiteado,  é  importante  frisar  que  o  Credor 

 apresentou  nova  planilha  de  cálculo,  a  qual  foi  elaborada  de  acordo  com  o  disposto  no  art.  9º, 

 inciso  II  da  LFR,  visto  que  o  crédito  fora  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  quebra 

 (17.07.2015)  . Veja-se: 

 (Trecho retirado de fl. 740 do incidente de crédito) 

 5.  Neste  ínterim,  informa  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  teve  origem  na  Ação  de 

 Indenização  autuada  sob  o  n.º  0006170-49.2010.8.26.0127,  movida  em  face  da  Falida,  que 

 tramitou  perante  a  1.º  Vara  Cível  do  Foro  de  Carapicuíba/SP,  cuja  sentença  prolatada  em 

 01.11.2011  julgou  procedente  o  pedido  para  o  fito  de  condenar  a  Falida  ao  pagamento  das 

 despesas  hospitalares,  arbitradas  pela  quantia  de  R$  85.455,83,  com  correção  até  a  data  da 

 prolação  da  sentença,  acrescida  de  juros  de  mora  desde  a  citação,  de  1  %  a.m  e  o  quantum  de 

 R$ 20.000,00 (vinte e mil reais)  acrescido de juros de mora desde a data do dano. Veja-se: 



 (Trecho extraído de fl. 745 do incidente de crédito) 

 6.  Nesta  senda,  ao  analisar  os  documentos  juntados  pelo  Credor,  a  Expert  pôde  constatar 

 que  o  D.  Juízo  Cível  proferiu  Certidão  de  Objeto  e  Pé  fixando  o  quantum  em  R$  85.455,83 

 (oitenta  e  cinco  mil  e  quatrocentos  e  cinquenta  e  cinco  reais  e  oitenta  e  três  centavos),  a  ser 

 corrigido  nos  moldes  abaixo  demonstrado,  bem  como,  o  valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil 

 reais) à título de danos morais. Confira-se: 

 (Trecho extraído de fl. 272 do incidente de crédito) 

 7.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  ação  de  indenização  movida 

 pelo  Credor  (2011)  e  a  data  do  evento  danoso  ora  informado  (12.02.2010)  ,  conforme  abaixo 

 demonstrado,  tem-se  que  o  crédito  acima  elencado  foi  gerado  antes  da  decretação  da  falência 

 (17.07.2015)  , demonstrando que é concursal em sua  integralidade. 



 (Trecho extraído de fl. 740 do incidente de crédito) 

 8.  Cumpre  ressaltar,  todavia,  que  no  montante  pleiteado  incluíram-se  os  valores 

 referentes  aos  honorários  do  Patrono,  porém,  a  Administradora  Judicial  entende  ser 

 necessário o desmembramento dos valores. 

 9.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou os cálculos do montante devido. 

 10.  Portanto,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  conferência  mediante  elaboração  de 

 planilha  de  cálculos,  tendo  como  base  o  valor  acostado  na  Certidão  de  Objeto  e  Pé,  ante  a 

 impossibilidade  de  verificação  do  índice  utilizado  pelo  Credor  quando  das  planilhas 

 apresentadas  .  Assim  realizou  a  atualização  até  a  data  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  identificando  o 

 seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Valor Principal  01/12/2011  24/03/2011  R$ 85.455,83  28,218838%  51,76667%  R$ 166.291,45 

 Danos Morais  01/12/2011  12/02/2010  R$ 20.000,00  28,218838%  65,16667%  R$ 42.354,96 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 208.646,41 

 11.  Efetivados  os  cálculos,  esclarece-se  que  os  créditos  foram  atualizados  monetariamente 

 desde  01.12.2011,  data  da  publicação  da  sentença,  conforme  determinado  pelo  D.  Juízo 

 Cível.  Ademais,  os  juros  de  mora  do  valor  principal  incidiram  desde  a  citação  (24.03.2011)  e 

 o dos danos morais desde a incidência do ocorrido  (12.02.2010)  . 

 12.  Dando-se  seguimento,  consigna-se  que  a  Expert  restou  impossibilitada  de  verificar  o 

 quantum  devido  ao  Credor  referente  as  despesas  processuais,  visto  que  os  autos  de  origem 

 são físicos. 

 13.  Posto  isto,  tem-se  que  o  valor  do  crédito  atualizado  em  favor  de  Milton  Lazaro 



 Coimbra  perfaz  o  montante  de  R$  208,646,41  (duzentos  e  oito  mil  e  seiscentos  e  quarenta  e 

 seis reais e quarenta e um centavos). 

 -  Do crédito a título de honorários 

 14.  Quanto  aos  honorários  advocatícios,  insta  consignar  que  a  sentença  que  determina  o 

 pagamento  do  crédito  é  ato  qualificado  como  fato  gerador,  assim,  tendo-se  que  a  r.  sentença 

 foi proferida nos autos de origem em  01.11.2011  , eis  que o crédito é concursal. 

 15.  Entretanto,  consigna-se  que  o  pedido  de  habilitação  de  Crédito  fora  entabulado 

 somente  pelo  Dr.  André  Luiz  Galembeck,  sendo  incontroverso  q  ue  os  honorários  fixados  são 

 devidos  a  todos  os  patronos  constituídos  pelo  outorgante  do  mandato,  sendo  certo  que,  no 

 presente  caso,  o  Dr.  Joel  Pascoalino  Ferrari  também  consta  como  patrono  da  parte. 

 Confira-se: 

 (Trecho extraído do e-saj) 

 16.  Além  disso,  conforme  se  denota  da  procuração  juntada  nos  autos  do  incidente,  foram 

 três  patronos  outorgados,  sendo  eles,  os  doutores  Joel  Pascoalino  Ferrari,  André  Luiz 

 Galembeck e, Marcelo P. Mendoza Ferrari.  Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 270 do incidente de crédito) 



 17.  Ademais,  frisa-se  que  não  fora  apresentado  ajustes  do  quantum  a  ser  habilitado  em 

 favor  de  cada  patrono.  Nesse  sentido,  a  remansosa  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 

 Justiça  e  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo,  nos  casos  em  que  não  há  ajuste  acerca  do 

 percentual  devido  a  cada  causídico  e  que  haja  controvérsia,  remete  a  questão  para  apreciação 

 em ação própria. Confira-se: 

 “PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA 

 DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF. 

 ART.   535  DO   CPC .  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 

 JURISDICIONAL  NÃO  CONFIGURADA.  APRECIAÇÃO  DO 

 DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.    HONORÁRIOS 

 ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADOS  QUE  ATUARAM  NA 

 CAUSA.  NECESSIDADE  DE  AÇÃO  AUTÔNOMA .  (...).  5.  A 

 controvérsia  quanto  ao  percentual  de  honorários  advocatícios 

 que  cada  advogado  que  atuou  na  causa  deve  receber  ,  tendo  em 

 vista  a  revogação  do  mandato  e  substituição  dos  causídicos, 

 deve  ser  solucionada  em  ação  autônoma.  6.  Recursos  especiais 

 a que se nega provimento.  40  ”     (original sem grifos) 

 *** 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EXECUÇÃO  TÍTULO 

 JUDICIAL  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE 

 SUCUMBÊNCIA  ESTABELECIDOS  EM  AÇÃO  QUE 

 TRAMITOU  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  - 

 PLURALIDADE  DE  ADVOGADOS  OUTORGA  DE  NOVA 

 PROCURAÇÃO  QUE  IMPLICA  REVOGAÇÃO  DO  MANDATO 

 ANTERIOR  -  AUSÊNCIA  DE  ESTIPULAÇÃO  DA  PARTE 

 CABENTE  A  CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  PELO 

 TRABALHO  QUE  REALIZOU  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL 

 DA  INTEGRALIDADE  DA  VERBA  IMPOSSIBILIDADE 

 INDEFINIÇÃO  DO  TITULAR  NECESSIDADE  DE  AÇÃO 
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 AUTÔNOMA  PARA  DEFINIÇÃO  DO  VALOR  DEVIDO  A 

 CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  TÍTULO  EXECUTIVO 

 ILÍQUIDO  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  DETECTADA  OBJEÇÃO 

 DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA  EXECUÇÃO 

 EXTINTA  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  CPC,  ART.  267,  VI 

 AGRAVO PROVIDO. - Recurso provido.  41  (original sem  grifos) 

 18.  Desta  forma,  a  Administradora  Judicial  entende  pela  não  habilitação  do  crédito  a 

 título  de  honorários  advocatícios,  ante  a  impossibilidade  de  verificar  o  ajuste  havido  entre  os 

 patronos no que diz respeito aos honorários, ante a ausência de documentos hábeis. 

 C  ONCLUSÃO 

 Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  com  o  fito  de  retificar  o  crédito  de  titularidade  do  Credor  Milton  Lazaro 

 Coimbra,  para  que  passe  a  constar  pela  importância  de  R$  208,646,41  (duzentos  e  oito  mil  e 

 seiscentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  um  centavos)  ,  mantendo-se  na  classe 

 quirografária. 

 Titular do Crédito:  Milton Lazaro Coimbra 

 Valor do Crédito:  R$ 208,646,41 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 
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 OAB/SP n.º 303.042                                                                  Contador 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Monique Cristina de Almeida Souza 

 CPF/CNPJ  346.584.058-57 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 13.525,94  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 10.529,49  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  256/267)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  10.529,49  (dez  mil  e  quinhentos  e  vinte  e  nove  reais  e  quarenta 

 e nove centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  nº  0001328-39.2011.5.02.0085,  que  tramitou  perante  a  85ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral  (fl. 258)  , veja-se: 

 (Trecho retirado de fl. 258 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  13.525,94  (treze  mil  e 

 quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 373  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  conforme  documentação  apresentada,  a  relação  empregatícia  ocorrida 

 entre  as  partes  perdurou  no  período  de  09.03.2005  a  13.05.2011  ,  demonstrando  que  o  crédito 

 acima  elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência  (  17.07.2015  )  ,  posto  que  é 

 considerado concursal em sua integralidade, veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 262 deste incidente) 

 6.  Ademais,  foi  possível  constatar  que  o  crédito  aludido  restou  atualizado  até  o  dia 

 01.03.2012  ,  bem  como  deve  ser  realizada  a  dedução  do  valor  de  R$  204,04  (duzentos  e 

 quatro  reais  e  quatro  centavos)  a  título  de  INSS  -  cota  reclamante  e  do  valor  de  R$  112,03 

 (cento e doze reais e três centavos) a título de imposto de renda. Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 267 deste incidente) 



 7.  Nesse  sentido,  esclarece-se  que  a  monta  referente  ao  INSS,  imposto  de  renda,  custas  e 

 honorários  advocatícios,  são  titularizados  por  terceiros  e,  assim,  não  devem  ser  incluídos  no 

 crédito a ser habilitado em favor da Credora. 

 PRINCIPAL  JUROS  DESCONTO INSS 
 COTA RECLAMANTE 

 DESCONTO IRRF 
 COTA RECLAMANTE 

 CRÉDITO APURADO 
 EM 01.03.2012 

 R$ 9.660,09  R$ 869,40  -R$ 112,03  -R$ 204,04  R$ 10.213,42 

 8.  Assim,  considerando-se  que  a  data  de  atualização  apresentada  pela  Credora 

 (01.03.2012)  não  condiz  com  a  data  da  decretação  da  quebra  (17.07.2015)  ,  a  Administradora 

 Judicial  procedeu  à  atualização  do  valor  principal  apurado,  de  modo  a  saber  o  valor  do 

 crédito  existente  na  data  da  quebra,  nos  termos  do  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR,  oportunidade  em 

 que identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 
 Atualiz. 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualiz. 

 Verbas  01/03/2012  01/03/2012  R$ 10.213,42  2,026290%  40,53333%  R$ 14.644,10 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 14.644,10 

 9.  Com  efeito,  houve  determinação  para  desconto  da  importância  de  R$  4.000,00  (quatro 

 mil reais), a qual também restou atualizada. 

 (Trecho extraído de fl. 266 do incidente) 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 



 Desconto  16/01/2012  16/01/2012  R$ 4.000,00  2,071778%  42,03333%  R$ 5.799,04 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 5.799,04 

 *** 

 VERBAS TRABALHISTAS  DESCONTO FL. 266  TOTAL DO CRÉDITO 

 R$ 14.644,10  (-) R$ 5.799,04  R$ 8.845,06 

 -  Do crédito a título de honorários 

 10.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  16.01.2012  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito,  conforme trechos abaixo colacionados: 

 (Trecho extraído de fl. 258 do incidente) 

 11.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  a 

 Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Auxiliares  e  Técnicos  de  Enfermagem  e 

 Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  .  (fl.266)  , veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 266 deste incidente) 

 12.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  na  medida  em  que  o  art.  16  da  Lei  5.584/70, 



 que  foi  revogado  pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram 

 devidos  ao  Sindicato,  inexistindo  obrigatoriedade  de  realizar  o  repasse  da  verba  aos 

 advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  42  ”  (original sem grifos). 

 13.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  (  16.01.2012)  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de rigor que seja incluído na classe quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da LFR. 

 14.  Desta  feita,  considerando  que  a  atualização  do  cálculo  dos  honorários  advocatícios 

 homologado  não  está  em  consonância  com  as  disposições  insertas  no  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR 

 e  Enunciado  nº  73  do  Conselho  Federal  -  II  Jornada  de  Direito  Comercial,  a  Expert  procedeu 

 à atualização dos valores até a data da quebra  (  17.07.2015)  ,  chegando aos seguintes valores: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 
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 Honorários  16/01/2012  16/01/2012  R$ 2.000,00  2,071778%  42,03333%  R$ 2.899,52 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 2.899,52 

 C  ONCLUSÃO 

 15.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  (i)  retificar  o  crédito  em  favor  da  Credora  Monique  Cristina  de  Almeida 

 Souza,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  8.845,06  (oito  mil  e  oitocentos  e 

 quarenta  e  cinco  reais  e  seis  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista  e  (ii)  para  incluir  o 

 crédito  em  favor  do  Sindicato  dos  Auxiliares  e  Técnicos  de  Enfermagem  e  Trabalhadores  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  pelo  montante  de  R$  2.899,52  (dois 

 mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Monique Cristina de Almeida Souza 

 Valor do Crédito:  R$ 8.845,06 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Auxiliares e Técnicos  de Enfermagem e Trabalhadores em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 2.899,52 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Neide Vania Fernandes 

 CPF/CNPJ  056.319.498-73 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 15.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 157.574,48  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  E-mail manifestando discordância do crédito 

 ii  Cópia da carta enviada à Credora 

 iii  Cópia da Reclamação Trabalhista 

 iv  Cópia da Relação de Credores apresentada pela Falida 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  divergência  apresentada  via  e-mail  pela  Credora,  visando  a  retificação  do 

 seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$ 

 157.574,48  (cento  e  cinquenta  e  sete  mil  e  quinhentos  e  setenta  e  quatro  reais  e  quarenta  e 

 oito centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001030-92.2011.5.02.0361,  que  tramitou  perante  a  1ª  Vara  do  Trabalho  da 

 Comarca de Mauá, no estado de São Paulo. 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais), 

 conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 373  dos autos principais) 

 4.  Nesse  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  mostrando-se  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 5.  Dando-se  seguimento,  insta  frisar  que  a  Credora  informou  que  o  seu  crédito  perfaz  a 

 monta  de  R$  157.574,48  (cento  e  cinquenta  e  sete  mil  e  quinhentos  e  setenta  e  quatro  reais  e 

 quarenta  e  oito  centavos),  sendo  que,  ao  analisar  os  autos  trabalhistas,  a  Expert  constatou  que 

 esse  quantum  é referente ao crédito atualizado até  10.02.2021  . Veja-se: 



 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001030-92.2011.5.02.0361) 

 6.  Assim,  conforme  se  observa  acima,  a  quantia  pleiteada  engloba  verbas  que  não  são  de 

 titularidade  da  Credora.  Deste  modo,  o  valor  a  ser  inscrito  em  seu  favor  deve  incluir  somente 

 a verba principal, acrescida dos juros e o valor da multa a que faz jus. 

 7.  Nesse  sentido,  esclarece-se  que  a  monta  referente  a  cota  previdenciária,  custas  e 

 honorários periciais e advocatícios são titularizados por terceiros e não serão incluídos. 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou os cálculos do montante devido, identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final 
 Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + Juros  10/02/2021  10/02/2021  R$ 132.016,83  -3,546149%  -66,76667%  R$ 76.355,38 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 76.355,38 

 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 



 -  Das verbas a título de honorários 

 10.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  16.08.2011  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito,  conforme trechos abaixo colacionados: 

 *** 

 (Trechos extraídos da Reclamação Trabalhista autuada sob o n.º 0001030-92.2011.5.02.0361) 

 11.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  Privados  de  Saúde  e  Empresas  que  Prestam  Serviços  de  Saúde  e  Atividades 

 Afins do ABCDMRP  , veja-se: 



 (Trecho extraído da Reclamação Trabalhista autuada sob o n.º 0001030-92.2011.5.02.0361) 

 12.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 



 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  43  ”  (original sem grifos). 

 13.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  16.08.2011  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de rigor que seja incluído na classe quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da LFR. 

 14.  Ato  contínuo,  em  consulta  aos  autos  trabalhistas,  a  Administradora  Judicial  constatou 

 que  os  honorários  sucumbenciais  correspondem  ao  montante  de  R$  19.802,52  (dezenove  mil 

 e oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até  10.02.2021  , veja: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001030-92.2011.5.02.0361) 

 15.  Desse  modo,  tendo  em  vista  que  o  crédito  não  se  encontra  atualizado  até  data  da 

 decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  retratação  dos  valores  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  até  a  data  de  decretação  da  quebra 

 (  17.07.2015  )  , identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  10/02/2021  10/02/2021  R$ 19.802,52  -3,546149%  -66,76667%  R$ 11.453,30 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 11.453,30 

 43  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 16.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que  os  valores  a  serem  arrolados  devem 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 17.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência  de 

 crédito  apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Neide  Vânia 

 Fernandes  de  modo  a  contar  pelo  montante  de  R$  76.355,38  (setenta  e  seis  mil  e  trezentos  e 

 cinquenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  oito  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como 

 para  incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  Privados  de  Saúde 

 e  Empresas  que  Prestam  Serviços  de  Saúde  e  Atividades  Afins  do  ABCDMRP  o  montante  de 

 R$  11.453,30  (onze  mil  quatrocentos  e  cinquenta  e  três  reais  e  trinta  centavos),  na  classe 

 quirografária concursal. 

 Titular do Crédito:  Neide Vânia Fernandes 

 Valor do Crédito:  R$ 76.335,82 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  Privados de Saúde e 

 Empresas que Prestam Serviços de Saúde e Atividades Afins do ABCDMRP 

 Valor do Crédito:  R$ 11.453,30 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Patricia Aparecida Silva Gama Souza 

 CPF/CNPJ  262.900.038-95 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 23.000,00  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  25/27)  ,  pelo 

 qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  pelo  montante  de  R$  23.000,00  (vinte  e 

 três mil reais), na classe trabalhista, conforme a seguir indicado: 

 (trecho retirado de fl. 27 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  do  acordo  firmado  na  Reclamação 

 Trabalhista  autuada  sob  o  n.º  000127925-2011.5.02.0076  ,  que  tramitou  perante  a  76ª  Vara  do 

 Trabalho de São Paulo/SP  . 

 3.  Nessa  senda,  conforme  aponta  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  ora  apresentada, 

 no  dia  01.08.2011  o  D.  Juízo  Trabalhista  homologou  o  acordo  celebrado  entre  as  partes,  em 

 que  restaram  conciliadas  para  pagamento  da  quantia  de  R$  23.000,00  (vinte  e  três  mil  reais), 

 veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 27 do incidente de crédito autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nesse  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  oportunidade  em  que 



 identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização  Data Base Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  01/08/2011  01/08/2011  R$ 23.000,00  2,654775%  47,53333%  R$ 34.833,50 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 34.833,50 

 5.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  certidão  de  habilitação 

 expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que  ela  deve 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 6.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  acolhe  parcialmente  a  habilitação 

 apresentada,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Patrícia  Aparecida  Silva  Gama  Souza 

 na  relação  creditícia  pelo  montante  de  R$  34.833,50  (trinta  e  quatro  mil  e  oitocentos  e  trinta  e 

 três reais e cinquenta centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Patrícia Aparecida Silva Gama  Souza 

 Valor do Crédito:  R$ 34.833,50 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante              CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                    Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Patrícia de Oliveira Coura Mariano 

 CPF/CNPJ  301.443.328-41 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 23.595,12  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 24.240,07  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida pelo Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  46/49)  ,  pelo 

 qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  passar  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  24.240,47  (vinte  e  quatro  mil  e  duzentos  e  quarenta  reais  e 

 quarenta e sete centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob o n.º 1301/2011, que tramitou perante a 17ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  dentre  outros  documentos,  a  Credora  apresentou  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 49 do incidente autuado sob n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  23.595,12  (vinte  e  três  mil  e 

 quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos), conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 373  dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  mostrando-se  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Com  efeito,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  apresentada,  foi  possível 

 constatar  que  o  valor  devido  à  Credora  perfaz  o  montante  de  R$  20.487,27  (vinte  mil  e 

 quatrocentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  já  incluída  a  quantia  de  R$ 

 3.934,13  (três  mil  e  novecentos  e  trinta  e  quatro  reais  e  treze  centavos)  devido  à  aplicação  de 

 multa,  bem  como  já  descontados  os  valores  a  título  de  INSS,  custas  e  honorários 

 advocatícios, por serem titularizados por terceiros. 

 7.  Ademais,  tendo  em  vista  que  o  crédito  da  Credora  não  se  encontra  atualizado  até  data 

 da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  dos  valores 

 contidos  na  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  apresentada  até  a  data  de  decretação  da 

 quebra  (  17.07.2015  )  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  identificando  a 

 seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 PRINCIPAL  01/06/2012  01/06/2012  R$ 20.487,27  1,846648%  37,53333%  R$ 28.697,15 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 28.697,15 

 8.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 -  Dos créditos a título de honorários 

 9.  Em  prosseguimento,  ncabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários 



 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  02.03.2012  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito,  conforme abaixo indicado: 

 (Trecho extraído de fl. 49 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo. Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 45 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 



 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  44  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  02.03.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de rigor que seja incluído na classe quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  os  autos  do  incidente,  a  Administradora  Judicial 

 constatou  que  o  valor  a  título  de  honorários  perfaz  o  montante  de  R$  3.073,09  (três  mil  e 

 setenta e três reais e nove centavos), atualizado até o dia  01.06.2013  . 

 (Trecho extraído de fl. 49 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 14.  Nesse  passo,  para  verificar  o  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando  a seguinte quantia: 
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 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/06/2013  01/06/2013  R$ 3.073,09  1,819460%  25,53333%  R$ 3.927,94 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 3.927,94 

 15.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 16.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Patrícia  de  Oliveira  Coura 

 Mariano,  de  modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  28.697,15  (vinte  e  oito  mil  e  seiscentos  e 

 noventa  e  sete  reais  e  quinze  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  para 

 incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de 

 São  Paulo  o  crédito  de  R$  3.927,94  (três  mil  novecentos  e  vinte  e  sete  reais  e  noventa  e 

 quatro centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Patrícia de Oliveira Coura Mariano 

 Valor do Crédito:  R$  28.697,15 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 3.927,94 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Paulo Henrique Nunes de Lucas 

 CPF/CNPJ  325.859.908-42 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 10.220,35  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 15.477,38  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  200/204)  , 

 pelo  qual  o  Credor  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  de  credores,  para  passar  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  17.089,65  (dezessete  mil  e  oitenta  e  nove  reais  e  sessenta  e 

 cinco  centavos),  sendo  R$  15.477,38  (quinze  mil  e  quatrocentos  e  setenta  e  sete  reais  e  trinta 

 e  oito  centavos)  como  valor  principal  e  R$  1.612,27  (um  mil  e  seiscentos  e  doze  reais  e  vinte 

 e sete centavos), a título de honorários advocatícios, ambos na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  00002376-04.2011.5.02.0030,  que  tramitou  perante  a  30ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  expedida  pelo  D.  Juízo  Laboral  (fl.  202)  e  planilha  de 

 cálculo  (fls. 203/204)  , veja-se: 

 (Trecho retirado de fl. 202 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 



 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  10.220,35  (dez  mil  duzentos  e 

 vinte reais e trinta e cinco centavos), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 373 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  mostrando-se  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 6.  Ademais,  ao  analisar  o  cálculo  apresentado  pelo  Credor  ,  foi  possível  constatar  que  o 

 crédito  foi  devidamente  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  , 

 aferindo-se  o  montante  de  R$  15.137,38  (quinze  mil  e  cento  e  trinta  e  sete  reais  e  trinta  e  oito 

 centavos), a saber: 

 (Trecho extraído de fl. 203 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 



 -  Do crédito a título de honorários 

 7.  Dando  seguimento,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  o  Credor  foi 

 representado  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de 

 São Paulo, a saber: 

 (Trecho extraído de fl. 201 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 8.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 



 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  45  ”  (original sem grifos). 

 9.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  05.06.2012  (fl.  202)  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de 

 1.970,  conforme  trecho  colacionado  abaixo,  é  de  rigor  que  seja  incluído  na  classe 

 quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da LFR, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 202  do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 10.  Ademais,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  do  Credor  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores.  Nesse  sentido,  o  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR  e  Enunciado  nº  73  do 

 Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial,  in verbis  : 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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 
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 creditorum  e  observarem-se  os  arts.  49,  “caput”,  e  124  da  Lei 

 n.  11.101  /2005.  (original sem grifos). 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Honorários  01/03/2017  01/03/2017  R$ 1.612,27  -3,164491%  -19,46667%  R$ 1.306,85 

 SALDO DEVEDOR EM 17/05/2017  R$ 1.306,85 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pleito 

 apresentado,  para  (i)  retificar  o  crédito  em  favor  do  Credor  Paulo  Henrique  Nunes  de  Lucas 

 de  modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  15.137,38  (quinze  mil  cento  e  trinta  e  sete  reais  e 

 trinta  e  oito  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  (ii)  incluir  o  crédito  em 

 favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo 

 pelo  montante  de  R$  1.306,85  (um  mil  trezentos  e  seis  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos),  na 

 classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Paulo Henrique Nunes de Lucas 

 Valor do Crédito:  R$  15.137,38 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 1.306,85 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Municipalidade de Carapicuíba 

 CPF/CNPJ  44.892.693/0001-40 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 62.365,41  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Certidão de Objeto e Pé 

 iii  Acórdão 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0006635-14.2017.8.26.0127,  distribuído  pelo 

 Município  de  Carapicuíba,  no  qual  intenta  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia 

 pelo  montante  de  R$  62.365,41  (sessenta  e  dois  mil  e  trezentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e 

 quarenta e um centavos), a título de honorários advocatícios, na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Ação  Declaratória  Cumulada  com 

 pedido  de  Indébito  Ordinário,  autuado  sob  o  n.º  0013227-55.2009.8.26.0127,  a  qual  tramitou 

 na 3ª Vara Cível de Carapicuíba. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a  (i) 

 Certidão  de  Objeto  e  Pé  (fls.  04/05)  ;  cópia  do  v.  Acordão  (fls.  07/11);  e  (iii)  cópia  da  r. 

 sentença  (fl. 12)  . 

 4.  Neste  sentido,  ao  analisar  os  documentos  apresentados,  foi  possível  observar  que  a 

 Falida  ajuizou  ação  em  face  da  Credora,  ao  passo  que  almejava  a  declaração  de 

 inconstitucionalidade  da  cobrança  referente  ao  Imposto  sobre  Serviço  (ISS)  sobre  planos  de 

 saúde,  com  reconhecimento  de  que  tal  cobrança  seria  nula,  inexistente  e  inexigível,  ocorrendo 

 a devolução dos valores já pagos. 

 5.  Posteriormente,  a  Credora  apresentou  Contestação,  sendo  a  ação  julgada  extinta, 

 condenando  a  Falida  ao  pagamento  de  custas,  despesas  processuais  e  honorários  advocatícios 

 arbitrados em 10% sobre o valor da causa  (fl. 12)  ,  veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 12 do incidente autuado sob o n.º0006635-14.2017.8.26.0127) 

 6.  Assim,  inconformada  com  a  r.  sentença,  a  Falida  interpôs  recurso  de  Apelação,  ao 



 qual foi negado provimento  (fls. 07/11)  , veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 11 do incidente autuado sob o n.º0006635-14.2017.8.26.0127) 

 7.  Ato  contínuo,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  não  encontra-se  arrolada  na  relação 

 nominal de credores juntada pela Falida às fls. 360/401 dos autos principais. 

 8.  Neste  ínterim,  uma  vez  que  a  ação  que  deu  origem  ao  crédito  pleiteado  foi  distribuída 

 em  (  09.09.2009)  ,  sendo  extinta  por  r.  sentença  prolatada  em  (  30.11.2010)  ,  bem  como  a  data 

 da  decretação  da  falência  ocorreu  em  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima  elencado  teve 

 origem antes da decretação da quebra, mostrando-se concursal em sua totalidade. 

 9.  Entretanto,  consigna-se  que  o  pedido  de  habilitação  acerca  dos  honorários 

 sucumbenciais  arbitrados  fora  entabulado  pelo  Município  de  Carapicuíba,  sendo 

 incontroverso  que  os  honorários  fixados  são  devidos  aos  patronos  constituídos  que  atuaram 

 na  Ação  Declaratória  Cumulada  com  pedido  de  Indébito  Ordinário  autuado  sob  o  n.º 

 0013227-55.2009.8.26.0127,  posto  que,  no  presente  caso,  o  Município  de  Carapicuíba 

 figurou  no  polo  ativo  do  incidente  e  não  apresentou  a  instrumento  de  procuração  ou  qualquer 

 documento  apto  a  embasar  a  renúncia  acerca  do  recebimento  dos  honorários  por  parte  dos 

 patronos  apontados  em  sua  inicial,  limitando-se  tão  somente  a  indicar  os  patronos 

 constituídos para atuar no presente incidente: 



 (Trecho extraído de fl.03 do incidente de crédito n.º0006635-14.2017.8.26.0127) 

 10.  No  mais,  ao  compulsar  o  sítio  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São 

 Paulo,  na  ação  que  deu  lastro  ao  crédito  pleiteado  pelo  Município,  verifica-se  que  a  única 

 patrona  apontada  na  exordial  do  incidente,  Dra.  Taissa  Antzuk  Carvalho,  autuou  naquela 

 ação,  no  entanto,  tendo  em  vista  que  se  trata  de  autos  físicos,  a  Expert  fica  impossibilitada  de 

 verificar se é de fato a única patrona constituída para atuar no feito.Veja-se: 

 11.  Desta  forma,  ante  a  ausência  de  documentação  apta  a  embasar  o  crédito  pleiteado  e 

 diante  dos  fatos  narrados,  a  Administradora  Judicial  entende  pela  rejeição  da  presente 

 habilitação,  ante  a  impossibilidade  de  verificar  o  ajuste  havido  entre  os  patronos  no  que  diz 

 respeito aos honorários. 

 12.  Nesse  sentido,  a  remansosa  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  Tribunal 

 de  Justiça  de  São  Paulo,  nos  casos  em  que  não  há  ajuste  acerca  do  percentual  devido  a  cada 

 causídico  e  que  haja  controvérsia,  remete  a  questão  para  apreciação  em  ação  própria. 

 Confira-se: 

 “PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA 

 DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF. 

 ART.   535  DO   CPC .  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 

 JURISDICIONAL  NÃO  CONFIGURADA.  APRECIAÇÃO  DO 

 DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.    HONORÁRIOS 

 ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADOS  QUE  ATUARAM  NA 

 CAUSA.  NECESSIDADE  DE  AÇÃO  AUTÔNOMA .  (...).  5.  A 

 controvérsia  quanto  ao  percentual  de  honorários  advocatícios 



 que  cada  advogado  que  atuou  na  causa  deve  receber  ,  tendo  em 

 vista  a  revogação  do  mandato  e  substituição  dos  causídicos, 

 deve  ser  solucionada  em  ação  autônoma.  6.  Recursos  especiais 

 a que se nega provimento.  46  ”     (original sem grifos) 

 *** 

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EXECUÇÃO  TÍTULO 

 JUDICIAL  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE 

 SUCUMBÊNCIA  ESTABELECIDOS  EM  AÇÃO  QUE 

 TRAMITOU  PERANTE  A  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  - 

 PLURALIDADE  DE  ADVOGADOS  OUTORGA  DE  NOVA 

 PROCURAÇÃO  QUE  IMPLICA  REVOGAÇÃO  DO  MANDATO 

 ANTERIOR  -  AUSÊNCIA  DE  ESTIPULAÇÃO  DA  PARTE 

 CABENTE  A  CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  PELO 

 TRABALHO  QUE  REALIZOU  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL 

 DA  INTEGRALIDADE  DA  VERBA  IMPOSSIBILIDADE 

 INDEFINIÇÃO  DO  TITULAR  NECESSIDADE  DE  AÇÃO 

 AUTÔNOMA  PARA  DEFINIÇÃO  DO  VALOR  DEVIDO  A 

 CADA  UM  DOS  ADVOGADOS  TÍTULO  EXECUTIVO 

 ILÍQUIDO  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  DETECTADA  OBJEÇÃO 

 DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA  EXECUÇÃO 

 EXTINTA  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  CPC,  ART.  267,  VI 

 AGRAVO PROVIDO. - Recurso provido.  47  (original sem  grifos) 

 C  ONCLUSÃO 

 13.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  rejeita  a  presente  habilitação  de  crédito 

 apresentada  pela  Municipalidade  de  Carapicuíba,  diante  da  impossibilidade  de  verificar  o 

 ajuste havido entre os patronos no que diz respeito aos honorários a serem habilitados. 

 47  TJ-SP  -  AI:  20057595720138260000  SP  2005759-57.2013.8.26.0000,  Relator:  Edgard  Rosa,  Data  de 
 Julgamento: 12/09/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2013 

 46  STJ  -  REsp:  766279  RS  2005/0110940-0,  Relator:  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  Data  de 
 Julgamento: 20/10/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/09/2006 p. 278. 



 Titular do Crédito: Município  de Carapicuíba 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Previna Diagnósticos Médicos S/S Ltda. 

 CPF/CNPJ  03.033.866/0001-97 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$  254.700,56  Crédito com Privilégio Especial 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 311.247,10  Quirografária 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato Social 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127,  pelo  qual  a 

 Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  de  credores  (fls.  666/682)  ,  pelo 

 montante  de  R$  311.247,10  (trezentos  e  onze  mil  e  duzentos  e  quarenta  e  sete  reais  e  dez 

 centavos), na classe quirografária. 

 2.  Ademais,  informa  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha,  tem  origem  na  Ação  de 

 Execução  de  Título  Extrajudicial,  autuada  sob  o  n.º  0175182-74.2012.8.26.0100,  que 

 tramitou perante a 11º Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou  (i)  pedido  de  habilitação;  (ii) 

 instrumento de procuração; e  (iii)  contrato social. 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  no  edital  a  que  alude 

 o  §1º  do  art.  52  da  Lei  nº.  11.101  de  2005  (“LFR”)  por  crédito  no  importe  de  R$  254.700,56 

 (duzentos  e  cinquenta  e  quatro  mil  setecentos  reais  e  cinquenta  e  seis  centavos),  na  classe 

 quirografária. Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 368 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  a  Administradora  diligenciou  administrativamente  em  busca  de 

 informações  acerca  dos  valores  devidos  nos  autos  dos  Embargos  à  Execução  movidos  pela 

 Falida  em  face  da  Credora,  autuados  sob  o  n.º  1072339-43.2014.8.26.0100,  encontrando  a 

 relação  das  duplicatas  de  prestação  de  serviços  que  deram  origem  ao  crédito  pleiteado, 

 veja-se: 



 (Trecho extraído dos autos n.º 1072339-43.2014.8.26.0100) 

 6.  Nesta  toada,  ante  o  comunicado  da  liquidação  extrajudicial  em  03.11.2014,  os  autos 

 restaram suspensos pelo D. Juízo. Veja-se: 

 (Trecho extraído dos autos n.º 1072339-43.2014.8.26.0100) 

 7.  Deste  modo,  com  fito  a  obter  a  cópia  das  duplicatas  em  testilha,  a  Expert  diligenciou 

 nos  autos  de  origem  de  n.º  0175182-74.2012.8.26.0100,  oportunidade  em  que  constatou  que 

 se tratam de autos físicos e encontram-se arquivados desde 24.05.2017. Confira-se: 



 *** 

 (Trechos extraídos do e-saj) 

 8.  Deste  modo,  com  fito  a  obter  a  cópia  da  Execução  de  Título  Extrajudicial  acima  e/ou 

 as cópias das Duplicatas mencionadas, a Administradora Judicial enviou email à Credora. 

 (Trecho extraído do e-mail enviado para a Credora) 



 9.  Todavia,  até  a  finalização  da  presente  análise  a  Credora  não  enviou  os  documentos 

 solicitados pela Administradora Judicial. 

 10.  Neste  ínterim,  destaca-se  que,  conforme  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR,  é  necessária  a 

 comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  desde  o  pedido,  de  modo  a  trazer 

 segurança e certeza inequívoca acerca do crédito, requisito não cumprido pela Credora. 

 11.  A  jurisprudência  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo  segue  neste  sentido  e, 

 é  clara  quanto  ao  fato  de  que  a  ausência  de  demonstração  de  provas  que  justifiquem  o  crédito 

 pleiteado ocasiona a extinção do feito,  in verbis  : 

 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 

 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 

 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 

 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 

 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 

 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 

 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 

 não provido.  48  (  original sem grifos). 

 *** 

 Agravo  de  Instrumento  –  Falência  –  I  mpugnação  de  crédito  – 

 Improcedência  –  Inconformismo  –  Não  acolhimento  –  Credor 

 impugnante  que  não  apresentou  documentos  indispensáveis  à 

 verificação  da  procedência  da  majoração  de  crédito 

 pretendida,  mesmo  depois  de  apontados  os  documentos 

 faltantes,  de  forma  detalhada,  pela  administradora  judicial  – 

 Ônus  probatório  que  cabia  ao  impugnante  (arts.  9°,  III,  e  13,  da 

 Lei  n.  11.101/05,  e  art.  373,  I,  do  CPC),  do  qual  não  se 

 desincumbiu  –  Comportamento  processual  contraditório  do 

 impugnante,  a  configurar  ofensa  ao  art.  5°,  do  CPC  –  Decisão 

 48  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014 



 agravada  mantida  –  Recurso  desprovido.  49  (  original  sem 

 grifos). 

 *** 

 Habilitação  de  crédito  em  recuperação  judicial  –  Extinção,  sem 

 exame  de  mérito,  com  fulcro  na  ausência  de  documentos 

 essenciais  –  Inconformismo  –  Desacolhimento  –  Falta  de 

 liquidez  que  é  pontuada  pelo  próprio  agravante,  ao  invocar  o 

 dever  do  administrador  judicial  em  realizar  busca  nos  livros 

 contábeis  –  Ausência  de  provas  que  inibem  a  pretensão  – 

 Sentença mantida – Recurso desprovido.  50 

 12.  Deste  modo,  rejeita-se  a  divergência  de  crédito  apresentada  pela  Credora  Previna 

 Diagnósticos  Médicos  S/S,  em  razão  da  ausência  da  cópia  das  Duplicatas  de  n.º  1771,  1849, 

 1913  e  1970  e  da  cópia  da  Ação  de  Execução  0175182-74.2012.8.26.0100,  conforme 

 acima exposto. 

 C  ONCLUSÃO 

 13.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  rejeita  a  divergência  de  crédito 

 apresentada  pela  Credora  Previna  Diagnósticos  Médicos  S/S  Ltda.,  em  razão  da  ausência 

 documental exposta  alhures. 

 Titular do Crédito:  Previna Diagnósticos Médicos S/S  Ltda. 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito: - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA   LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 50  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2237180-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
 Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; 
 Data de Registro: 14/03/2019) 

 49  (TJSP;  Agravo de Instrumento 2241568-80.2020.8.26.0000;  Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª 
 Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
 09/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021) 



 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Rogério Rodrigues Barbosa Ferreira da Silva 

 CPF/CNPJ  191.041.158-21 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo Credor 

 R$ 77.301,58  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Cópias da RT n.º 0001228-83.2011.5.02.0053 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  63/66,  71/72 

 e  218/220)  ,  pelo  qual  o  Credor  pretende  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  de  credores, 

 para  passar  a  constar  pelo  montante  de  R$  77.301,58  (setenta  e  sete  mil  e  trezentos  e  um  reais 

 e cinquenta e oito centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista,  autuada 

 sob o n.º 928/2010, que tramitou perante a 11ª Vara do Trabalho de São Paulo. 

 3.  Nesse  sentido,  insta  consignar  que  o  Credor  juntou  erroneamente  cópia  da  sentença 

 proferida  nos  autos  da  Reclamação  Trabalhista  autuada  sob  o  n.º  000122883.2011.5.02.0053, 

 (fls. 67/70)  dos autos, visto que a autora da ação  é a Sra. Cristina de Jesus Conrado Lima. 

 (Trecho extraído de fl. 67 do incidente de n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Outrossim,  para  fundamentar  o  seu  pedido,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros 

 documentos,  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  expedida  pelo  D.  Juízo  Laboral  em  seu 

 favor, nos autos de  n.º 928/2010  , veja-se: 



 (Trecho extraído de fl. 220 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 5.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  o  Credor  encontra-se  arrolado  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida,  mas  por  crédito  no  importe  de  R$  0,00  (zerado),  conforme  se 

 observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 375  dos autos principais) 

 6.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2010)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  mostrando-se  que  o  crédito  é  concursal 

 em sua totalidade. 

 7.  Deste  modo,  em  consulta  às  cópias  da  Reclamação  Trabalhista  ,  foi  possível  constatar 

 que  o  crédito  foi  atualizado  até  o  dia  20.07.2012  ,  resultando  no  montante  de  R$  54.057,05 

 (cinquenta  e  quatro  mil  e  cinquenta  e  sete  reais  e  cinco  centavos),  portanto,  em  dissonância 

 com  o  que  dispõe  a  LFR.  Além  disso,  consigna-se  que  já  houve  a  dedução  do  INSS  -  cota 

 reclamante. Veja-se: 



 (Trecho extraído dos autos trabalhistas) 

 8.  Nesse  sentido,  insta  esclarecer  que  a  contribuição  previdenciária  não  deve  ser 

 contabilizada  no  crédito  a  ser  habilitado,  posto  que  não  é  titularizada  pelo  Credor,  sendo  de 

 rigor que não seja incluída. 

 9.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  devidamente 

 atualizado  até  a  data  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da 

 LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  os  cálculos  do  montante  devido,  mediante 

 elaboração de planilha de cálculos, identificando a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Tìtulo  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora  Valor Principal  Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 PRINCIPAL  20/07/2012  20/07/2012  R$ 54.057,05  1,837660%  35,90000%  R$ 74.813,54 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 74.813,54 

 10.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  do  Credor  Rogério  Rodrigues  Barbosa 



 Ferreira  Silva,  para  passar  a  constar  pelo  montante  de  R$  74.813,54  (setenta  e  quatro  mil  e 

 oitocentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Rogério Rodrigues Barbosa Ferreira  Silva 

 Valor do Crédito:  R$ 74.813,54 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB  ADMINISTRAÇÃO  JUDICIAL  LTDA.  LÉO  BATISTA  DE  ALMEIDA  SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                      CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTÊNCIAS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DA  C  OMARCA  DE  C  ARAPICUÍBA  ,  ESTADO  DE  S  ÃO  P  AULO 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Rosa Maria Rodrigues 

 CPF/CNPJ  046.076.088-23 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 10.900,00  Quirografário 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 7.450,00  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Sentença e Certidão de Objeto e Pé 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls.  03/04  e  fls. 

 721/725)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  para 

 que  passe  a  constar  pelo  importe  de  R$  7.450,00  (sete  mil  e  quatrocentos  e  cinquenta  reais), 

 na classe quirografária. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  teve  origem  na  relação  contratual  de 

 prestação  de  serviços  estabelecida  entre  as  partes,  onde  diante  do  inadimplemento  da  Falida, 

 ingressou  com  a  Ação  de  Cobrança  autuada  sob  o  n.º  0012170-97.2011.8.26.0008,  tendo  sido 

 proferida  a  r.  sentença  em  16.05.2012  condenado  a  Falida  ao  pagamento  no  importe  de  R$ 

 7.450,00 (sete mil e quatrocentos e cinquenta reais), veja-se: 

 (Trecho retirado da r.sentença proferida nos autos da ação de cobrança de n.° 0012170-97.2011.8.26.0008) 

 3.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  apresentada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  10.900,00  (dez  mil 

 novecentos reais), na classe quirografária. Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 397 dos autos principais) 

 4.  Por  conseguinte,  denota-se  que  a  r.  sentença  condenatória  determinou  o  acréscimo  de 

 juros legais de 1% na quantia ora determinada, desde a data da sua citação. 



 (Trecho retirado de fl. 04 do incidente de crédito autuado sob o n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 5.  Neste  ínterim,  verifica-se  que  o  processo  teve  a  r.  sentença  condenatória  proferida  em 

 (16.05.2012)  ,  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando  que  o  crédito  compreendido  na 

 sentença judicial é concursal em sua totalidade. 

 6.  Nesse  sentido,  diante  da  existência  de  crédito  líquido  e  certo  em  favor  da  Credora, 

 necessário  que  seja  procedida  a  inscrição  dos  valores  na  relação  de  credores,  de  sorte  que  seja 

 refletido  o  valor  existente  na  data  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  conforme  determina  o  art.  9º,  II  da 

 LFR. 

 7.  Tal  disposição  encontra-se  em  consonância  com  a  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º 

 da LFR e Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, veja-se: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 8.  Portanto,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  elaboração  de  cálculos,  com  a  sua 

 atualização  do  crédito  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  oportunidade  em  que 

 apurou o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  INPC 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. INPC 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  06/02/2012  06/02/2012  R$ 7.450,00  26,835794%  41,36667%  R$ 13.358,11 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 13.358,11 

 9.  Posto  isso,  cumpre  destacar  que  não  foi  possível  constatar  a  data  em  que  ocorreu  a 

 efetiva  citação  nos  autos  do  processo  autuado  sob  n.º  0012170-97.2011.8.26.0008,  vez  que  se 

 trata de processo físico. 

 10.  Assim,  com  o  fito  de  proceder  com  a  atualização  dos  juros  legais  de  1%  desde  a 

 citação,  a  Administradora  Judicial  considerou  a  data  da  celebração  da  audiência  de 

 conciliação, cujo ato ocorreu em 06.02.2012. Veja-se: 

 (Trecho extraído do acompanhamento processual do sítio do TJSP) 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  arrolado  em  favor  da  Credora  Rosa  Maria  Rodrigues,  de 

 modo  que  passe  a  constar  pela  quantia  de  R$  13.358,11  (treze  mil  trezentos  e  cinquenta  e  oito 

 reais e onze centavos), mantendo-se na classe IV - quirografária. 

 Titular do Crédito:  Rosa Maria Rodrigues 

 Valor do Crédito:  R$ 13.358,11 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 



 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA  LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                         CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                                  Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Roseli Dias de Souza 

 CPF/CNPJ  041.925.438-26 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 24.793,83  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 31.747,63  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação (fls. 85/86) 

 ii  Procuração (fl. 87) 

 iii  Certidão para habilitação de crédito expedida pela Justiça Laboral (fl. 88) 

 iv  Planilhas contendo memórias de cálculos (89/91) 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (  fls.  85/91)  ,  pelo 

 qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  para  passar  a  constar  na  relação  creditícia, 

 pelo  montante  de  R$  31.747,63  (trinta  e  mil  e  setecentos  e  quarenta  e  sete  reais  e  sessenta  e 

 três centavos),  na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0002730-52.2011.5.02.0087,  que  tramitou  perante  a  87ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 memória de cálculo atualizada até o dia  30.09.2015  ,  elaborada pela Justiça Laboral. Veja-se: 

 (Planilha extraída de fl. 89 do incidente de habilitação de crédito) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  24.793,83  (  vinte  e  quatro  mil  e 



 setecentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos)  , conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fl. 370 dos autos falimentares) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  verifica-se  que  o  crédito 

 acima  elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é 

 concursal em sua totalidade. 

 6.  Entretanto,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação,  foi  possível  constatar  que  o  crédito 

 foi  atualizado  até  30.09.2015  ,  sendo  apurado  no  montante  de  R$  31.747,63  (trinta  e  mil  e 

 setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)  . 

 (Planilha extraída da fl. 85 do incidente de habilitação de crédito) 

 7.  Destarte,  cumpre  consignar  que  os  valores  devidos  à  Credora  são  somente  aqueles 

 concernentes  ao  principal  e  aos  juros,  sendo  os  demais  valores  a  título  de  honorários 

 advocatícios,  honorários  periciais  e  custas  de  titularidade  de  terceiro  e,  portanto,  não 

 passíveis de habilitação em seu favor. 

 8.  Desta  forma,  será  utilizado  para  fins  de  cálculo  tão  somente  o  montante  líquido 

 devido  em  favor  da  Credora  no  importe  de  R$  24.512,73  (vinte  e  quatro  mil  e  quinhentos  e 

 doze reais e setenta e três centavos), consoante indicado na planilha abaixo: 

 Descrição  Valor 

 Principal  R$ 16.758,93 



 Juros  R$ 7.753,90 

 Custas Processuais  -  R$ 612,14 

 Outras verbas 1/Honorários Advocatícios - Sindicato Assistente  -  R$ 2.945,86 

 Outras verbas 2/Honorários Periciais  -  R$ 3.676,90 

 TOTAL  R$ 24.512,73 

 9.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  devida  retração  dos  valores  até  a  data  da  quebra  (17.07.2015)  ,  conforme  se  verifica 

 da tabela a seguir: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 1,0% 

 a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado 

 Principal + Juros  30/09/2015  30/09/2015  R$ 24.512,73  -0,482186%  -2,43333%  R$ 23.815,03 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 23.815,03 

 10.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 11.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários  advocatícios 

 sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de  forma  que  a  r. 

 sentença  proferida  em  01.06.2012  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência  (17.07.2015)  , 

 constata a concursalidade do crédito, conforme abaixo demonstrado: 



 *** 

 *** 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º0002730-52.2011.5.02.0087 ) 

 12.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  51  ”  (original sem grifos). 

 51  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 13.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  01.06.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970, 

 sendo  de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI, 

 “a”, da LFR. 

 14.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  os  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  arbitrados  em  15%  correspondem  ao 

 montante  de  R$  2.473,04  (dois  mil  quatrocentos  e  setenta  e  três  reais  e  quatro  centavos), 

 veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º0002730-52.2011.5.02.0087 ) 

 15.  Assim,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra  atualizado 

 até  data  da  decretação  da  falência  (  17.07.2015  )  ,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  cálculos,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  identificando  o 

 seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/06/2012  01/06/2012  R$ 2.473,04  1,846648%  37,53333%  R$ 3.464,06 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 3.464,06 

 16.  Efetivado  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 



 17.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pedido 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Roseli  Dias  de  Souza  pelo 

 montante  de  R$  23.815,00  (vinte  e  três  mil  e  oitocentos  e  quinze  reais),  mantendo-se  na 

 classe  trabalhista  ,  bem  como  para  incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  o  crédito  no  montante  de  R$  3.464,06 

 (três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos),  na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Roseli Dias de Souza 

 Valor do Crédito:  R$ 23.815,00 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 3.464,06 

 Classificação do Crédito:  Quirografário Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Rosemary Correa Machado Butz 

 CPF/CNPJ  271.055.258-27 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 4.367,73  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  268/271)  , 

 pelo  qual  a  credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo  montante  de 

 R$  4.367,73  (quatro  mil  e  trezentos  e  sessenta  e  sete  reais  e  setenta  e  três  centavos),  na  classe 

 trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  decorre  de  sentença  proferida  nos  autos  da 

 Reclamação  Trabalhista  autuada  sob  o  n.º  0001860-11.2011.5.02.0021,  que  tramitou  perante 

 a MM. 21ª Vara do Trabalho de São Paulo. 

 3.  Para  corroborar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 271 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nesse  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 5.  Com  efeito,  da  análise  da  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito,  constata-se  que  o  valor 

 foi  atualizado  até  01.04.2014  ,  aferindo-se  o  montante  de  R$  4.367,73  (quatro  mil  e  trezentos 

 e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). 

 6.  Ato  contínuo,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  o  valor  principal,  juros 



 moratórios  e  a  multa  do  art.  475-J  do  CPC  são  devidos  à  Credora,  sendo  que  os  demais 

 valores  que  compreendem  os  honorários  advocatícios  e  demais  encargos,  não  são  passíveis  de 

 habilitação. 

 7.  Assim  sendo,  a  Expert  confeccionou  a  tabela  a  seguir  visando  indicar  quais  são  os 

 valores  devidos  à  Credora,  sendo  certo  que  para  fins  de  cálculo  será  utilizado  o  montante 

 líquido  apurado  de  R$  2.395,29  (dois  mil  trezentos  e  noventa  e  cinco  reais  e  vinte  e  nove 

 centavos): 

 Descrição  Valor 

 Principal  R$ 1.939,85 

 Juros  R$ 616,23 

 Multa do art. 475 J  R$ 255,61 

 Custas Processuais  -  R$ 38,79 

 Honorários Advocatícios - Sindicato Assistente  -  R$ 383,41 

 Contribuições Previdenciárias da Reclamada  -  R$ 1.133,84 

 Contribuições Previdenciárias da Reclamante  - R$ 409,44 

 Imposto de Renda  - R$ 6,96 

 TOTAL  R$ 2.395,29 

 8.  Desse  modo,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização  da  quantia  líquida 

 apurada até a data de decretação da quebra  (17.07.2015)  ,  identificando o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m  Saldo devedor Atualizado 

 Principal + Juros  01/04/2014  01/04/2014  R$ 2.395,29  1,429569%  15,53333%  R$ 2.806,92 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 2.806,92 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixou  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 



 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  02.05.2013  ,  ou  seja,  em  data  anterior  a  decretação  de 

 falência  (17.07.2015)  ,  constatando  a  concursalidade  do  crédito,  conforme  trechos  abaixo 

 colacionados: 

 *** 

 (Trecho extraído de fls. 270/271 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo. Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 268 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 



 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que,  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  n.º 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  52  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  pontua-se  que,  o  crédito  em  testilha  foi  determinado  por  sentença 

 proferida  em  02.05.2013  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  sendo  de  rigor  que  o  crédito  a 

 título  de  honorários  assistenciais  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83, 

 VI, “a”, da LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito,  expedida  pelo  D. 

 Juízo  do  Trabalho,  a  Administradora  Judicial,  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais 

 correspondem  ao  montante  de  R$  383,41  (trezentos  e  oitenta  e  três  reais  e  quarenta  e  um 

 centavos), atualizado até  01.04.2014  , veja-se: 

 52  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 (Trecho extraído de fl. 271 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 14.  Ademais,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores.  Nesse  sentido,  é  o  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR  e  Enunciado  n.º  73  do 

 Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial,  in verbis  : 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos) 

 15.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando  a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/04/2014  01/04/2014  R$ 383,41  1,429569%  15,53333%  R$ 449,30 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 449,30 

 16.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 17.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  a  habilitação  apresentada,  para  incluir  o 

 crédito  em  favor  da  Credora  Rosemary  Correa  Machado  Butz  pelo  montante  de  R$  2.806,92 

 (dois  mil  oitocentos  e  seis  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  na  classe  trabalhista,  bem  como 

 incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de 

 São  Paulo  o  crédito  de  R$  449,30  (quatrocentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  trinta  centavos),  na 

 classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Rosemary Correa Machado Butz 

 Valor do Crédito:  R$ 2.806,92 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 449,30 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 





 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DA  C  OMARCA  DE  C  ARAPICUÍBA  ,  ESTADO  DE  S  ÃO  P  AULO 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Sérgio Aparecido da Silva 

 CPF/CNPJ  047.780.768-26 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 16.004,16  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo  Credor 

 R$ 21.753,82  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  164/167)  ,  em 

 que  o  Credor  pretende  a  retificação  do  seu  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  que 

 passe  a  constar  pelo  importe  de  R$  21.753,82  (vinte  e  um  mil  e  setecentos  e  cinquenta  e  três 

 reais e oitenta e dois centavos), classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob o n.º 1382/2011, que tramitou perante a 26º Vara do Trabalho da Capital/SP. 

 3.  Para  corroborar  o  seu  pleito,  dentre  diversos  documentos,  o  Credor  apresentou  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Trecho da certidão de  fl. 167 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  em  momento  pretérito  à  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é 

 concursal em sua totalidade. 

 5.  Assim,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  ora  apresentada,  foi  possível  constatar 

 que  o  crédito  foi  corrigido  até  o  dia  17.07.2015  ,  sendo  apurado  no  montante  de  R$  21.753,82 

 (vinte e um mil e setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). 



 6.  Porém,  importa  mencionar  que  o  valor  pretendido  contempla,  além  do  principal  de  R$ 

 17.207,02  ,  outros  encargos,  a  saber:  R$  407,64  referente  às  custas,  bem  como  o  montante  de 

 R$  879,58  referente  às  contribuições  previdenciárias  da  Reclamada  e  a  quantia  de  R$ 

 3.259,58  referente aos honorários advocatícios, em  favor do Sindicato. 

 7.  Desse  modo,  considerando  os  valores  que  devem  ser  desconsiderados  da  presente 

 habilitação,  tem-se  o  montante  líquido  no  importe  de  R$  17.207,02  (dezessete  mil  e  duzentos 

 e  sete  reais  e  dois  centavos),  corrigidos  até  a  data  da  quebra,  em  (  17.07.2015)  ,  consoante 

 indicado na planilha abaixo: 

 Descrição  Valor 

 Principal  R$ 17.207,02 

 Custas  -  R$ 407,64 

 Honorários Advocatícios - Sindicato Assistente  -  R$ 3.259,58 

 Contribuições Previdenciárias da Reclamada  -  R$ 879,58 

 TOTAL  R$ 17.207,02 

 -  Dos créditos a título de honorários 

 8.  Neste  sentido,  tratando-se  dos  honorários  advocatícios  devidos  ao  Sindicato  dos 

 Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo,  cumpre  ressaltar  que  a 

 jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  possui  recente  entendimento 

 acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos  aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os 

 honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº.  13.725/2018,  possuem  natureza 

 quirografária,  na  medida  em  que  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  que  foi  revogado  pela  Lei 

 13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato,  inexistindo 

 obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 



 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  53  ”  (original sem grifos). 

 9.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é  de  rigor  que  o 

 crédito seja incluído na classe quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da LFR. 

 10.  Por  fim,  diante  da  existência  de  crédito  líquido  e  certo  em  favor  do  Credor  e  de  seu 

 patrono,  necessário  que  seja  procedida  a  inscrição  dos  valores  na  relação  de  credores,  de  sorte 

 que  seja  refletido  o  valor  existente  na  data  da  quebra  (17.07.2015)  ,  conforme  determina  o  art. 

 9º, II da LFR. 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  a  divergência  apresentada,  para  retificar 

 o  crédito  de  titularidade  de  Sérgio  Aparecido  da  Silva  pelo  valor  de  R$  17.207,02  (dezessete 

 mil  duzentos  e  sete  reais  e  dois  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  para 

 incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de 

 São  Paulo  o  crédito  no  montante  de  R$  3.259,58  (três  mil  duzentos  e  cinquenta  e  nove  reais  e 

 cinquenta e oito centavos), na classe IV - quirografária. 

 Titular do Crédito:  Sérgio Aparecido da Silva 

 Valor do Crédito:  R$ 17.207,02 

 53  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal - Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em  Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 3.259,58 

 Classificação do Crédito:  Classe Quirografária - Classe  IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 FALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Silvia Capelossi de Oliveira 

 CPF/CNPJ  136.805.328-90 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 13.496,43  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  33/36)  e  (fls. 

 367/373)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo 

 montante  de  R$  13.496,43  (treze  mil  e  quatrocentos  e  noventa  e  seis  reais  e  quarenta  e  três 

 centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001278-28.2011.5.02.0080,  que  tramitou  perante  a  80ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo, no estado de São Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 35 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 



 5.  Com  efeito,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  ora  apresentada  ,  foi  possível 

 constatar  que  o  crédito  foi  atualizado  até  01.05.2013  ,  sendo  aferido  no  montante  de  R$ 

 13.496,43 (treze mil e quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos). Veja-se: 

 (Trecho extraído da fl. 35 nos autos do incidente de crédito autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 6.  Nesta  senda,  conforme  se  observa  acima,  houve  a  incidência  de  verba  a  título  de  INSS 

 - cota reclamante, a qual deve ser deduzida do  quantum  a ser habilitado em favor da Credora. 

 VALOR PRINCIPAL  (+)JUROS  (-)DESCONTO INSS COTA 
 RECLAMANTE 

 TOTAL APURADO EM 
 01.05.2013 

 R$ 11.156,51  R$ 2.558,56  - R$ 218.64  R$ 13.496,43 

 7.  Ademais,  insta  salientar  que  os  demais  valores  referentes  a  cota  previdenciária,  custas 

 e  honorários  periciais  e  advocatícios  são  titularizados  por  terceiros,  e  assim,  não  devem  ser 

 incluídos no valor a ser inscrito na relação creditícia em favor da Credora. 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  os  cálculos  do  montante  devido,  realizando  a  conferência  mediante  elaboração  de 

 planilha  de  cálculos,  bem  como  a  sua  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra 

 (  17.07.2015  )  , identificando a seguinte quantia: 



 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal 

 Atualização 
 TR 

 Juros Mora 1,0% 
 a.m  Saldo devedor Atualizado 

 Principal + Juros  01/05/2013  01/05/2013  R$ 13.496,43  1,819460%  26,53333%  R$ 17.388,20 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 17.388,20 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  (  15.05.2012)  ,  data  anterior  a  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade do crédito,  conforme trechos abaixo colacionados: 

 (Trecho extraído de fl. 370 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 *** 



 *** 

 (Trechos extraídos da RT autuada sob o n.º 0001278-28.2011.5.02.0080 ) 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  .  Veja-se: 

 (Trecho extraído da RT autuada sob o n.º 0001278-28.2011.5.02.0080 ) 

 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 



 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  54  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  proferida  em  15.05.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI,  “a”,  da 

 LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  no  compulsar  da  Certidão  de  Crédito  expedida  pelo  D.  Juízo  do 

 Trabalho,  a  Administradora  Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais 

 correspondem  ao  montante  de  R$  1.371,51  (um  mil  e  trezentos  e  setenta  e  um  reais  e 

 cinquenta e um centavos), atualizados até  01.05.2013,  veja: 

 54  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 (Trecho extraído de fl. 370 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 14.  Nesse  sentido,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores  contidos  na  certidão  de  crédito  apresentada  nos  termos  do  art.  9º, 

 inciso  II,  da  LFR  e  Enunciado  nº  73  do  Conselho  Federal  -  II  Jornada  de  Direito  Comercial, 

 que dispõe: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos) 

 15.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando  a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Honorários  01/05/2013  01/05/2013  R$ 1.371,51  1,819460%  26,53333%  R$ 1.766,99 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 1.766,99 

 16.  Efetivado  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação  de 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 17.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  o  pleito  de  habilitação 

 apresentado,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Silvia  Capelossi  de  Oliveira  pelo 

 montante  de  R$  17.388,20  (dezessete  mil  trezentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  vinte  centavos),  na 

 classe  trabalhista,  bem  como  para  incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  o  crédito  no  montante  de  R$  1.766,99 

 (um  mil  e  setecentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  noventa  e  nove  centavos),  na  classe 

 quirografária. 

 Titular do Crédito:  Silvia Capelossi de Oliveira 

 Valor do Crédito:  R$ 17.388,20 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 1.766,99 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Silvia de Sá Ribeiro 

 CPF/CNPJ  307.730.808-80 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 27.197,52  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (  fls.  81/84, 

 349/352  e  357/361)  ,  pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação 

 creditícia  pelo  montante  de  R$  27.197,52  (vinte  e  sete  mil  e  cento  e  noventa  e  sete  reais  e 

 cinquenta e dois centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001185-05.2011.5.02.0003,  que  tramitou  perante  a  3ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho retirado da fl. 84 do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nesse  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 



 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando  que  é  concursal  em  sua 

 totalidade. 

 5.  Nesta  senda,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  em  comento  ,  foi  possível  constatar 

 que  o  valor  do  crédito  foi  atualizado  até  (11.04.2012)  ,  somando  o  montante  de  R$  27.197,52 

 (vinte e sete mil e cento e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). 

 6.  Ademais,  tendo  em  vista  que  o  crédito  da  Credora  não  se  encontra  atualizado  até  data 

 da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  dos  valores 

 contidos  na  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito.  Nesse  sentido,  o  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR  e 

 Enunciado nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, dispõe que: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos) 

 7.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (17.07.2015)  , identificando  a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal 

 Atualização 
 TR 

 Juros Mora 1,0% 
 a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal  11/04/2012  11/04/2012  R$ 27.197,52  1,909732%  39,20000%  R$ 38.581,95 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 38.581,95 

 8.  Registre-se,  ademais,  que  tão  somente  foi  realizada  a  adequação  dos  cálculos 

 trabalhistas  apresentados  aos  termos  da  legislação  falimentar,  não  violando,  assim,  a  coisa 

 julgada e, tampouco, a decisão que homologou os cálculos na Justiça do Trabalho. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  habilitação 

 apresentada,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Silvia  de  Sá  Ribeiro  pelo  montante  de 

 R$  38.581,95  (trinta  e  oito  mil  e  quinhentos  e  oitenta  e  um  reais  e  noventa  e  cinco  centavos), 

 na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Silvia de Sá Ribeiro 

 Valor do Crédito:  R$ 38.581,95 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Sueli Gonçalves de Souza 

 CPF/CNPJ  086.815.258-75 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 50.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 38.689,63  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Termo de Audiência com Sentença 

 iv  Homologação de cálculos 

 V  Certidão de Objeto e Pé 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  288/296)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  para  que  passe  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  38.689,63  (trinta  e  oito  mil  e  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e 

 sessenta e três centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  1001487-20.2011.5.02.0040,  que  tramitou  perante  a  40ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 295 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  de  R$50.000,00  (cinquenta  mil 

 reais), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 



 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 6.  Por  conseguinte,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  em  comento  ,  foi  possível 

 constatar  que  o  crédito  foi  atualizado  até  01.09.2012  ,  bem  como  o  valor  atualizado  do  débito 

 perfaz  o  montante  de  R$  38.689,63  (trinta  e  oito  mil  e  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e 

 sessenta e três centavos). 

 7.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  oportunidade  em  que 

 identificou a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal 

 Atualização 
 TR 

 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Principal + Juros  01/09/2012  01/09/2012  R$ 38.689,63  1,819460%  34,53333%  R$ 52.997,49 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 52.997,49 

 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  certidão  de  habilitação 

 expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que  ela  deve 

 respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é  medida  que  se 

 impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Dando-se  seguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários 

 advocatícios  sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de 

 forma  que  a  r.  sentença  proferida  em  04.05.2012  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência 

 (17.07.2015)  , constata a concursalidade do crédito,  conforme trechos abaixo colacionados: 



 *** 

 (Trecho extraído de fls. 291/293  do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 10.  Nesta  senda,  no  tocante  à  habilitação  do  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais,  ao 

 realizar  análise  da  documentação  apresentada  no  processo  trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  a  Credora  foi  representada  pelo  Sindicato  dos  Empregados  em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo  ,  veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 289  do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 



 11.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  n.º 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  55  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 foi  determinado  por  sentença  proferida  em  04.05.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584  de  1.970,  é 

 de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83,  VI,  “a”,  da 

 LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  expedida  pelo  D. 

 Juízo  do  Trabalho,  a  Expert  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  foram  arbitrados  em 

 15%  sobre  o  valor  da  condenação,  correspondendo  ao  montante  de  R$  5.803,44  (cinco  mil 

 55  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), atualizado até  01.09.2012  , veja: 

 (Trecho extraído de fl. 295  do incidente de crédito n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 14.  Nesta  senda,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores  contidos  na  certidão  de  crédito  apresentada,  conforme  o  art.  9º,  inciso 

 II,  da  LFR  e  Enunciado  n.º  73  do  Conselho  Federal  -  II  Jornada  de  Direito  Comercial,  que 

 dispõe: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos). 

 15.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando o seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Honorários  01/09/2012  01/09/2012  R$ 5.803,44  1,819460%  34,53333%  R$ 7.949,62 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 7.949,62 

 16.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 17.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  o  pedido 

 apresentado,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Sueli  Gonçalves  de  Souza,  de 

 modo  que  passe  a  constar  pelo  montante  de  R$  52.997,49  (cinquenta  e  dois  mil  e  novecentos 

 e  noventa  e  sete  reais  e  quarenta  e  nove  centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem 

 como  para  incluir  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços 

 de  Saúde  de  São  Paulo  o  crédito  no  montante  de  R$  7.949,62  (sete  mil  novecentos  e  quarenta 

 e nove reais e sessenta e dois centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Sueli Gonçalves de Souza 

 Valor do Crédito:  R$ 52.997,49 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos  de Serviços de Saúde 

 de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 7.949,62 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTO  F  ALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Telefônica Brasil S/A 

 CPF/CNPJ  02.558.157/0001-62 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 13.272,66  Quirografário 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Contrato Social 

 iv  Faturas em aberto 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010211-83.2015.8.26.0127  (fls.  287/289)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  pelo  montante  de 

 R$  13.272,66  (treze  mil  duzentos  e  setenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  na  classe 

 quirografária. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  é  oriundo  das  faturas  de  prestação  de 

 serviços de telecomunicação inadimplidas pela Falida. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  (i) 

 pedido  de  habilitação;  (ii)  instrumento  de  procuração;  (iii)  contrato  social;  (iv)  faturas  em 

 aberto; e  (v)  planilha de cálculos atualizada; 

 4.  Nesta  senda,  compulsando  os  autos  do  incidente,  foi  possível  verificar  que  a  Credora 

 apresentou  demonstrativo  de  cálculos  (fl.  288)  ,  apontando  o  valor  devido  na  importância  de 

 R$  13.272,66  (treze  mil  duzentos  e  setenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  atualizados 

 até maio de 2016, portanto, em dissonância com o que prevê a LFR: 

 (Trecho extraído de fl. 288 do incidente autuado sob o n.º 0010211-83.2015.8.26.0127) 

 5.  Ato  contínuo,  nota-se  que  a  somatória  das  faturas  juntadas  aos  autos  perfazem  a 

 monta  de  R$  5.302,16  (cinco  mil  e  trezentos  e  dois  reais  e  dezesseis  centavos),  conforme 



 tabela a demonstrativa a seguir colacionada: 

 Emissão  Vencimento  Valor  Conta  FLS. 

 07/04/2011  21/4/2011  R$ 515,50  2049836564  385/392 

 07/05/2011  21/05/2011  R$ 515,50  2049836564  393/401 

 07/05/2011  21/05/2011  R$ 2.740,46  2069380180  402/471 

 05/06/2011  21/06/2011  R$ 515,50  2049836564  472/484 

 05/06/2011  21/06/2011  R$ 690,02  2069380180  485/507 

 07/07/2011  21/07/2011  R$ 515,50  2049836564  508/520 

 05/07/2011  21/07/2011  R$ 200,55  2069380180  521/531 

 07/08/2011  21/08/2011  R$ 19,80  2049836564  532/544 

 07/08/2011  21/08/2011  R$ 59,03  2069380180  545/555 

 08/09/2011  21/09/2011  R$ 19,96  2069380180  556/564 

 8/10/2011  21/10/2011  R$ 25,84  2069380180  565/575 

 8/9/2011  21/9/2011  R$ -  2049836564  576/586 

 08/10/2011  21/10/2011  R$ -  2049836564  587/599 

 08/11/2011  21/11/2011  R$ -  2069380180  600/608 

 Total  R$ 5.302,16 

 6.  Assim,  ao  realizar  análise  das  faturas  apresentadas,  a  Administradora  Judicial 

 verificou  a  previsão  de  aplicação  de  multa  no  importe  de  2%  sobre  o  valor  da  fatura  em 

 atraso e aplicação de juros de 1% ao mês, conforme a seguir demonstrado: 

 (Trecho extraído de fatura juntada nos autos do incidente de crédito) 

 7.  Nesse  ínterim,  pontua-se  que,  dentre  os  documentos  apresentados,  não  foi  possível 

 localizar  o  contrato  de  prestação  de  serviços  das  faturas  referenciadas,  restando  prejudicada  a 

 análise,  visto  que,  ante  a  ausência  dos  referidos  contratos  não  é  possível  vislumbrar  os  termos 

 e condições pactuados entre as partes. 



 8.  Deste  modo,  com  fulcro  a  obter  os  documentos  faltantes,  em  06.04.2022,  a 

 Administradora  Judicial,  enviou  e-mail  à  Credora  Telefônica  Brasil  S/A,  conforme  se  verifica 

 abaixo: 

 (Trecho extraído do e-mail enviado a Credora) 

 9.  Em  resposta,  foi  informado  pelo  escritório  em  que  são  sócios  entre  si  os  patronos 

 Omar  Mohamed  Saleh  e  Diogo  Saia  Tapias,  outorgados  para  representar  a  Credora  conforme 

 substabelecimento  juntado  no  pedido  de  habilitação,  (fl.384)  que  ele  não  representa  mais  os 

 seus interesses, veja-se: 

 *** 



 (Trecho extraído da procuração Ad Judicia juntada nos autos da ação) 

 10.  Posto  isso,  destaca-se  que,  de  acordo  com  o  artigo  9º,  inciso  III  da  LFR,  é  necessária  a 

 comprovação  do  crédito  cuja  habilitação  se  pretende,  de  modo  a  trazer  segurança  e  certeza 

 inequívoca  acerca  do  crédito,  indicando  o  valor  do  crédito,  atualizado  até  a  data  do  pedido  de 

 decretação da falência, sua origem e classificação, requisito não cumprido pela Credora. 

 11.  A jurisprudência  do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo segue neste sentido: 

 Pretensão  de  inclusão  de  crédito.  Ônus  da  prova  da  origem, 
 valor  e  classificação  do  crédito  que  compete  ao  credor. 
 Inteligência  do  art.  9º,  incs.  II  e  III,  da  LFRE  .  Inércia  do 
 agravante  que  intimado  várias  vezes  para  apresentação  de 
 contratos  bancários  e  extratos  de  conta  corrente,  necessários  à 
 perícia  contábil,  permaneceu  inerte.  Impugnação  rejeitada. 
 Inocorrência  de  cerceamento  de  defesa.  Precedente.  Recurso 



 não provido.  56  (  original sem grifos). 

 12.  Nesse  ínterim,  a  Administradora  Judicial  ressalta  que  os  documentos  hábeis 

 apresentados foram insuficientes à análise do pleito de habilitação ora aduzido. 

 C  ONCLUSÃO 

 13.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial,  rejeita  a  habilitação  de  crédito 

 apresentada  pela  Credora  Telefônica  Brasil  S/A,  diante  da  ausência  de  documentação 

 comprobatória. 

 Titular do Crédito:  Telefônica Brasil S/A 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 

 56  TJ/SP  –  Agravo  de  Instrumento  nº  2078355-05.2014.8.26.0000,  2ª  Câmara  Reservada  de  Direito  Empresarial, 
 Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Vanessa da Silva Jorge 

 CPF/CNPJ  295.281.708-11 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 16.254,05  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 13.800,00  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  01/03)  ,  pelo 

 qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  crédito  inscrito  na  relação  creditícia,  para  passar  a 

 constar pelo montante de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001177-74.2011.5.02.0020,  que  tramitou  perante  a  20ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo, no estado de São Paulo. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de  fl. 03 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Outrossim,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal  de 

 credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  16.254,05  (dezesseis  mil  e 

 duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído de fls. 377 dos autos falimentares) 



 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  verifica-se  que  o  crédito 

 acima  elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  demonstrando-se  que  é  concursal 

 em sua totalidade. 

 5.  Ademais,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  em  comento  ,  foi  possível  constatar 

 que  o  crédito  foi  atualizado  até  o  dia  05.08.2011  ,  ou  seja,  data  anterior  à  decretação  da 

 falência  (17.07.2015)  . 

 6.  Desse  modo,  tendo  em  vista  que  o  crédito  da  Credora  não  se  encontra  atualizado  até  a 

 data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à  atualização  dos  valores 

 contidos  na  certidão  de  crédito  apresentada,  conforme  o  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR  e  Enunciado 

 nº 73 do Conselho Federal - II Jornada de Direito Comercial, que dispõe: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos)  . 

 *** 

 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.  (original sem grifos). 

 7.  Destarte,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  , 

 consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  os 

 cálculos  do  montante  devido,  com  atualização  até  a  data  da  quebra  (  17.07.2015  )  , 

 identificando a seguinte quantia: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m  Saldo devedor Atualizado 

 Principal + juros  05/08/2011  05/08/2011  R$ 13.800,00  2,627309%  47,40000%  R$ 20.875,63 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 20.875,63 

 8.  Efetivado  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação  de 

 Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  ditames  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 9.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Vanessa  da  Silva  Jorge,  para 

 que  passe  a  contar  pelo  montante  de  R$  20.875,63  (vinte  mil  e  oitocentos  e  setenta  e  cinco 

 reais e sessenta e três centavos), mantendo-se na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Vanessa da Silva Jorge 

 Valor do Crédito:  R$ 20.875,63 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Vânia Regina de Oliveira Silva 

 CPF/CNPJ  068.278.788-48 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 10.000,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 9.603,88  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação de crédito expedida pelo D. Juízo Laboral 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (  fls.  128/131  ), 

 pelo  qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  creditícia,  para  passar  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  9.603,88  (nove  mil  e  seiscentos  e  três  reais  e  oitenta  e  oito 

 centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0002531-90.2011.5.02.0067  ,  que  tramitou  perante  a  67ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 131 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nessa  linha,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  na  importância  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais), 

 conforme se observa abaixo: 



 (Trecho extraído de fl. 377 dos autos principais) 

 5.  Neste  ínterim,  considerando  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista  (2011)  , 

 bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 6.  Assim,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  ,  foi  possível  constatar  que  o 

 valor  aferido  soma  o  montante  de  R$  9.603,88  (nove  mil  e  seiscentos  e  três  reais  e  oitenta  e 

 oito centavos), atualizado até  01.08.2014  . 

 (Trecho extraído de fl. 131 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 7.  Diante  disso,  nota-se  que  fora  considerado  nos  valores  a  serem  inscritos,  as  verbas  a 

 título  de  INSS,  custas  e  honorários  advocatícios,  sendo  necessário  excluí-las,  posto  que 

 titularizadas por terceiros. 

 Descrição  Valor 

 Principal + juros  R$ 9.603,88 

 Honorários advocatícios  - R$ 396,63 

 Juros de honorários  - R$ 298,71 

 Contribuição Previdenciária  - R$ 483,92 

 TOTAL  R$ 7.930,40 



 8.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  subtração  do  valor  destacados  acima,  bem  como  realizou  a  atualização  até  a  data  de 

 decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , tendo sido identificados  os seguintes valores: 

 Termo Final Atualização  17/7/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualiz. TR  Juros Mora 

 1,0% a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado. 

 Principal + juros  01/08/2014  01/08/2014  R$ 7.930,40  1,168111%  11,53333%  R$ 8.948,36 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 8.948,36 

 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 10.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários  advocatícios 

 sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de  forma  que  a  r. 

 sentença  proferida  com  trânsito  em  julgado  em  25.04.2012  ,  data  anterior  à  decretação  da 

 falência  (17.07.2015)  , demonstra a concursalidade  do crédito, conforme abaixo colacionado: 

 (Trecho extraído de fl. 131 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 11.  Nesse  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 



 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  57  ”  (original sem grifos). 

 12.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 foi  determinado  por  sentença  transitada  em  julgada  em  25.04.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584 

 de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83, 

 VI, “a”, da LFR. 

 13.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  a  Certidão  de  Habilitação  em  testilha,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  correspondentem  ao  montante  de  R$ 

 890,85  (oitocentos  e  noventa  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos),  atualizados  até  01.08.2014  , 

 veja-se: 

 57  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 (Trecho extraído de fl. 131 do incidente autuado sob o n.º 0010329-59.2015.8.26.0127 ) 

 14.  Nessa  linha,  tendo  em  vista  que  o  crédito  do  patrono  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores,  conforme  o  art.  9º,  inciso  II,  da  LFR  e  Enunciado  nº  73  do  Conselho 

 Federal - II Jornada de Direito Comercial, que dispõe: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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.  (original sem grifos) 

 15.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , identificando  a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualização TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 Honorários  01/08/2014  01/08/2014  R$ 890,85  1,168111%  11,53333%  R$ 1.005,20 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 1.005,20 

 16.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 17.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Vânia  Regina  de  Oliveira  Silva 

 pelo  montante  de  R$  8.948,36  (oito  mil  e  novecentos  e  quarenta  e  oito  reais  e  trinta  e  seis 

 centavos),  mantendo-se  na  classe  trabalhista,  bem  como  para  incluir  em  favor  do  Sindicato 

 dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  de  São  Paulo  o  crédito  no 

 montante de R$ 1.005,20 (um mil e cinco reais e vinte centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Vânia Regina de Oliveira Silva 

 Valor do Crédito:  R$ 8.948,36 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 

 Valor do Crédito:  R$ 1.005,20 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC n.º 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Viviane dos Santos Silva 

 CPF/CNPJ  312.388.428-56 

 Tipo do Requerimento  Exclusão de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 2.306,79  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de Habilitação 

 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 



 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  109/112)  , 

 pelo  qual  a  Credora  requer  à  habilitação  do  seu  crédito  na  relação  de  credores,  para  constar 

 pelo  montante  de  R$  2.306,79  (dois  mil  e  trezentos  e  seis  reais  e  setenta  e  nove  centavos), 

 conforme a Certidão de Habilitação colacionada a seguir: 

 (Trecho extraído de fl. 112 do incidente autuado sob o n.º0010329-59.2015.8.26.0127) 

 2.  Ocorre  que  a  Credora  manifestou-se  nos  autos  do  incidente,  por  meio  do  seu  petitório 

 de  fl.132,  pugnando  pela  desistência  do  pedido  de  habilitação  de  crédito  em  virtude  d  o 

 crédito efetuado pela Falida nos autos da Reclamatória Trabalhista. Veja-se: 

 (trecho extraído de fl. 132 juntada nos autos do incidente de crédito) 



 C  ONCLUSÃO 

 3.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  o  pleito  arguido  pela  Credora, 

 Viviane  dos  Santos  Silva,  objetivando  o  cancelamento  da  habilitação  de  crédito  ora 

 apresentada,  posto  que,  rejeita-se  a  habilitação  anteriormente  requerida,  para  que  a  Credora 

 não seja incluída no rol de credores da Falida. 

 Titular do Crédito:  - 

 Valor do Crédito:  - 

 Classificação do Crédito:  - 

 ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.               LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 

 Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                 CRC nº 1SP322499/O-3 

 OAB/SP n.º 303.042                                                        Contador 



 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Wanda Lucia Marques Barboza 

 CPF/CNPJ  093.957.578-76 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 8.338,67  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Cópia da Sentença Laboral 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  279/287)  , 

 pelo  qual  a  Credora  Wanda  Lúcia  Marques  Barboza  requer  a  habilitação  do  seu  crédito  na 

 relação  creditícia  pelo  montante  de  R$  8.338,67  (oito  mil  e  trezentos  e  trinta  e  oito  reais  e 

 sessenta e sete centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001363-07.2011.5.02.0050,  que  tramitou  perante  a  50ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito expedida pelo D. Juízo Laboral, veja-se: 

 *** 

 (Trechos extraídos das fls. 283/284 dos autos principais) 

 4.  Neste  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 



 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 5.  Assim,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  ,  foi  possível  constatar  que  o  crédito  foi 

 atualizado  até  o  dia  01.11.2013  ,  indicando-se  o  valor  bruto  da  dívida  na  quantia  de  R$ 

 8.338,67 (oito mil e trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). 

 6.  Não  obstante,  constatou  a  Expert  que,  nesse  valor,  houve  a  somatória  da  quantia 

 referente ao INSS - cota reclamada no valor devido à Credora, confira-se: 

 Descrição  Valor 

 Principal  R$ 5.989,37 

 Juros  R$ 1.706,97 

 INSS - Cota Reclamada  R$ 642,33 

 TOTAL  R$ 8.338,67 

 7.  Nesta  toada,  esclarece-se  que  os  valores  referentes  à  cota  previdenciária,  bem  como 

 concerne  às  custas  processuais,  não  podem  ser  somados  ao  crédito  de  titularidade  da  credora, 

 visto  serem  verbas  de  titularidade  da  União  Federal.  Deste  modo,  é  de  rigor  que  somente  o 

 valor referente ao principal e o juros sejam habilitados em favor da Credora. 

 Descrição  Valor 

 Principal  R$ 5.989,37 

 Juros  R$ 1.706,97 

 - INSS - Cota Reclamante  -R$ 233,57 

 TOTAL  R$ 7.462,77 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificar  o  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  subtração  do 

 valor  das  custas  processuais,  bem  como  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra 

 (  17.07.2015  )  , identificando o seguinte valor: 



 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualizado 

 Crédito  01/11/2013  01/11/2013  R$ 7.462,77  1,696582%  20,53333%  R$ 9.147,74 

 SALDO DEVEDOR EM 17/07/2015  R$ 9.147,74 

 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  habilitação 

 apresentada,  para  incluir  o  crédito  em  favor  da  Credora  Wanda  Lúcia  Marques  Barbozapelo 

 montante  de  R$  9.147,74  (nove  mil  e  cento  e  quarenta  e  sete  reais  e  setenta  e  quatro 

 centavos), na classe trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Wanda Lúcia Marques Barboza 

 Valor do Crédito:  R$ 9.147,74 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Washington Paulo de Souza 

 CPF/CNPJ  065.149.598-90 

 Tipo do Requerimento  Habilitação de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 -  - 

 Valor do crédito pretendido pelo Credor  Classificação do crédito pretendido pelo  Credor 

 R$ 17.439,90  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação (fls.135/136 dos autos n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 ii  Procuração  (fls.137/138 - 250 dos autos n.º  0010329-59.2015.8.26.0127) 

 iii  Certidão de Habilitação (fls. 139 dos autos n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 iv  Pedido de juntada da retificação da certidão (fls. 248/249 dos autos n.º 
 0010329-59.2015.8.26.0127 

 v 
 Certidão de retificação - inclusão de  honorários advocatícios  (fls. 251 dos autos n.º 

 0010329-59.2015.8.26.0127 

 vi  Cópia da Sentença da Ação Trabalhista n.º 0001726-52.2011.5.02.0063 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  (fls.  135/139  e 

 248/254)  ,  pelo  qual  o  Credor  pretende  a  inclusão  do  seu  crédito  na  relação  creditícia  pelo 

 importe  de  R$  17.439,90  (dezessete  mil  e  quatrocentos  e  trinta  e  nove  reais  e  noventa 

 centavos), na classe trabalhista. 

 2.  Aduz  o  Credor  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  reclamação  trabalhista  autuada  sob 

 o n.º 0001726-52.2011.5.02.0063, que tramitou perante a 63º Vara do Trabalho da Capital/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pleito,  o  Credor  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão de Habilitação de Crédito emitida pela Justiça Laboral, veja-se: 

 (Trecho extraído da certidão de fl. 251 do incidente n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nesse  ínterim,  considerando-se  o  ano  da  propositura  da  Reclamação  Trabalhista 

 (2011)  ,  bem  como  a  data  da  decretação  da  falência  (17.07.2015)  ,  tem-se  que  o  crédito  acima 

 elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  falência,  demonstrando-se  que  é  concursal  em 

 sua totalidade. 

 5.  Assim,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  em  comento  ,  foi  possível  constatar  que  o 

 valor  do  crédito  soma  o  montante  de  R$  17.439,90  (dezessete  mil  e  quatrocentos  e  trinta  e 

 nove reais e noventa centavos), atualizado até  01.04.2012  . 



 6.  Nesse  sentido,  diante  da  existência  de  crédito  líquido  e  certo  em  favor  do  Credor, 

 necessário  que  seja  procedida  a  inscrição  dos  valores  na  relação  de  credores,  de  sorte  que  seja 

 refletido  o  valor  existente  na  data  da  quebra  (17.07.2015)  ,  conforme  determina  o  art.  9º,  II  da 

 LFR. 

 7.  Portanto,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  elaboração  de  planilha  de  cálculos,  com 

 atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  ),  oportunidade  que  identificou  o 

 seguinte valor: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora 
 Valor 

 Principal 
 Atualização 

 TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualização 

 Principal + Juros  01/04/2012  01/04/2012  R$ 17.439,90  1,917442%  39,53333%  R$ 24.801,07 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 24.801,07 

 8.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 -  Do crédito a título de honorários 

 9.  Em  prosseguimento,  cabe  destacar  que  a  sentença  que  fixa  os  honorários  advocatícios 

 sucumbenciais  é  o  ato  processual  qualificado  como  fato  gerador  do  crédito,  de  forma  que  a  r. 

 sentença  proferida  em  02.03.2012  ,  data  anterior  à  decretação  de  falência  (17.07.2015)  , 

 demonstra a concursalidade do crédito, conforme abaixo demonstrado: 

 (Trecho retirado da certidão de  fl. 251 ) 



 10.  Neste  sentido,  cumpre  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado 

 de  São  Paulo  possui  recentíssimo  entendimento  acerca  dos  honorários  sucumbenciais  devidos 

 aos  Sindicatos,  no  sentido  de  que,  os  honorários  arbitrados  em  data  anterior  à  Lei  de  nº. 

 13.725/2018,  possuem  natureza  quirografária,  enquanto  o  art.  16  da  Lei  5.584/70,  revogado 

 pela  Lei  13.725/2018,  previa  que  os  honorários  sucumbenciais  eram  devidos  ao  Sindicato, 

 inexistindo obrigatoriedade de realizar o repasse da verba aos advogados. Confira-se julgado: 

 “  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO  (RECUPERAÇÃO  JUDICIAL) 

 Decisão  judicial  que  determina  a  habilitação  do  crédito  na 

 classe  trabalhista.  Alegação  de  que  os  honorários  assistenciais 

 arbitrados  anteriormente  à  5/10/2018,  como  é  o  caso  dos 

 autos,  sejam  considerados  como  crédito  quirografário,  posto 

 que  não  configura  crédito  privilegiado.  Cabimento.  Hipótese 

 na  qual  a  verba  honorária  é  devida  ao  Sindicato  Equiparação 

 ao  crédito  trabalhista  descabida,  em  razão  da  vigência  da  Lei 

 anterior  na  data  do  arbitramento  da  verba  assistencial  em 

 favor  do  Sindicato  (Lei  n.  5.584/70  art.16).  Correta  a 

 classificação  como  crédito  quirografário  (art.83,  §  4º  da 

 LREF).  Precedentes.  Agravo  provido.  Dispositivo:  Dão 

 provimento  ao  recurso,  por  maioria  de  votos,  vencido  o  3º  juiz, 

 que declara.  58  ”  (original sem grifos). 

 11.  Nestes  termos,  uma  vez  que  o  crédito  a  título  de  honorários  assistenciais  em  testilha 

 restou  fixado  por  r.  sentença  transitada  em  julgada  em  02.03.2012  ,  na  vigência  da  Lei  5.584 

 de  1.970,  é  de  rigor  que  o  crédito  seja  incluído  na  classe  quirografária,  nos  termos  do  art.  83, 

 VI, “a”, da LFR. 

 12.  Ato  contínuo,  ao  compulsar  os  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  a  Administradora 

 Judicial  constatou  que  os  honorários  sucumbenciais  de  15%  correspondem  ao  montante  de 

 R$  2.615,99  (dois  mil  seiscentos  e  quinze  reais  e  noventa  e  nove  centavos),  atualizado  até 

 01.04.2012  ,  veja-se: 

 58  TJ-SP  -  AI:  2238764-76.2019.8.26.0000  SP.  Relator:  Ricardo  Negrão.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Reservada 
 de Direito Empresarial.  Data de Julgamento: 04.03.2020 



 (trecho retirado da certidão de  fl. 251 do incidente de crédito) 

 13.  Nesse  passo,  para  verificação  do  valor  a  ser  inscrito  na  relação  creditícia  ,  consoante 

 inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial  realizou  a  atualização 

 até a data de decretação da quebra  (  17.07.2015  )  , tendo  identificado a seguinte quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1% 

 Título 
 Data Base 

 Atualização 
 Data Base 

 Mora  Valor Principal  Atualiz. TR 
 Juros Mora 
 1,0% a.m 

 Saldo devedor 
 Atualiz. 

 Honorários  01/04/2012  01/04/2012  R$ 2.615,99  1,917442%  39,53333%  R$ 3.720,17 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 3.720,17 

 C  ONCLUSÃO 

 11.  Diante  do  exposto,  acolhe-se  parcialmente  a  divergência  apresentada  para  incluir  o 

 crédito  em  favor  de  Washington  Paulo  de  Souza  pelo  valor  de  R$  24.801,07  (vinte  e  quatro 

 mil  oitocentos  e  um  reais  e  sete  centavos),  na  classe  trabalhista,  bem  como,  para  incluir  a 

 quantia  em  favor  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde 

 de  São  Paulo  ,  pelo  montante  de  R$  3.720,17  (três  mil  setecentos  e  vinte  reais  e  dezessete 

 centavos), na classe quirografária. 

 Titular do Crédito:  Washington Paulo de Souza 

 Valor do Crédito:  R$ 24.801,07 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

 Titular do Crédito:  Sindicato dos Empregados em 

 Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 



 Valor do Crédito:  R$ 3.720,17 

 Classificação do Crédito:  Quirografária Concursal  - Classe IV 
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 F  ORMULÁRIO  DE  A  NÁLISE  DE  H  ABILITAÇÕES  E  D  IVERGÊNCIAS  DE  C  RÉDITOS 

 A  UTOFALÊNCIA  DE  S  ERMA  S  ERVIÇOS  M  ÉDICOS  A  SSISTENCIAIS  L  TDA  . 

 P  ROCESSO  N  .  º  1002716-68.2015.8.26.0127 

 2.  ª  V  ARA  C  ÍVEL  DE  C  ARAPICUÍBA 

 D  ADOS  DO  H  ABILITANTE  /I  MPUGNANTE  : 

 Nome/Razão Social  Zulmira de Fátima Mendonça Alves 

 CPF/CNPJ  117.728.928-82 

 Tipo do Requerimento  Divergência de Crédito 

 I  NFORMAÇÕES  SOBRE  O  CRÉDITO  : 

 Valor do crédito declarado pela Falida  Classificação do crédito declarado pela Falida 

 R$ 13.260,00  Trabalhista 

 Valor do crédito pretendido pela Credora  Classificação do crédito pretendido pela Credora 

 R$ 13.260,00  Trabalhista 

 D  OCUMENTOS  APRESENTADOS  PELO  HABILITANTE  /  IMPUGNANTE  : 

 Item  Descrição do Documento 

 i  Pedido de habilitação 

 ii  Procuração 

 iii  Certidão de habilitação 



 P  ARECER  DO  A  DMINISTRADOR  J  UDICIAL  – A  SSISTENTE  F  INANCEIRO 

 1.  Trata-se  de  incidente  autuado  sob  o  n.º  0010329-59.2015.8.26.0127  às  fls.  54/57,  pelo 

 qual  a  Credora  requer  a  retificação  do  seu  crédito  na  relação  de  credores,  para  que  passe  a 

 constar  pelo  montante  de  R$  13.260,00  (treze  mil  e  duzentos  e  sessenta  reais),  na  classe 

 trabalhista. 

 2.  Aduz  a  Credora  que  o  crédito  em  testilha  advém  da  Reclamação  Trabalhista  autuada 

 sob  o  n.º  0001235-06.2011.5.02.0076  ,  que  tramitou  perante  a  76ª  Vara  do  Trabalho  de  São 

 Paulo/SP. 

 3.  Para  fundamentar  o  seu  pedido,  a  Credora  apresentou,  dentre  outros  documentos,  a 

 Certidão  de  Habilitação  de  Crédito  expedida  pelo  D.  Juízo  Laboral,  portanto,  título  hábil  a 

 ensejar  a  habilitação  postulada,  sendo  que  o  crédito  em  testilha  consta  atualizado  até 

 25.07.2011  . Veja-se: 

 (Trecho extraído de fl. 57 dos autos n.º 0010329-59.2015.8.26.0127) 

 4.  Nesta  senda,  cumpre  pontuar  que  a  Credora  encontra-se  arrolada  na  relação  nominal 

 de  credores  juntada  pela  Falida  por  crédito  no  importe  de  R$  13.260,00  (treze  mil  e  duzentos 



 e sessenta reais), conforme se observa abaixo: 

 (Trecho extraído do fl. 378 do processo principal) 

 5.  Em  prosseguimento,  denota-se  que  o  crédito  em  testilha  advém  de  acordo  celebrado 

 em  25.07.2011  ,  ou  seja,  em  data  anterior  à  data  da  quebra  (17.07.2015)  .  Logo,  tem-se  que  o 

 crédito  acima  elencado  teve  origem  antes  da  decretação  da  quebra,  mostrando-se  concursal 

 em sua totalidade. 

 6.  Outrossim,  ao  analisar  a  Certidão  de  Habilitação  em  comento  ,  foi  possível  constatar 

 que  o  crédito  soma  o  montante  de  R$  13.260,00  (treze  mil  e  duzentos  e  sessenta  reais), 

 devendo  ser  subtraído  o  valor  de  R$  260,00  (duzentos  e  sessenta  reais)  referente  a  custas 

 processuais em favor da União Federal, restando  quantia R$13.000,00. Veja-se: 

 PRINCIPAL + JUROS  DESCONTO INSS COTA RECLAMANTE  VALOR DO CRÉDITO 

 R$ 13.260,00  (-) R$ 260,00  R$ 13.000,00 

 7.  Ademais,  tendo  em  vista  que  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  não  se  encontra 

 atualizado  até  data  da  decretação  da  falência,  a  Administradora  Judicial  procedeu  à 

 atualização  dos  valores  contidos  na  certidão  de  crédito  apresentada,  conforme  o  art.  9º,  inciso 

 II,  da  LFR  e  Enunciado  nº  73  do  Conselho  Federal  -  II  Jornada  de  Direito  Comercial,  que 

 dispõe: 

 Art.  9  o  A  habilitação  de  crédito  realizada  pelo  credor  nos 

 termos  do  art.  7  o  ,  §  1  o  ,  desta  Lei  deverá  conter:  (...)  II  –  o  valor 

 do  crédito,  atualizado  até  a  data  da  decretação  da  falência  ou 

 do  pedido  de  recuperação  judicial  ,  sua  origem  e  classificação; 

 (original sem grifos) 

 *** 

 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 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


 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.  (original sem grifos) 

 8.  Neste  diapasão,  para  verificação  do  valor  atualizado  a  ser  inscrito  na  relação 

 creditícia  ,  consoante  inteligência  do  inciso  II  do  art.  9º  da  LFR,  a  Administradora  Judicial 

 realizou  a  atualização  até  a  data  de  decretação  da  quebra  (  17.07.2015  )  ,  constatando  a  seguinte 

 quantia: 

 Termo Final Atualização  17/07/2015 

 Termo Final Mora  17/07/2015 

 Atualização  TR 

 Juros Mora a.m  1,0000% 

 Crédito concursal  Data Base 
 Atualização 

 Data Base 
 Mora 

 Valor 
 Principal  Atualiz. TR  Juros Mora 

 1,0% a.m 
 Saldo devedor 

 Atualizado 

 Principal  25/07/2011  25/07/2011  R$ 13.000,00  2,683250%  47,73333%  R$ 19.720,66 

 SALDO DEVEDOR EM 17.07.2015  R$ 19.720,66 

 9.  Efetivados  os  cálculos,  cumpre  destacar  que,  em  que  pese  a  Certidão  de  Habilitação 

 de  Crédito  expedida  pela  Justiça  Laboral,  por  si  só,  constitua  título  líquido  e  certo,  cediço  que 

 ela  deve  respeitar  os  limites  impostos  pela  LFR,  de  modo  que  a  alteração  nos  valores  é 

 medida que se impõe. 

 C  ONCLUSÃO 

 10.  Diante  do  exposto,  a  Administradora  Judicial  acolhe  parcialmente  a  divergência 

 apresentada,  para  retificar  o  crédito  de  titularidade  da  Credora  Zulmira  de  Fátima  Mendonça 

 Alves,  de  modo  a  constar  pelo  montante  de  R$  19.720,66  (dezenove  mil  e  setecentos  e  vinte 

 reais e sessenta e seis centavos), na classe I - trabalhista. 

 Titular do Crédito:  Zulmira de Fátima Mendonça Alves 

 Valor do Crédito:  R$ 19.720,66 

 Classificação do Crédito:  Trabalhista Concursal -  Classe I 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
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