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Breves comentários à decisão do STJ sobre a equiparação dos créditos advindos de 
pensionamento mensal vitalício decorrente de responsabilidade civil por acidente de 

trânsito aos derivados da legislação trabalhista.

O pensionamento fixado em sentença judicial, decorrente de ação de indenização por 
acidente de trânsito, pode ser equiparado ao crédito derivado da legislação trabalhista 
para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial. 
(STJ. REsp 1.799.041-PR, rel. Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02.04.2019, Informativo nº 
645 do STJ).

O que é Recuperação Judicial?

Segundo o artigo 47 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências), “[a] recuperação judicial tem por 
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de 
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 
dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica”.

Nesse sentido, nos dizeres de Mauro Schiavi, “[a] recuperação judicial ‘é ação judicial pela 
qual o devedor - empresário ou sociedade empresária - busca sua reabilitação, mediante a 
apresentação de um plano aos seus credores, à execução dos tributários, cuja aprovação, 
na forma da lei, redunda em favor legal concedido judicialmente e importa na assunção de 
diversos compromissos pelos interessados’. Trata-se, em verdade, de um favor legal para que a 
empresa que esteja em situação de dificuldade temporária, possa ter um prazo mais dilatador 
para pagar os credores e voltar a ter saúde financeira.” (SCHIAVI, Mauro.Manual de direito 
processual do trabalho: de acordo com a nova Reforma Trabalhista Lei n. 13.467/2017 e a IN. n. 
41/2018 do TST.15. ed. São Paulo: LTr, 2018. p. 1242).

O que acontece com a ação trabalhista no caso de processamento ou aprovação do plano de 
Recuperação Judicial?

Como regra geral, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor 
(artigo 6º, caput, Lei nº 11.101/2005).

Art. 6o  A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
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Contudo, de acordo com o artigo 52, inciso III, do mesmo diploma, o crédito trabalhista guarda 
peculiaridades quanto ao tema. 

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o 
processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
(...)
III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma 
do art. 6o  desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, 
ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o  e 7o  do art. 6o  desta Lei e as relativas a 
créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;

Art. 6º
(...)
  § 2o  É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 
modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza 
trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas 
perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no 
quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

Nesse passo, a SBDI-II do TST chancela que, deferido o processamento ou aprovado o plano 
de Recuperação Judicial, “[a]s ações de natureza trabalhista (...) serão julgadas na Justiça do 
Trabalho até a apuração do respectivo crédito, cujo valor será determinado em sentença e, 
posteriormente, inscrito no quadro-geral de credores, a fim de que se concentrem no Juízo da 
Recuperação Judicial todas as decisões que afetem o patrimônio da recuperanda, para viabilizar 
a operacionalização do plano de recuperação.” (TST. SBDI-II. RO-80169-95.2016.5.07.0000, rel. 
Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, julgado em 11.10.2016, Informativo Execução nº 
27 do TST ). 

Como fica, no cenário da recuperação judicial, o prazo de 180 dias do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 
11.101/2005?

Citado artigo determina que “[n]a recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste 
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) 
dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 
o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 
independentemente de pronunciamento judicial.”

O dispositivo causa certa celeuma. Há quem defenda que, passados 180 dias do deferimento 
do processamento da recuperação judicial, a execução poderia ser retomada automaticamente 
no juízo trabalhista, independentemente do plano de recuperação judicial. Ou seja, a execução 
trabalhista seria “descolada” daquele plano, processando-se à parte, com possibilidade da 
realização de atos de expropriação e alienação. 
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Como já visto, esta tese não representa a melhor hermenêutica sobre o assunto. 

Tanto que a própria SBDI-II do TST, no precedente acima citado, pontua que, no caso de 
recuperação judicial, “não cabe o prosseguimento automático das execuções individuais, 
mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, 
de modo que, ao juízo trabalhista, fica vedada a alienação ou disponibilização de ativos da 
empresa executada.” 

Ou seja, os créditos reconhecidos na Justiça do Trabalho devem ser inscritos no plano de 
recuperação judicial, descabendo a execução direta nessa Justiça Especializada após o prazo 
de 180 dias previsto no artigo 6º, §4º, da Lei citada. É a melhor interpretação sobre o tema, 
corroborada pelo TST. 

Do contrário, haveria um total esvaziamento do plano de recuperação judicial, com vilipêndio 
frontal ao princípio da preservação da empresa, supedâneo basilar da existência do instituto 
da recuperação judicial. Ora, o simples descolamento dos créditos trabalhistas do plano de 
recuperação judicial prejudicaria a liquidez e solvabilidade dos demais créditos, afrontando as 
perspectivas de pagamento dos demais credores, bem como de recuperação real da atividade 
empresarial. 

O mesmo raciocínio se aplica para o caso de decretação de falência?

SIM! O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, se aplica para o caso de condenação de empresa 
cuja falência foi decretada. Ou seja, a ação trabalhista será processada até a apuração do crédito 
(decisão de liquidação), o qual será posteriormente habilitado no quadro-geral de credores, no 
juízo cível (universal da falência). 

Em suma, “a Justiça laboral tem competência até a decisão de liquidação, remetendo-se, 
posteriormente, ao juízo falimentar para habilitação do crédito” (MIESSA, Élisson. Processo do 
Trabalho para concursos de Técnico e Analista do TRT e MPU. 6. ed. Salvador: Juspodivm. 2017. 
p. 807).

O juiz do trabalho pode pedir a reserva do numerário ao juiz da falência?

SIM! Interessante sublinhar que o juiz do trabalho pode pedir ao juiz falimentar a reserva do 
numerário que estimar devida para a solvência dos créditos trabalhistas, conforme artigo 6º, § 
2º, da Lei de Falências. 

Art. 6º.
§ 2o  É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 
modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza 
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trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas 
perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no 
quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

Entendi! Então quer dizer que, decretada a falência ou aprovado o plano de recuperação 
judicial, a ação trabalhista prosseguirá na Justiça do Trabalho até a apuração do respectivo 
crédito (sentença de liquidação). Feito isso, haverá a inscrição (também chamada habilitação) 
do crédito no quadro geral dos credores, no Juízo Cível (Juízo Universal de falências). E como 
funciona a preferência dos créditos trabalhistas?

No caso da recuperação judicial, o art. 54, caput, da Lei 11.101/2005 prevê que “[o] plano 
de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento 
dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 
vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. 

O parágrafo único do mesmo artigo pontua ainda que “[o] plano não poderá, ainda, prever 
prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos 
por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses 
anteriores ao pedido de recuperação judicial”.

No caso de falência, o artigo 83 da Lei nº 11.101/2005 determina que deve ser observada uma 
ordem quanto à classificação dos créditos, para pagamento. In verbis:

 Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) 
salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de  constituição, 
excetuadas as multas tributárias;
IV – créditos com privilégio especial (...);
V – créditos com privilégio geral (...);
VI – créditos quirografários (...);
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou 
administrativas, inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados (...)

Como se vê, os créditos trabalhistas até o montante de 150 salários mínimos por credor, 
bem como os decorrentes de acidente de trabalho (sem limite de valor) são considerados 
privilegiados. 
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Os valores que ultrapassarem o montante referido são considerados quirografários (artigo 83, 
inciso I, da Lei 11.101/2005). O mesmo ocorre em caso de cessão de crédito trabalhista a terceiro 
(artigo 83, § 4º, da Lei 11.101/2005).

Quanto ao tema dos créditos privilegiados, o que decidiu o STJ? 

No caso julgado pelo STJ, houve a condenação de uma sociedade empresária ao pagamento 
de um pensionamento mensal vitalício – no campo da responsabilidade eminentemente civil 
(art. 950, CC) -, em razão da perda definitiva da capacidade laborativa do autor em consequên-
cia de acidente de trânsito causado por ônibus pertencente à empresa ré.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “resta indene de dúvida que os créditos detidos 
pelo recorrido ostentam natureza alimentar, haja vista tratar-se de montante fixado a título de 
reparação pelo dano que ensejou sua inaptidão para o trabalho.”

Ou seja, entendeu que a pensão mensal vitalícia decorrente de responsabilidade civil por aci-
dente automobilístico que tolheu a capacidade laboral da vítima possui natureza alimentar e, 
por essa razão, deve receber os mesmos privilégios concedidos ao crédito trabalhista, tendo 
em vista a “afinidade ontológica (características intrínsecas próprias) que lhes é inerente”.

Importante salientar que esses créditos decorrentes de pensionamento mensal não estão 
expressamente elencados na lei (artigo 83 da Lei nº 11.101/2005). Contudo o STJ realizou uma 
leitura teleológica (finalística) e ontológica para estender, por analogia, tal resguardo.

Vale dizer, tanto o crédito decorrente da relação de trabalho, quanto o advindo de pensão 
mensal vitalícia decorrente de responsabilidade civil pela perda definitiva da capacidade laboral 
possuem a finalidade de garantir o sustento e a sobrevivência do autor e de sua família. Eis aí 
a afinidade ontológica que justifica a analogia.

Não é demais lembrar que o STJ possui consolidada jurisprudência no sentido de que créditos 
de natureza alimentar, ainda que não decorram especificamente de relação jurídica submetida 
aos ditames da legislação trabalhista, devem receber tratamento análogo - REsp 988.126⁄SP, DJe 
6⁄5⁄2010; REsp 1.377.764⁄MS, DJe 29⁄8⁄2013; e Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento o 
REsp 1.152.218⁄RS (DJe 9⁄10⁄2014), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual se 
decidiu que os honorários advocatícios também ostentam natureza alimentar para esses fins.

E, repise-se, é justamente o evidente caráter alimentar do crédito que justifica a proteção 
diferenciada – assim como ocorre com a verba trabalhista. 
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Conforme consta do voto: “Em suma, a natureza alimentar comum a tais créditos – 
honorários  advocatícios, verbas trabalhistas e pensionamento por incapacidade laboral 
– autoriza que sejam regidos, para efeitos de sujeição à recuperação judicial e à  falência, da 
mesma forma.”

Extrai-se de tal excerto que este entendimento é aplicável tanto para a recuperação judicial 
quanto para os casos de falência. 

Assim, todos os privilégios do crédito trabalhista na falência e recuperação judicial – já 
detalhados nas linhas anteriores – são estendidos ao pensionamento por incapacidade laboral. 

Informações do inteiro teor.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que créditos de natureza alimentar, ainda 
que não decorram especificamente de relação jurídica submetida aos ditames da legislação 
trabalhista, devem receber tratamento análogo para fins de classificação em processos de 
execução concursal. Essa posição da jurisprudência decorre do reconhecimento de que as 
diversas espécies de verbas que ostentam natureza alimentar, dada a afinidade ontológica 
que lhes é inerente, devem receber tratamento isonômico para os fins da Lei de Falência 
e Recuperação de Empresas, ainda que ausente disposição legal específica versando sobre 
cada uma elas. Essa foi a orientação da Corte Especial por ocasião do julgamento o REsp 
1.152.218/RS (DJe 9/10/2014), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que acabou 
fixando a tese de que os valores devidos a título de honorários advocatícios devem, de fato, 
ser classificados no mesmo patamar destinado aos créditos trabalhistas. Da mesma forma, 
versando a hipótese sobre valores que ostentam indubitável natureza alimentar, pois se 
referem à pensão fixada em decorrência de perda definitiva da capacidade laboral deve ser 
observado, quanto a esses, o tratamento conferido aos créditos derivados da legislação do 
trabalho.”

Como foi veiculado na ementa da decisão?

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO. PENSIONAMENTO. NATUREZA ALI-
MENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO DERIVADO DA LEGISLAÇÃO LABORAL.
1. Impugnação de crédito apresentada em 28⁄3⁄2016. Recurso especial interposto em 7⁄8⁄2017. 
Autos conclusos à Relatora em 28⁄11⁄2018.
2. O propósito recursal é definir se créditos concernentes a pensionamento fixado em sentença 
judicial podem ser equiparados àqueles derivados da legislação trabalhista para fins de inclu-
são no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que créditos de natureza  alimentar, ainda 
que não decorram especificamente de relação jurídica  submetida aos ditames da legislação 
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trabalhista, devem receber tratamento  análogo para fins de classificação em processos de 
execução concursal.
4. Versando a hipótese sobre valores que ostentam indubitável natureza  alimentar, pois se 
referem à pensão fixada em decorrência de perda definitiva da capacidade laboral do recorrido, 
deve ser observado, quanto a esses, o tratamento conferido aos créditos derivados da legislação 
do trabalho.

Para ficar bem informado e atualizado sobre a jurisprudência trabalhista, acompanhe nosso 
instagram @cliquettrabalhista e de nosso parceiro @ousesaber!


