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“Se eu viver, tudo está perdido; se eu viver, o
interesse muda-se em dúvida, a compaixão
transforma-se em encarniçamento; se eu viver,
serei apenas um homem que faltou à sua palavra,
que não cumpriu as suas obrigações; não passo
dum falido! Se, pelo contrário, morrer (pensa bem
nisto, Maximiliano), o meu cadáver é dum homem
de bem, mas desgraçado. Se vivo, os meus
melhores amigos abandonarão a minha casa; se
morro, Marselha toda me acompanhará à minha
última morada. Se vivo, tens tu vergonha do meu
nome; se morro, ergues a cabeça e dizes: ‘Sou filho
daquele que se matou, porque, pela primeira vez,
foi obrigado a faltar à sua palavra’”
(O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas)
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RESUMO

Trata este estudo sobre a falência, com a devida atenção à definição, às suas
particularidades e ao juízo competente, e seu processamento até o momento da execução dos
créditos, quando as atenções serão voltadas aos créditos trabalhistas. Tais valores são devidos
aos obreiros como contraprestação do esforço despendido em prol de determinada empresa,
mas que não foram pagos em decorrência da difícil situação econômica em que ela se
encontrava. Ao ser constatado pelo Poder Judiciário o estado crônico de crise financeira, dá-se
início ao procedimento falimentar. A lei nº 11.101/2005 estabelece a ordem preferencial de
credores, sendo os trabalhadores detentores da prerrogativa de privilégio na ordem de
pagamento. Isto ocorre em virtude da natureza alimentar das citadas quantias. No entanto, a
novel legislação limitou o valor máximo do pagamento – que ora corresponde a 150 salários
mínimos – prejudicando o trabalhador de forma considerável. Este trabalho tem como
fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da
livre iniciativa.

Palavras-chave: Falência. Créditos trabalhistas. Lei nº 11.101/2005.
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ABSTRACT

This study is about the bankruptcy, with special attention to the definition, to their
specificities and the competent court to judge and its processing till the time of enforcement
of those credits, when attention is given to the workers' ones. Such amounts are owed to
workers as compensation of the effort expended on behalf of a particular company, but they
were not paid because of the economical difficulties that the company was. As determined by
the judiciary the chronic state of financial crisis, is initiated bankruptcy proceedings. The Law
No. 11.101/2005 establishes the order of preferential creditors, the employees have
prerogatives of privilege in draft, that is the order of payment of money. This happens
because of the nourish nature of those mentioned amounts. However, the novel law limited
the maximum value of the payment - which now amounts to 150 minimum wages – which
prejudices significantly the employee. This study has as fundamentals is the principle of
human dignity, the social value of work and free enterprise.

Keywords: Bankruptcy. Labor credits. Law No. 11.101/2005.
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INTRODUÇÃO

O capital é o combustível que movimenta a economia. Para que uma empresa

torne-se competitiva no mercado, é necessário um grande investimento financeiro. No

entanto, uma má administração poderá culminar na bancarrota da empresa. Com o intuito de

preservar aqueles que têm créditos com a empresa e os próprios empresários, o legislador

criou leis para que isso fosse possível. Elas determinaram uma ordem de preferência para o

pagamento dos credores, na qual foram asseguradas a garantia de os trabalhadores receberem

prioritariamente seus créditos.

A Constituição Federal do Brasil de 1988 tem em seu texto o registro da

importância da economia para a sociedade e para o Estado através de seus fundamentos –

listados em seu artigo 1º – em especial a dignidade da pessoa humana, a valorização social do

trabalho e a livre iniciativa, o que assegura ao empresário a iniciativa para gerir com liberdade

suas atividades.

Os princípios têm pesos equivalentes, contudo, há uma exceção: chama-se

princípio da dignidade da pessoa humana. Por meio deste princípio, o homem é tido como o

bem de maior valor para a sociedade. É este o entendimento que deverá reger os demais

princípios a fim de que se busque o equilíbrio em todas as relações.

O constituinte originário, sabiamente, uniu num mesmo inciso os fundamentos da

valorização social do trabalho e da livre iniciativa. Destaque-se que, na ordem de

apresentação, este foi precedido por aquele. Com isso, ele impõe limitações às atividades do

empresariado em respeito ao trabalhador. Assim, os interesses econômicos não devem

ultrapassar o obreiro e seus direitos, valorizando o ser humano.

A referida limitação constitucional está refletida na Lei nº 11.101/2005, que trata

da falência do empresário e da sociedade empresária. A empresa poderá ser enquadrada nesta

legislação caso seja constatado que não é capaz de quitar suas dívidas, tornando-se insolvente.

Dessa forma, restará configurada sua falência.
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O trabalhador, em geral a parte mais frágil do contrato laboral, ao ser comunicado

que seu empregador – e fonte provedora de renda – não é capaz de cumprir com suas

obrigações econômicas – dentre elas o pagamento de seu salário – encontra-se numa situação

de insegurança, pois não sabe se continuará trabalhando e, principalmente, recebendo seu

pagamento.

Visando assegurar um equilíbrio na relação entre empregador e obreiro, além dos

direitos deste último, a Lei nº 11.101/2005 indica a ordem em que deve ocorrer o pagamento

dos valores aos respectivos credores. Como primeiros colocados desta lista, encontram-se os

trabalhadores.

É sobre os créditos trabalhistas decorrentes da falência que este trabalho irá tratar,

de modo a demonstrar a importância do trabalhador, ressaltando os valores do homem como

ser humano, assegurando-lhe sua dignidade e, claro, seus direitos.

O estudo se dará por meio de pesquisa doutrinária, jurisprudencial e legal de

modo a bem fundamentar os entendimentos que serão apresentados.
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1. ENCONTRO COM A CONSTITUIÇÃO, BREVE RELATO

HISTÓRICO E ALGUMAS DEFINIÇÕES

A Constituição Federal é a norma suprema, dela deve partir todas as demais

normas, inclusive, e em especial para este estudo, as falimentares e as trabalhistas, sob pena

de não serem aplicadas em virtude de sua inconstitucionalidade. Portanto, far-se-á uma breve

explanação sobre o contexto constitucional brasileiro, que trata de um Estado Democrático de

Direito.

Democrático é o Estado, de onde partem os valores da democracia e incidem

sobre todos os elementos que o constituem inclusive sobre a ordem jurídica. Esta democracia

resulta de uma sociedade livre, justa e solidária, na qual o poder emana do povo, diretamente

ou por seus representantes eleitos; ela é participativa, pois o povo está cada vez mais

envolvido, participando dos processos decisórios e da formação dos atos de governo; é

pluralista, pois respeita a diversidade de idéias, culturas, etnias, permitindo, assim, o diálogo

entre pensamentos e opiniões divergentes. Também é um Estado de Direito por ser regido e

organizado por legislação. São esses ensinamentos de José Afonso da Silva (2007, p. 117).

A lei maior que rege este Estado Democrático, a República Federativa do Brasil, é

Constituição de 1988, que traz as orientações que devem ser seguidas pelos membros dos

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e pela população como um todo. Logo em seu

início, apresenta o título referente aos princípios fundamentais, que são as diretrizes que

conduzirão o Estado e seus membros e orientarão, de forma especial, o ordenamento jurídico.

Dentre os fundamentos da Constituição brasileira, dois se destacam no momento

presente: a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Eles irão nortear o tema que será desenvolvido ao longo deste trabalho.

Através desses fundamentos, é possível alcançar os objetivos apontados no artigo

3º da Constituição Federal de 1988, dentre os quais se chama a atenção à garantia do

desenvolvimento nacional. Adiante, de forma sintética, serão feitas breves explanações a fim

de que o aproveitamento do assunto aconteça da forma mais clara.
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Quanto ao primeiro fundamento, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,

Glauco Barreira Magalhães Filho (2002, p. 136) apresenta-o como a fonte ética dos direitos

fundamentais e de onde partem todos os demais princípios. Os direitos fundamentais são

construídos a cada dia tendo como sua fonte inspiradora a pessoa humana e, como seu

objetivo, a busca pelo respeito à dignidade desta. A Constituição Federal consagra o valor do

homem concreto ao referir-se não apenas à dignidade humana, mas à dignidade da pessoa

humana. Diferença sutil, mas de grande significado. Dessa forma, percebe-se com clareza a

importância do homem, ser de corpo e espírito, para o Estado. Conclui-se, assim, que o

respeito ao ser humano é valor fundamental da democracia. Ressalte-se que a dignidade

pertence ao homem, e a CF/88 veio reconhecê-la e protegê-la, contudo, apesar de não poder

ser dele tomada, pode ser violada.

Tendo em vista a tamanha valorização do homem-pessoa, outro princípio – este

mais específico – que também visa garantir sua proteção foi considerar os valores sociais do

trabalho como fundamento do Estado Democrático brasileiro. Tal fundamento representa a

valorização tanto do trabalhador, quanto de seu trabalho, essencial à percepção de quão

importantes são os direitos sociais e como é necessária sua efetivação. Para Paulo Bonavides

(apud PEREIRA, on line), “sem a concretização dos direitos sociais não se poderá alcançar

jamais a ‘sociedade livre, justa e solidária’ contemplada constitucionalmente como um dos

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil”. Ademais, o trabalho dignifica o

homem, fazendo com que ele perceba sua importância para o meio onde vive, não sendo ele

apenas o meio para a geração de renda, mas, também, para quem a renda se destina.

Para que o ser humano tenha a possibilidade de exercer suas atividades, é preciso

que haja o ambiente onde possa desenvolver seu ofício. Com o intuito de possibilitar o

desenvolvimento econômico, tem-se o Princípio da Livre Iniciativa como fundamento da

ordem econômica. Este princípio atribui à iniciativa privada o papel primordial na produção

ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre a qual se constrói a ordem

econômica, cabendo, logo, ao Estado apenas uma função supletiva, pois a Constituição

Federal vigente determina que a ele cabe apenas a exploração direta da atividade econômica

quando necessária à segurança nacional ou de relevante interesse econômico, de acordo com o

artigo 173 da CF/88.
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O Estado tem o papel primordial de agente normativo e regulador da atividade

econômica exercendo, pois, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento de acordo

com as determinações legais, no sentido de evitar irregularidades, conforme disposto no artigo

174 da CF/88. Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 não coíbe o intervencionismo

estatal na produção ou circulação de bens ou serviços, mas assegura e estimula o acesso à

livre concorrência por meio de ações fundadas na legislação.

O desenvolvimento nacional é, portanto, um dos objetivos da República

Federativa do Brasil. Para que ele seja alcançado, dentre outros fatores, é necessária a

proteção da livre iniciativa associada ao cuidado com os valores sociais do trabalho, tendo

como norteador a dignidade da pessoa humana. Tal objetivo visa uma melhora na estrutura

sócio-econômica brasileira. Não se situa o desenvolvimento nacional somente no campo

jurídico, mas como um resultado da união entre a diretriz constitucional, a economia e a

política. O desenvolvimento do País possibilitará a geração de mais empregos e,

conseqüentemente, a circulação de rendas, possibilitando maiores investimentos tanto na

saúde, quanto na educação; o que beneficiará a sociedade como um todo. Desse modo, deve

ser observada a busca pela garantia da preservação da dignidade da pessoa humana.

1.1 Breve apanhado histórico sobre a Falência

Na sociedade contemporânea, as mudanças acontecem numa velocidade tal que se

torna difícil acompanhá-las. As empresas têm de estar em constante atualização para que

estejam no mercado e permaneçam competitivas; pois, caso não sigam as regras do

capitalismo feroz, vão à bancarrota, termo antigo, também conhecido como falência, não

contribuindo como deveriam para o desenvolvimento nacional.

Contudo, a falência não é um “mal dos tempos modernos”. Desde o momento em

que o homem deixou de viver em comunidades de subsistência e passou a produzir com o

intuito de trocas e lucros, que ela existe.
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14

Da antiguidade à era medieval, todo aquele que fosse insolvente era repreendido

pela sociedade. Os termos “falido” e “quebrado” traziam consigo um valor negativo,

aproximando à idéia de pessoa fraudadora, desonesta, criminosa. A tendência para considerar

a falência um crime decorre de tempos antigos, quando se pensava que a pessoa para chegar à

insolvência tinha de ser desonesta; logo, o falido era considerado um criminoso, sendo, por

essa razão, desprezado.

Tanto é assim que a literatura da época – espelho da sociedade – retrata como a

falência era tida: como uma infâmia, uma desonra. Otavio Luiz Rodrigues Júnior (2002 apud

MAMEDE, 2008, p. 1) apresenta o trecho do Mercador de Veneza, clássico de William

Shakespeare, no qual a personagem Shylock fala de um falido: “Esse é outro mau

companheiro de negócio que arranjei: um falido, um pródigo, que mal ousa mostrar a cabeça

no Rialto; um mendigo que antes se apresentava tão vaidoso no mercado; ele que tome

cuidado com aquela letra.” Tal letra oferecida pelo mercador como garantia de seu pagamento

era um pedaço de seu próprio coração, conforme afirma Gladston Mamede (2008, p. 2).

De forma contrária ao que se pensava, atualmente, a falência não é considerada

apenas o resultado de um ato doloso ou desonesto; mas pode, inclusive, decorrer de culpa

provocada por imprudência na condução dos negócios ou inexperiência.

Como antes se acreditava que a falência sucedia da má fé, o devedor era obrigado

a quitar suas dívidas pagando como se fora um criminoso: dava em garantia sua liberdade e

até mesmo sua vida. Na antiguidade, poderia, inclusive, perder seu status político de cidadão.

Com a evolução do Direito Romano que se desenvolveu a idéia de que a

insolvência poderia ser resolvida caso fosse limitada ao patrimônio do devedor. Tal visão

moderna permite-lhe submeter-se aos procedimentos falimentares a fim de que ele quite suas

dívidas sem que tenha sua liberdade e sua vida agredidos de forma tão violenta.

Percebe-se, assim, a evolução do instituto falimentar e, em especial, de suas

punições e responsabilizações. Dessa forma, constata-se o respeito que o homem, ser humano,

passou a receber. É nítido, pois, o desenvolvimento e a valorização do Princípio da Dignidade

da Pessoa Humana.
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No Brasil, essa evolução é demonstrada na legislação falimentar: Decreto Lei nº

7.661, publicado em 21 de junho de 1945, revogado pela atual legislação, Lei nº 11.101,

publicada em 09 de fevereiro de 2005. Resta, pois, garantida a dignidade do empresário, que

responderá por seus débitos através de seu patrimônio, não com sua vida ou sua liberdade.

1.2 Falência e seus significados

Após uma breve explanação histórica sobre o instituto da falência, faz-se

necessário, senão indispensável para a pesquisa, passar-se a elencar uma série de conceitos de

modo a expandir-se o entendimento acerca do tema. Esta incansável busca por definições e

significados elaborados por doutrinadores e juristas, que virão a seguir, mostram as variadas

facetas do instituto, contribuindo para a mais perfeita compreensão do que será apresentado

nos capítulos posteriores.

A falência pode ser abordada através de dois pontos de vista distintos, o

econômico e o jurídico. Para José Cândido Sampaio Lacerda (1982, p. 18), cujo enfoque se dá

no viés econômico, falência é

[...] a condição daquele que, havendo recebido uma prestação a crédito, não tenha à
disposição, para executar a contraprestação, um valor suficiente, realizável no
momento da contraprestação. A falência é, por isso, um estado de desequilíbrio entre
os valores realizáveis e as prestações exigidas.

Ou seja, o devedor, não tendo condições financeiras de quitar suas dívidas com o

credor, esgotando-se todos os remédios jurídico-econômicos, imiscui-se na condição de

falido.

Já pelo aspecto jurídico, Amador Paes de Almeida (2007, p. 17) afirma que

“falência é um processo de execução coletiva contra o devedor insolvente”. Desse modo,

exauridos os recursos financeiros, a única alternativa restante seria o ingresso no Poder

Judiciário a fim de que sejam garantidos eventuais valores para a quitação das dívidas para

com o credor.
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José Cândido Sampaio Lacerda (1982, p.17) acrescenta um interessante enfoque

físico-jurídico na definição de falência, ao afirmar que

A falência pode ser analisada sob dois aspectos: o estático e o dinâmico.
Estaticamente, é a situação do devedor comerciante que não consegue pagar
pontualmente seu débito líquido, certo e exigível. Dinamicamente, é um processo de
execução coletiva instituída por força da lei em benefício dos credores.

Gladston Mamede (2008, p. 9) é enfático ao dizer que a falência se trata de

execução coletiva por haver concurso de credores. Esse tipo de execução é tido como falência

devido à especificidade do devedor que, conforme o artigo 1º da Lei nº 11.101/2005, pode ser

o empresário e a sociedade empresária, excetuando-se as pessoas jurídicas elencadas no art. 2º

desta Lei, quais sejam, verbis:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio,
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência
à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades
legalmente equiparadas às anteriores.

Após a apresentação da natureza jurídica da falência, cabe diferenciar esta da

insolvência civil. Também conhecida como execução por quantia certa contra devedor

insolvente, a insolvência civil é executada nos moldes apresentados pelo Código de Processo

Civil, sendo uma execução coletiva judicial das pessoas naturais. Desse modo, a insolvência

civil não abrange empresas, associações, fundações e sociedades simples, como afirma

Gladston Mamede (2008, p. 10).

Ante a análise de tantos conceitos do termo falência, percebe-se a natureza

peculiar deste instituto jurídico, que abrange tanto a esfera econômica quanto a judicial,

muitas vezes unindo ambas e confundindo-as.

Não apenas devido às definições que o termo abarca, mas por convergir na

falência preceitos tanto de direito comercial, quanto de civil, de administrativo, de processual

e de penal, ela é tida como um instituto complexo. Daí sua natureza jurídica ser considerada

sui generis por tantos juristas, como afirma Amador Paes de Almeida (2007, p.18).

Quanto à total independência do procedimento falimentar, Walter T. Alvares

(1968, p. 01) contribui para este entendimento ao afirmar que a natureza jurídica da falência
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não pode ser classificada como qualquer dos ramos do Direito já existentes, mas apenas como

Direito Falimentar, um direito autônomo, verbis:

O Direito Falimentar é um direito concursal, isto é, aquêle que para a sua existência
concorrem regras de diferentes tipos autônomos da ciência do Direito. Assim, ao
mesmo tempo que apresenta regras próprias de Direito Comercial, também tem ao
seu lado normas de Direito Civil e Direito Penal, de Direito Administrativo,
Internacional e, em salutar quantidade, de Direito Processual. Esta sua natureza
concursal é que lhe dá especial autonomia, porque, em virtude dêste pormenor, não é
divisão alguma de nenhum destes ramos da ciência do Direito. (sic)

Em meio a tantas definições que o instituto falimentar tenha sofrido ao longo dos

anos, não importam as mudanças de entendimento, pois dentre seus objetivos sempre esteve a

proteção aos credores do falido. Isto significa que os legisladores e os doutrinadores

mantiveram a preocupação com o corpo de credores.

Tanto é assim que Darcy Bessone (1995 apud OLIVEIRA, 2005, p. 324) afirma

que

é oportuno dizer que ela [a falência] se propõe, principalmente, a arrecadar todos os
bens do devedor e convertê-los em dinheiro. Pressupõe, de outro lado, quais são os
credores do mesmo devedor e, com o produto da alienação dos bens, fazer-lhes
pagamentos proporcionais aos respectivos créditos.

Demonstrando a preocupação em se configurar a necessidade de um sujeito

passivo na falência, este instituto requer alguns pressupostos, que são requisitos necessários

para sua existência. De acordo com os ensinamentos de Ruben Ramalho (1984, p.20), há três

pressupostos imprescindíveis no Brasil: a) ser comerciante, b) ser insolvente, c) haver

sentença judicial.

Quanto ao primeiro pressuposto, da necessidade de se estar sujeito ao regime

falimentar ter de ser comerciante, há uma pequena diferença. O novo Código Civil Brasileiro,

publicado em 10 de janeiro de 2002, passou a regulamentar as relações comerciais, perdendo

o Código Comercial (em vigor desde 1850) sua vigência. Desse modo, o Direito Comercial

passou a ser chamado Direito Empresarial; e o comerciante, empresário. De acordo com a

legislação vigente, CC/2002, tem-se que:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
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Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

O segundo pressuposto deste instituto jurídico é a insolvência do empresário, que

se revela através de sua impontualidade no pagamento de obrigação líquida ou por atos

inequívocos que denunciam manifesto desequilíbrio econômico, demonstrando dificultosa

situação financeira.

De acordo com o entendimento de Marcus Elidius Michelli de Almeida (2005, p.

108), será considerado falido o empresário que tiver caracterizada sua insolvência em face da

impontualidade ou dos atos enumerados em lei. Atualmente, vigora a Lei nº 11.101, publicada

em 09 de fevereiro de 2005.

O último pressuposto falimentar é a sentença judicial, a qual declara o estado de

insolvência do empresário/devedor, que será explanado no capítulo seguinte.

Retomando o segundo pressuposto – insolvência –, a Lei nº 11.101/2005, também

conhecida como Lei de Falência e Recuperação de Empresa, apresenta em seu artigo 94 as

hipóteses em que a falência será decretada. Afirma o inciso I que, ao não ser paga na época do

vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja

soma ultrapasse o equivalente a quarenta salários mínimos na data do pedido de falência.

Observa-se que é necessário que o título seja protestado, pois apenas com ele que se configura

a impontualidade – elemento do pedido falimentar, não dispensa os demais.

Outra possibilidade elencada pela legislação é a do devedor, executado por

qualquer quantia líquida, que não pagar, não depositar e não nomear à penhora bens

suficientes dentro do prazo legal, de acordo com o inciso II do mesmo artigo, configurando,

novamente, a impontualidade.

Ressalta-se, porém, que na inobservância pelo devedor do prazo legal para a

garantia do juízo será necessária a certidão expedida pelo juízo responsável pela execução

para que a falência seja requerida.
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O inciso III apresenta um longo rol de casos que podem ensejar a decretação da

falência, salvo se eles fizerem parte do plano de recuperação judicial. Tais atos, se praticados,

atentam contra o Direito de Empresa, e caracterizarão a insolvência, como a liquidação

precipitada de seus ativos ou uso de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; a

simulação da transferência do principal estabelecimento do devedor com o objetivo de burlar

a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar o credor; transfere o devedor estabelecimento

a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com quantia

de bens suficiente para solver seu passivo, dentre outros.

A fim de uma melhor visualização dos elementos essenciais para a decretação da

falência, que foram acima brevemente apresentados e explanados, segue o dispositivo da Lei

nº 11.101/2005, verbis:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:
I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida
materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o
equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não
nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de
recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio
ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar
pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da
totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de
todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de
burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar
com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes
para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu
domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de
recuperação judicial.
§ 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo
para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo.
§ 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não
se possam reclamar.
§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será
instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei,
acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim
falimentar nos termos da legislação específica.
§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será
instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.
§ 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá
os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as
que serão produzidas.
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Além da hipótese de ser decretada a falência, há, também, a possibilidade de ser

deferida a recuperação judicial – esta trazida pela nova lei falimentar –, que objetiva viabilizar

a superação da situação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,

promovendo, deste modo, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à

atividade econômica, nos termos do artigo 47, da nova Lei de Falências.

Ante o exposto, é clara a grande quantidade de definições que o termo falência

pode receber, sempre estando demonstrada a situação do falido e a necessidade de satisfação

dos credores, estes elencados na legislação, o que garante, mais uma vez, a dignidade da

pessoa humana.

1.3 Os créditos trabalhistas

Outra forma de preservação da dignidade da pessoa humana, além dos valores

sociais do trabalho, foi garantida pela novel legislação. Trata-se da preferência no pagamento

dos créditos derivados da legislação trabalhistas e os decorrentes de acidentes de trabalho,

conforme aduz o inciso I do artigo 83 da Lei nº 11.101/2005. Tal preferência visa o equilíbrio

nas relações econômico-trabalhistas, de modo a aplicar os princípios já citados neste

parágrafo.

Créditos trabalhistas são os valores devidos aos obreiros decorrentes de sua

relação de trabalho, abrangendo também as ações de indenizações por danos morais e

patrimoniais derivados desta relação, ações sobre representação sindical e as demais hipóteses

elencadas no artigo 114 da Constituição Federal de 1988, dispositivo que regulamenta a

competência da Justiça do Trabalho. No caso da falência, tais créditos correspondem aos

valores não pagos aos trabalhadores, conforme regulamenta o artigo 449 da CLT. Este artigo,

embora desatualizado, é útil para a definição desses créditos, como se verá no capítulo

seguinte.
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A legislação falimentar, ao apresentar estes créditos como prioritários no

momento da execução, trás à tona o suposto protecionismo do Direito do Trabalho,

considerado como regulamentador de normas que beneficiam os trabalhadores. Suposto, sim,

pois não é o Direito do Trabalho protecionista, diferentemente do que tantos acreditam.

Sobre a inexistência de protecionismo no Direito do Trabalho, Arion Sayão

Romita, no artigo A crise do critério da subordinação jurídica – necessidade de proteção a

trabalhadores autônomos e parassubordinados (2004), afirma que

Não constitui função do direito – de qualquer dos ramos do direito – proteger algum
dos sujeitos de dada relação social. Função do direito é regular a relação em busca
da realização do ideal de justiça. Se para dar atuação prática ao ideal de justiça for
necessária a adoção de alguma providência tendente a equilibrar os pólos da relação,
o direito concede à parte em posição desfavorável alguma garantia, vantagem ou
benefício capaz de preencher aquele requisito.

Portanto, não se trata de protecionismo, mas da busca por um equilíbrio nas

relações obrigacionais, por isso que a Lei nº 11.101/2005, por meio do inciso I do artigo 83

apresenta essa vantagem aos trabalhadores, a parte mais sensível da relação trabalhista, pois

necessita dos valores que recebe em decorrência do emprego para sustentar a si e a sua

família.

É importante enaltecer a definição de empregado inserida no art. 3º da

Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando que “toda pessoa física que prestar serviços de

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” Esta última

condição é a que mais interessa no momento.

É característica da relação de trabalho – exceto as de trabalho voluntário – a

onerosidade. Ao ser contratado, o obreiro assume o dever de exercer as funções que lhe foram

determinadas, contudo, tem o direito de receber uma contraprestação por aquilo que

trabalhou. O empregador, por sua vez, obtém seus lucros em decorrência do resultado do

trabalho, mas assume o compromisso de pagar seu empregado.

Daí a explicação da onerosidade do contrato de trabalho, ele cria obrigações para

ambas as partes. Como afirma José Cairo Júnior (2009, p.196), essas obrigações implicam

“vantagens que se compensam reciprocamente”.

http://www.pdfdesk.com


22

Portanto, os créditos trabalhistas decorrem tanto da onerosidade oriunda do

contrato de trabalho quanto de fatores derivados da relação trabalhista. Priorizá-los no

momento da quitação das dívidas do devedor é respeitar o homem-pessoa, simbolizando a

valorização do esforço que empenhou na execução de suas atividades. É sobre o

processamento desses créditos que este trabalho irá enfocar.
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2. APRESENTAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR E DE SUAS

PECULIARIDADES

2.1 Competência

Primeiramente, é preciso definir qual o juízo competente para julgar as ações

falimentares. Conforme regulamenta o artigo 3º da Lei nº 11.101/2005, “É competente para

homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a

falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que

tenha sede fora do Brasil”.

De acordo com o artigo supra, a competência é definida pelo lugar. Geralmente,

ela é compreendida como relativa, refletindo a regulamentação do Código de Processo Civil,

conforme se apresenta adiante:

Art. 100. É competente o foro:
omissis
IV - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;
b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu;
c) onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré a sociedade, que
carece de personalidade jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o
cumprimento;

Conforme entendimento reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, a

competência em razão do lugar é relativa, pois não pode ser decretada de ofício pelo

magistrado como bem salienta a súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A

incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Contudo, para especificar onde será ajuizada a ação, antes é necessário determinar

qual o principal estabelecimento empresarial. No entanto, que critério utilizar para determinar

o principal estabelecimento? Essa identificação terá de ser feita quando a empresa possuir

mais de uma sede. O núcleo principal não é, necessariamente, a sede da empresa ou seu maior
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estabelecimento. Muitas vezes, sua administração está dividida em mais de um município.

Não há, portanto, uma relação específica entre o estabelecimento principal e a espécie de

atividade desenvolvida nele, seja ela de produção, administração, venda ou prestação de

serviços. Isso é relativo, e varia conforme seja a estrutura de cada sociedade empresária.

Desse modo, apenas com a análise do caso concreto será possível definir o que seria o núcleo

principal.

Confirmando o entendimento acima, referindo-se ao principal estabelecimento,

Waldo Fazzio Júnior (2005, p.71), afirma o que segue:

[...] estabelecimento principal, para os efeitos do art 3º da LRE, não é aquele a que
os estatutos da sociedade conferem o título de principal, mas o que forma
concretamente o centro vital das principais atividades profissionais do agente
econômico, o núcleo de seus negócios, onde se densifica a empresa. Assim, o
principal estabelecimento é o centro de operações negociais, sem que, por isso, seja
o centro de seus principais interesses. (sic)

Ainda havendo qualquer dúvida fundada, mesmo após a análise da estrutura e da

atividade empresarial se verificar que há rivalidades sobre qual estabelecimento predomina no

controle da empresa, Gladston Mamede (2008, p. 33) aduz que se deve concluir que todos

correspondem à previsão legal de estabelecimento principal. Ante a solução encontrada, a

competência será resolvida pela regra processual da prevenção, ou seja, será competente o

juízo que primeiro conhecer o pedido para instauração do pedido de falência, de recuperação

judicial ou de homologação de recuperação judicial da empresa, que está garantido no § 8º do

artigo 6º da Lei de Falências e Recuperação Judicial, de 2005.

Contudo, para André Luiz Santa Cruz Ramos (2010, p.13), a competência em

razão do lugar é absoluta. Assim, explica:

E há uma razão lógica para tal questão: é no local do principal estabelecimento do
devedor onde se encontra, provavelmente, a maioria dos seus clientes e a maior parte
do seu patrimônio, o que facilita sobre maneira a instauração do concurso de
credores e a arrecadação dos seus bens. Por isso [...] a competência absoluta.

Conclui-se que, em relação ao lugar onde a ação será ajuizada, a competência é

relativa, conforme entendimento de Daniel Amorim Assupção Neves (2010, p. 123).
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Agora, tendo em vista a matéria abordada no juízo falimentar – falência –, o

Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência (apud RAMOS, 2010, p.13) sustenta o

entendimento de que tal competência é absoluta, conforme se demonstra adiante, verbis:

[...] O juízo competente para processar e julgar pedido de falência, e, por
conseguinte, de concordata é o da comarca onde se encontra o centro vital das
principais atividades do devedor [...] A competência do juízo falimentar é
absoluta. [...] (STJ, CC 37736/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ
16.08.2004, p. 130).

Apesar de o acórdão apresentado ser anterior à nova lei falimentar, o

entendimento continua atual, pois continua o de que a competência do juízo falimentar é

absoluta.

Gladston Mamede (2008, p. 30) afirma que “em relação à falência, somente é

absoluta a competência da Justiça Comum Estadual, bem como, dentro de um mesmo foro, a

competência da vara ou varas eventualmente especializadas, segundo a respectiva Lei de

Organização Judiciária”. Ou seja, o juízo é determinado pela matéria abordada na ação

judicial.

A natureza da causa determina a competência em razão da matéria. Assim ensina

Daniel Amorim Assupção Neves (2010, p. 138), in litteris:

Registre-se que as regras de competência em razão da matéria são regras de
competência absoluta, não admitindo prorrogação. Sempre que estiverem fixadas
em norma de organização judiciária, determinarão a competência do juízo, em
interesse geral da administração da Justiça. As normas de organização judiciária
criam varas especializadas, que concentram todas as demandas pertencentes a um
determinado foro – geralmente da Capital ou de cidade de grande porte –, tomando-
se por base matéria específica. O objetivo é bastante claro: especializar os servidores
da justiça, inclusive e principalmente o juiz, numa determinada matéria, dispensando
estudos mais aprofundados de tantas outras, o que teoricamente ensejará uma
prestação jurisdicional de melhor qualidade. Vivemos, afinal, em tempos de
especialização. (sic)

Portanto, conclui-se pela relativização da competência apenas quanto ao lugar.

Quanto à matéria, é absoluta a competência da Justiça Estadual para julgar tais ações.

Ademais, em se tratando de sociedade estrangeira, o foro competente será o do

lugar onde se encontrar a principal filial situada em território brasileiro, conforme
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regulamenta o § 2º do art. 75 do Código Civil. Para a escolha do estabelecimento principal,

devem ser observados os critérios supra apresentados.

2.2 Falência: juízo indivisível e universal

Após definida a competência, é de fundamental importância e necessidade prática

afirmar que o juízo da falência ou da recuperação judicial é indivisível e universal.

Indivisível, pois o juízo é competente para praticamente todas as ações sobre bens

e interesses da massa falida, salvo as exceções que adiante serão apresentadas. Através de

uma breve análise do artigo 76 da Lei de Falência e Recuperação de Empresa, percebe-se com

clareza o caráter da indivisibilidade do juízo, como se vê abaixo:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações
sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais
e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte
ativo.

Ademais, tem-se a universalidade do juízo, o que significa dizer que as obrigações

civis da empresa são atraídas e sob sua jurisdição concorrem os credores do falido – devedor

–, em conformidade com as disposições da Lei nº 11.101/2005, cuja finalidade é a ampla

proteção de todos os que mantenham relações jurídicas com a empresa, além daqueles que

tenham interesse sobre ela, como os interesses da coletividade dos trabalhadores, da

comunidade em geral e do Estado. Assim, destaca-se a função social da falência ou da

recuperação judicial. Estes são os entendimentos albergados por Gladston Mamede (2008, p.

37).

Sobre o princípio da universalidade, que visa unificar o processamento da

falência, apresenta-se uma jurisprudência (apud RAMOS, 2010, p.87), in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL
PASSÍVEL DE RECURSO. SÚMULA 267/STF. FALÊNCIA. JUÍZO
UNIVERSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso (Súmula 267/STF). 2. O processo falimentar está sujeito ao princípio da
universalidade, com o qual se objetiva não somente evitar a dispersão do
patrimônio, como também submeter as questões relevantes a um mesmo juízo,
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conhecedor da realidade do processo. 3. Os pedidos de falência devem ser
processados no mesmo juízo, sendo que o primeiro atrai os demais (art. 6º, § 8º, da
Lei 11.101/05). 4. Recurso ordinário desprovido.
(RMS 30.078/SP, STJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 18/12/2009)

Apesar de o juízo da falência ser universal, existem algumas exceções, conforme

assegura a Lei de Falência e Recuperação de Empresa no artigo 76, citado anteriormente, ao

ressalvar as causas trabalhistas, fiscais e as que não estiverem reguladas na Lei nº

11.101/2005 em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

O inciso V do artigo 99 da LFRE afirma que sentença que decretar a falência do

devedor deverá ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido,

ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 6º, verbis:

Art. 6o. (omissis)

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que
demandar quantia ilíquida.

§ 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.
(negritou-se)

Ao total, são cinco as exceções à universalidade da falência. Adiante, elas serão

explanadas de forma resumida, enfocando com mais profundidade a exceção referente aos

créditos trabalhistas, já que configuram o objeto principal deste trabalho.

A primeira exceção é relativa às ações não reguladas pela Lei de Falência e

Recuperação de Empresa na qual a massa falida esteja atuando no pólo ativo da demanda, seja

individualmente ou em litisconsórcio.

Já a segunda, refere-se às ações que demandam valor ilíquido. Isso ocorre, pois, a

falência, por ser uma execução – como fora explanado anteriormente –, não pode executar

valores indefinidos. Por isso, as causas cuja quantia estiver ilíquida não serão atraídas ao juízo

falimentar, devendo prosseguir na vara em que estiver em trâmite até que haja uma definição

do valor em questão, quando poderá ser habilitado no juízo da falência.
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A terceira exceção à universalidade do juízo falimentar diz respeito às execuções

fiscais. O artigo 187 do Código Tributário Nacional corrobora para este quando afirma que “a

cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em

falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”. O parágrafo 7º do

artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 complementa, aduzindo que “as execuções de natureza fiscal

não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de

parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica”.

André Luiz Santa Cruz Ramos (2010, p.89) afirma que há autores os quais

acreditam que, pela interpretação a contrario sensu deste dispositivo, a nova lei de falência

prevê que as execuções fiscais são suspensas quando decretada a falência. Aduz ainda que,

diferentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que a execução fiscal

contra a massa falida não é suspensa, podendo prosseguir normalmente na vara em que tenha

sido proposta. No entanto, será preciso respeitar a ordem de classificação para o pagamento

dos créditos, conforme o artigo 83 da LFRE. Abaixo, segue trecho do acórdão exarado pelo

STJ:

Pode a execução fiscal ajuizada em face da Massa Falida ser processada
normalmente no foro onde foi proposta, mesmo que o Juízo Falimentar seja em
outra Circunscrição. (CC 63919/PE, Relator Ministro Humberto Martins, DJ
12.02.2009, p. 219)

A quarta exceção é relativa às ações em que a União ou algum ente público

federal figure na ação como parte ou interessado. Dessa forma, será a Justiça Federal o juízo

competente para julgar tais ações até a liquidação da sentença, pois a execução será

processada no juízo falimentar, pois, conforme o inciso I do artigo 109 da CF/88, tem-se que:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho; (negritou-se)

Com o intuito de ilustrar esta situação a fim de que seja compreendida a

competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual de forma mais clara, segue

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
FEDERAL. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. RFFSA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL EM DECORRÊNCIA DA SUCESSÃO DA EMPRESA
ESTATAL PELA UNIÃO. SÚMULA 365 STJ.
1. A competência da Justiça Federal é prevista no art. 109, I, da Carta Magna
de 1988, que assim dispõe: Aos juízes federais compete processar e julgar: as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho;
2. In casu, diante do caráter da sucessão legal ocorrida da RFFSA pela União,
inarredável o deslocamento da competência do feito para a Justiça Federal, ainda
que em fase executória. Precedentes deste Colendo Superior Tribunal de Justiça: CC
75897 / RJ Relator(a) Ministra DENISE ARRUDA (1126) Órgão Julgador S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 27/02/2008 Data da Publicação/Fonte DJe
17/03/2008; CC Nº 95.256 - RJ (2008/0082798-7) RELATORA : MINISTRA
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 26/8/2008; EDcl no CC 90856 Relator(a)
Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data
do Julgamento 11/02/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 05/03/2009; CC 75894 /
RJ Relator(a) MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO
TRF 1ª REGIÃO) (8135) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do
Julgamento 26/03/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2008.
3. Inteligência da Súmula 365 do STJ: " A intervenção da União como sucessora da
Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal
ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo Estadual"
4. Conflito conhecido para fixar a competência da Justiça Federal.
(STJ, CC 107173 / SP, Relator Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
10/03/2010)

Por último, apresenta-se a quinta exceção ao juízo falimentar, quais sejam as

demandas em curso na Justiça do Trabalho. Hipótese em que caberá a este mesmo juízo o

processamento e julgamento de tais ações, até que seja definido e liquidado o crédito

respectivo, por se tratar de matéria específica da jurisdição trabalhista. Quando publicada a

sentença, título judicial líquido, ela deverá ser apresentada ao juízo da falência a fim de que

seja homologada pelo magistrado para integrar no rol de credores da massa. Sobre o tema,

apresenta-se jurisprudência:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO FALIMENTAR E
JUSTIÇA DO TRABALHO - FALÊNCIA - EXECUÇÃO TRABALHISTA -
ARREMATAÇÃO ULTIMADA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA -
REMESSA DO PRODUTO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
1. Constituindo o ordenamento jurídico pátrio um sistema harmônico,
perfaz-se imperioso interpretá-lo sistematicamente, conciliando os princípios
orientadores da execução trabalhista e do processo falimentar. Assim, uma vez
decretada a quebra, as reclamações trabalhistas anteriormente intentadas
serão ultimadas pela Justiça do Trabalho, absolutamente competente para o
respectivo julgamento. Porém, definitivamente julgados e liquidados os créditos
trabalhistas, sua execução deve ser remetida ao Juízo Falimentar, a quem
compete ordenar os créditos segundo as preferências legais e, uma vez
classificados, conferir tratamento paritário aos credores de uma mesma
categoria.
2. No caso, a arrematação dos bens na Justiça Laboral ocorreu muito após à data em
que declarada a falência, tornando inviável a liberação do respectivo produto ao
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exeqüente (art. 24, § 1º, do DL nº 7.661/45). Nos termos legais, apenas a
arrematação, e não a penhora, consumada previamente à decretação de quebra,
afasta a necessidade de abilitação do crédito junto à massa falida.
3. Precedentes (CC nºs 34.635/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA , DJU 01.03.2004 e 41.731/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA
RIBEIRO , DJU 06.10.2004; AgRg CC nºs 39.984/RJ, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES , DJU 27.09.2004 e 45.862/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO ,
DJU 13.12.2004).
4. Nesta oportunidade, seria inconseqüente anular os custosos atos de arrematação
praticados na execução singular e determinar sua renovação perante o Juízo
competente, devendo-se, em atenção ao princípio da economia processual,
determinar a remessa de seu produto ao Juízo Falimentar, para fins de habilitação
junto à massa falida. Outrossim, as cartas de arrematação encontram-se devidamente
expedidas, pelo que o ato reputa-se perfeito, acabado e irretratável, somente
podendo ser desfeito nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 694 do CPC,
do que não se cogita, in casu.
5. Conflito conhecido para se declarar competente o D. Juízo de Direito da 1ª Vara
da Fazenda, Falências e Concordatas de Curitiba/PR, ora suscitante.
(STJ, CC37680/PR, Relator MINISTRO JORGE SCARTEZINI, DJ 07.03.2005, p.
137)

Ante as hipóteses de exceção apresentadas, percebe-se que, de modo geral,

enquanto os valores devidos pela massa não forem definidos, serão processados nos juízos de

origem. No entanto, após a liquidação das quantias, elas seguirão ao juízo falimentar a fim de

serem homologadas pelo magistrado. Deste modo, poderão ingressar no rol de credores para

que os valores requeridos sejam pagos.

Há dois pontos cuja relevância deve ser apresentada, como se verifica adiante.

Deve-se atentar à importância prática dessas exceções apresentadas para a

facilidade com que se pode alcançar o direito pleiteado. Elas tornam o trâmite processual mais

célere, pois o juízo onde a lide está sendo solucionada preocupa-se apenas com ela e, ao final,

chega ao juízo falimentar apenas para que seja executado o valor garantido por meio de

sentença. Sendo, portanto, utilizado e respeitado o Princípio da Celeridade Processual,

garantindo-se, desse modo, a efetividade do Poder Judiciário.

É importante ressaltar, ainda, a figura do administrador judicial, auxiliar do juízo,

pois é ele quem exerce as “funções necessárias para que a execução concursal realize as

finalidades legais”, de acordo com Waldo Fazzio Júnior (2005, p. 327).

Pontes de Miranda (1960, tomo XXIX, p. 07), muito tem a acrescentar com seus

ensinamentos sobre o administrador judicial, in litteris:
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O síndico [administrados judicial] não representa o falido, na administração dos
bens do patrimônio falencial: o síndico acede o falido e insere-se, como parte de
ofício, na relação jurídica processual. É um dos órgãos da execução forçada. Há-os
permanentes, com a categoria de funcionários públicos, ou não, órgãos fixos do
Estado, como o juiz, o órgão do Ministério Público, o escrivão, o porteiro, o
leiloeiro público. O síndico, como a assembléia de credores, é órgão transitório. A
própria assembléia de credores, quando delibera, não o faz em representação dos
credores, e sim como órgão da execução. Não tem caráter privatístico.
........................................................................................................................................
Na massa falida não há personalidade; portanto, não há representação. Não se pode
pensar em representação voluntária, nem em representação legal. Qualquer que seja
o nome que o sistema jurídico haja dado ao administrador da massa falida, o
problema é o mesmo, e é a mesma a solução. Não se trata de funcionário público,
mas a função é pública. O conceito de funcionário público é que não é extensivo a
tôdas as funções públicas. Onde o Estado que exerce função e a distribui, pública é a
função distribuída. (sic)

Ressalte-se que o administrador judicial não representa a massa falida, pois ela

não tem personalidade jurídica. Ademais, o administrador da massa falida exerce função

pública, sendo assim considerado para os efeitos penais, caso pratique algum ilícito (art. 327,

caput, Código Penal).

Todas as apresentações feitas neste capítulo são de bastante relevância para que se

compreenda de forma geral o processamento das ações falimentares para que se possa

prosseguir com as explanações acerca do tema deste trabalho: alguns dos reflexos dos créditos

trabalhistas na falência.
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3. PROCESSAMENTO DA FALÊNCIA, COM ESPECIAL

ATENÇÃO A ALGUNS DOS CRÉDITOS

TRABALHISTAS

Antes de os credores receberem os valores que lhe são devidos, é preciso que

sejam respeitados os procedimentos da falência de modo que, ao final, possam perceber o

montante que lhes cabe. Por ser uma ação de execução coletiva, deverá haver uma breve

apuração de fatos e de direito; seguida por uma fase de verificação dos bens do devedor, de

seu comportamento, de seus credores; e finalmente, é feito o pagamento. Estes procedimentos

serão mais bem explanados adiante.

A primeira etapa do procedimento falimentar é chamada fase preliminar. Neste

momento a falência é requerida pelo próprio devedor; pelo cônjuge sobrevivente, por

qualquer herdeiro do devedor ou pelo inventariante; pelo cotista ou o acionista do devedor na

forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade ou por qualquer credor, nos termos do art. 97

da Lei nº 11.101/2005.

Ressalte-se que, para que o próprio empresário requeira sua falência, ele, por

encontrar-se em séria crise econômico-financeira, não poderá atender aos requisitos para

pleitear sua recuperação judicial. Seu pedido deverá ser instruído pelos documentos

constantes no art. 105 da LFRE, além da necessidade de ser prolatada sentença decretando sua

falência, nos moldes do art. 107 da mesma lei.

Para que os credores e demais legitimados do art. 97 da Lei pleiteiem a falência

do empresário, faz-se necessária a verificação de seu enquadramento em um dos incisos do

artigo 94 da Lei nº 11.101/2005. Tais incisos foram devidamente apresentados no capítulo

primeiro deste trabalho.

Em seguida, o devedor poderá defender-se apresentando sua contestação no prazo

de dez dias (art. 98 da nova Lei Falimentar), ou, no mesmo prazo, poderá requerer sua

recuperação judicial (art. 95, LFRE). Após, segue-se a instrução, momento em que será feita a
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análise dos documentos acostados aos autos para que o juiz verifique se o caso configura

hipótese de falência. Sua decretação é feita através de sentença latu sensu; pois, na realidade,

trata-se de uma decisão, visto que ela dá início ao procedimento executivo, além de constituir

a nova situação jurídica do devedor, que passa a ser massa falida. Esta decisão é recorrível por

meio da interposição de agravo de instrumento, conforme regulamentado no artigo 100 da Lei

nº 11.101/2005.

No entanto, a doutrina majoritária, conforme afirma André Luiz Santa Cruz

Ramos (2010, p. 135), orienta que a sentença que inicia o procedimento falimentar é de

natureza jurídica constitutiva, pois cria uma relação jurídica, cujo efeito é a modificação da

situação jurídica anterior. Não se trata de sentença de natureza declaratória, pois esta declara

uma situação que já existia; enquanto a sentença ora em questão altera o status da relação

jurídica, ou seja, seu efeito é ex nunc, somente após a sentença é que empresa será

considerada falida. Portanto, após a sentença o empresário passará a ser considerado

definitivamente insolvente.

Com o intuito de demonstrar a importância do entendimento acima apresentado,

Pontes de Miranda (1960, tomo XXVIII, p. 10) o confirma ao dizer que “A constitutividade

da sentença de decretação da abertura de falência é preponderante. Após ela, há estado

jurídico que antes ao existia. E está aberta a estrada executiva, a estrada larga, a que

aludimos” (sic).

Enriquecendo este trabalho, acrescentam-se mais algumas palavras de Pontes de

Miranda (1960, tomo XXVIII, p. 131), verbis:

O procedimento desde o pedido de decretação de abertura da falência até a sentença
que o defere não é em ação declaratória, nem em ação executiva; é ação constitutiva.
A sentença, que se prefere, constitui e inicia a execução, com carga que não é a
preponderante. Note-se a particularidade: não é o despacho inicial que inicia, como
na ação de execução de sentença e na ação executiva de títulos extrajudiciais; é a
sentença definitiva. O que precluiu foram o efeito constitutivo e o executivo; não foi
o adiantamento de execução, nem a execução após a plena cognitio. Com a abertura
do concurso de credores, civil ou falencial, é que se constitui e se inicia a execução.
(sic)

De modo a adicionar informações e aprimorar as já apresentadas, Rubens Requião

(1976, p. 105) ensina que a sentença é mais do que uma simples declaração de um estado de
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direito, ela cria a massa falida objetiva, formada pelo patrimônio do falido, e a subjetiva,

representante dos credores.

Depois desta sentença inicial, segue-se a segunda fase, chamada informativa ou

arrecadatória. É nesse momento em que o administrador judicial arrecadará os bens do

devedor, fazendo uma relação de quais são esses bens, catalogando-os e descrevendo-os.

Dando continuidade, passa-se à verificação do débito do falido, apurando-se os valores, de

forma que o devedor saiba qual o valor do seu ativo e do seu passivo.

Após a quebra ser formalizada por sentença, é instaurado o concurso creditório.

Neste momento, os credores podem habilitar seus créditos. A natureza desse procedimento é

administrativa, devendo os pedidos de habilitação ser endereçados ao administrador judicial

para que ele conceda a habilitação dos créditos, conclusão depreendida após a leitura do

parágrafo 1º do artigo 7º da nova lei falimentar:

Art. 7o. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com
base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos
documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o
auxílio de profissionais ou empresas especializadas.
§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99
desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao
administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos
relacionados.

Portanto, após a publicação da sentença, dentro de quinze dias, o credor deverá

dirigir o pedido em que declarará seu crédito ao administrador. Este procedimento não exige o

patrocínio de advogado, podendo ser feito pelo próprio credor; contudo, caso o crédito seja

impugnado, será imprescindível a outorga de mandato a advogado para que se recorra.

No pedido de habilitação deve constar o nome do administrador a quem o

requerimento é feito; o nome e a qualificação do credor; a importância referente ao crédito; os

respectivos documentos comprobatórios; a classificação do crédito, informando se é

preferencial ou quirografário; a origem da dívida, se é, por exemplo, crédito trabalhista ou

título de crédito; e, finalmente, o local para onde deverão ser expedidas as notificações, como

se depreende da leitura do artigo 9º da Lei nº 11.101/2005.
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Ressalta-se que o credor trabalhista poderá pleitear a habilitação de seu crédito a

qualquer tempo, sem que sofra prejuízos.

Em seguida, tem-se a classificação dos créditos, quando deverá ser observada a

ordem dos credores, constante no artigo 83 da LFRE.

É pertinente que seja feita uma investigação dentro do processo de falência, para

apurar se o devedor cometeu algum crime falimentar, regulamentados entre os artigos 168 e

178 da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, é durante a fase informativa que poderão ser feitos o pedido de

restituição, a declaração de ineficácia e a ação revocatória por nulidade. O primeiro poderá ser

solicitado quando o proprietário do bem arrecadado na falência ou que esteja sob a posse do

devedor requerer a restituição deste bem, conforme o artigo 85 da nova lei de falência. Já a

ineficácia, esta poderá ser declarada de ofício pelo magistrado quando alegada ou pleiteada

mediante ação própria ou incidental ao processo de falência em andamento, independente da

invocação ou alegação de fraude, nos termos do artigo 129 da novel legislação. A ação

revocatória por nulidade é uma ação autônoma, que trata da revogação dos atos praticados

pelo falido relativamente à massa, antes da quebra da empresa, com o intuito de prejudicar

seus credores, como aduz o artigo 130 da Lei nº 11.101/2005.

Finalmente, passa-se à terceira fase, também conhecida como liquidação. É nesse

momento em que os bens arrecadados serão convertidos em dinheiro para que se proceda ao

pagamento dos credores.

O administrador judicial deverá apresentar as contas por ele elaboradas ao juiz da

causa depois da apuração do ativo e da quitação dos credores. Assim, o magistrado poderá

analisar tais contas e julgá-las-á por meio de sentença. Em respeito às exigências do inciso IX

do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, tal sentença deverá estar fundamentada, sob

pena de nulidade.

Após o julgamento das contas, o administrador realizará seu último ato, o relatório

final da falência. Nos termos do artigo 156 da LFRE, será com base neste relatório que o juiz

encerrará o processo falimentar.
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Atente-se ao fato de que as obrigações do falido estarão totalmente extintas nas

hipóteses adiante, retiradas da Lei nº 11.101/2005, verbis:

Art. 158. Extingue as obrigações do falido:
I – o pagamento de todos os créditos;
II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinqüenta por
cento) dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia
necessária para atingir essa porcentagem se para tanto não bastou a integral
liquidação do ativo;
III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da falência, se o
falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei;
IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da falência, se o
falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei.

Após essa breve explanação sobre os procedimentos do processo falimentar,

segue o tema central analisado por este trabalho, alguns dos créditos trabalhistas na legislação

de falência.

3.1 Sobre alguns dos créditos trabalhistas na legislação falimentar

A legislação falimentar, tanto a antiga quanto a vigente, estabelece preferências e

privilégios a diversos créditos. Essas vantagens são determinadas pela natureza da obrigação

que gerou o débito do falido, beneficiando mais alguns dos credores. José Cândido Sampaio

Lacerda (1978, p. 196) defende a igualdade dos credores dentro de cada classe, afirmando o

que segue:

Se na falência os bens do devedor constituem a garantia comum dos credores,
evidentemente que o produto da venda deles deve ser dividido proporcionalmente ao
valor dos créditos. A falência é, de fato, [...], processo igualitário, isto é, que visa
colocar todos os credores na mesma igualdade (pars conditio creditorum). Essa
igualdade, todavia, não deve ser considerada de modo absoluto. Corresponde a
uma igualdade de credores dentro de cada classe. De fato, como a falência não
altera os direitos materiais dos credores, para que esses direitos sejam respeitados na
execução coletiva, impõe-se a sua classificação, a fim de que cada credor receba o
que legitimamente lhe é devido. Há, portanto, créditos que, por sua natureza ou
qualidade, fogem à repartição proporcional e gozam de prioridade no pagamento.
(negritou-se)

Após uma breve explanação sobre a igualdade entre os credores, parte-se à

verificação da ordem dos pagamentos. Primeiramente, serão pagos os créditos
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extraconcursais, que correspondem às obrigações contraídas pelo devedor durante o período

de processamento da recuperação judicial. Assim, esses créditos surgem após a decretação da

falência e estão presentes no artigo 84 da LFRE, verbis:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência
sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos
a serviços prestados após a decretação da falência;
II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do
seu produto, bem como custas do processo de falência;
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido
vencida;
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação
judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos
relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a
ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Após leitura do artigo supra, observa-se que o pagamento de tais créditos é

priorizado em detrimento de todos os outros, inclusive os trabalhistas; pois todos os que estão

listados no artigo 84 da LFRE são credores da massa falida, já que a obrigação assumida entre

eles e a empresa ocorreu após a declaração da falência.

Após a satisfação dos valores extraconcursais, dá-se prosseguimento à quitação

dos demais créditos, devendo ser contemplada a ordem apresentada pelo artigo 83 da Lei nº

11.101/2005, visando atender ao interesse público, in litteris:

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, a saber:
a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária
desta Lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em
garantia;
V – créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária
desta Lei;
VI – créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
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b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados
ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite
estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.

Os créditos listados no artigo 83 da nova lei de falência – créditos concursais –

foram assumidos pelo devedor antes da constituição de sua nova situação jurídica, a de falido.

Ou seja, essas dívidas do empresário foram feitas antes de ter sido prolatada decisão

constitutiva de falência.

É de se observar que tanto o Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 – a

antiga lei de falência –, quanto a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 – a nova legislação

–, listaram e classificaram em ordem de preferência os créditos adquiridos pela empresa antes

da constituição de sua falência. O pagamento das dívidas do falido deve respeitar a disposição

listada na lei.

De forma a destacar os créditos trabalhistas, passa-se à análise comparativa dos

artigos 102 e 83, respectivamente do decreto lei e da novel legislação, verbis:

Art. 102. Ressalvada a partir de 2 de janeiro de 1958, a preferência dos créditos dos
empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sôbre cuja legitimidade não
haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com a decisão que fôr proferida
na Justiça do Trabalho, e, depois dêles a preferência dos credores por encargos ou
dívidas da massa (art. 124), a classificação dos créditos, na falência, obedece à
seguinte ordem: (Redação dada pela Lei nº 3.726, de 11.2.1960) (sic)

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;

Após a leitura de ambos os artigos, percebe-se a importância que têm os valores

decorrentes das relações de trabalho, pois são os primeiros que devem ser pagos após a

quitação dos créditos extraconcursais, em obediência à legislação conforme foi explanado

anteriormente.
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Esta valorização é decorrente da natureza jurídica dessa dívida, que constitui

verba de natureza alimentícia, cuja definição é encontrada no parágrafo 1º do artigo 100 da

Constituição Federal de 1988, in litteris:

Art. 100. omissis
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de
salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão
pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos
no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
(negritou-se, sublinhou-se)

Depreende-se, portanto, que os créditos trabalhistas advêm de salários e suas

complementações, além de indenizações por morte ou por invalidez fundadas em

responsabilidade civil. A sentença prolatada por magistrado trabalhista pode, sim, dispor

sobre indenização por morte ou por invalidez, pois essas controvérsias podem derivar de

relação de trabalho, estando, pois, abrangida pelo rol do artigo 114 da CF/88, que trata da

competência da Justiça do Trabalho.

Por mais que o artigo 100 da Constituição de 1988 refira-se a precatórios – forma

pela qual os entes federados e suas autarquias pagam suas dívidas –, deve ser dada preferência

às verbas trabalhistas.

Os direitos dos trabalhadores em geral são de bastante relevância para a República

Federativa do Brasil, por isso foram assegurados na CF/88. Eles estão normatizados em seu

artigo 7º, constituindo o capítulo dos direitos sociais. Dentre estes direitos, os que mais

requerem a atenção no presente momento são os direitos que abrangem valores, como o

salário mínimo (inciso I), a garantia de salário (inciso VII), o décimo terceiro salário (VIII), a

proteção do salário (inciso X), o pagamento das férias (inciso XVII), adicional de

remuneração para as atividades penosas (inciso XXIII), créditos decorrentes da relação de

trabalho, desde que obedecidas as regras constitucionais (inciso XXIX).

A Consolidação das Leis Trabalhistas, por sua vez, afirma no artigo 449 que em

caso de falência, concordata ou dissolução da empresa, os direitos oriundos de contrato de

trabalho subsistirão. Já no parágrafo primeiro deste artigo regulamenta que, na falência, a
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totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade de indenizações a que ele tiver

direito constituirão créditos privilegiados.

A redação original do parágrafo primeiro, ainda que tenha sido alterada pela Lei

nº 6.449, de 1977, também considerava como créditos privilegiados os salários devidos ao

empregado. Como se observa, a regra anterior do parágrafo primeiro do artigo 449 da CLT foi

respeitada tanto pelo Decreto Lei nº 7.661/45, quanto pela Lei nº 11.101/2005, ambos

posteriores à Consolidação, publicada em 1º de maio de 1943. A atual redação do parágrafo

primeiro respeita a regra do antigo Decreto Lei; e a nova lei de falência e recuperação de

empresa, por sua vez, não respeita a atual norma celetista.

Após esta explanação acerca da natureza alimentícia dos créditos trabalhistas e de

sua preferência em relação aos demais créditos, passamos à análise comparativa entre o

Decreto Lei nº 7.661/45 e a Lei nº 11.101/2005.

Como se pode observar, a legislação anterior não limitava o valor a ser pago ao

trabalhador; já a nova lei, ela limitou a quantia a ser recebida pelos trabalhadores a 150

salários mínimos, tendo provocado manifestações diversas, como se verá na seqüência.

Segundo Amador Paes de Almeida (2007, p. 254), a redução dos créditos

trabalhistas foi atribuída como forma de se prevenir fraudes, originadas a partir de falsos

salários pagos por empresários em situação econômico-financeira difícil. O autor continua seu

posicionamento argumentando a improcedência desta justificativa, pois, caso se confirmasse a

fraude, ela seria apurada no juízo trabalhista – quem detém a competência para o

processamento e o julgamento da ação decorrente de contrato de trabalho.

Por sua vez, o posicionamento dos autores favoráveis à utilização da novel

legislação é de que seria muito difícil os créditos trabalhistas ultrapassarem o limite de 150

(cento e cinqüenta) salários mínimos. É verdade que, em geral, grande parte dos trabalhadores

recebe pouco mais de um salário mínimo. Desse modo, os eventuais créditos a serem

recebidos provavelmente não resultariam na soma de 150 salários mínimos para cada obreiro.

Contudo, os funcionários que recebem altos salários podem restar prejudicados, tendo seus

direitos bastante limitados, pois não obteriam os valores superiores aos cento e cinqüenta

salários mínimos.
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A limitação imposta pela nova legislação falimentar confronta o que foi

normatizado pela CLT, que no parágrafo primeiro de seu artigo 449, afirmava constituírem

crédito privilegiado a totalidade dos salários devidos ao empregado.

Ressalte-se que não era parte do total dos salários, mas a totalidade desses valores.

No entanto, como a nova lei revoga a anterior, a legislação que deve ser utilizada é a

falimentar, apesar de menos benéfica ao credor trabalhista.

Referindo-se às alterações prejudiciais ao obreiro na legislação tem grande

probabilidade de serem consideras inconstitucionais, Guilherme Guimarães Feliciano

elaborou o parecer denominado Os Créditos Trabalhistas e a Nova Lei De Falências – Projeto

de Lei n° 4.376-B/93 (on line), e afirma:

O direito comparado acena, ainda, para a potencial inconstitucionalidade da
alteração “in pejus” das regras atuais que privilegiam os créditos trabalhistas. No
Uruguai, o notável jurista Américo Plá Rodriguez divisou a inconstitucionalidade da
Ley 14.490, de 23.12.75 (que tratou da caducidade dos créditos trabalhistas), ao
argumento de que “vai contra a proteção constitucional do trabalho”, pois “o art.
53 [da Constituição uruguaia] diz sóbria, mas muito significativamente: ‘O trabalho
está sob a proteção especial da lei’. Nenhum outro direito tem uma consagração tão
expressiva. À ausência de limitações incluídas nas referências a outros direitos,
acrescenta-se o qualificativo ‘especial’ que dá à expressão particular ênfase. (...)
Pois bem, este regime de decadência para os créditos trabalhistas é mais severo do
que o existente para a reclamação de qualquer outra espécie de créditos. De modo
que o trabalho não está protegido na fase mais necessária, que é a de enfrentar
quem viola as disposições estabelecidas. Pelo contrário, está desprotegido em
relação a outros possíveis credores” (g.n.). “Mutatis mutandi”, a aprovação do
Substitutivo faria uma parte dos créditos trabalhistas sujeita aos meios de
recuperação judicial do seu artigo 51, tornando-os desprotegidos em relação aos
demais créditos (a despeito da referência formal à “prioridade” no artigo 9o, §2o).
Já por isso, far-se-ia possível argüir, do mesmo modo, a inconstitucionalidade das
normas limitadoras, por ir contra a proteção constitucional do trabalho e dos salários
correspondentes, nos termos dos artigos 1o, III e IV (“valores sociais do trabalho”),
6o, 7o, VI e X (“proteção do salário na forma da lei”) e 170, caput (“valorização
do trabalho humano”), todos da Constituição Federal de 1988. (sic)

Ao longo dos anos, desde a publicação da CLT, os trabalhadores vêm lutando pela

garantia de seus direitos, e estão alcançando seus objetivos por meio da conscientização da

sociedade e dos políticos – responsáveis pela elaboração das leis. No entanto, a Lei nº

11.101/2005 retrocedeu, rompendo com a evolução que tomava forma pelo decorrer do

tempo. Tal retrocesso gerou instabilidade e incerteza jurídica.
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Acrescenta Guilherme Guimarães Feliciano (endereço eletrônico citado),

apresentando idéia de Fábio Konder Comparato (apud SOUTO MAIOR, 2003, p.24) o que

segue, verbis:

Admitir o privilégio e/ou o pagamento parcial dos créditos trabalhistas nas ações de
recuperação judicial equivale a desprestigiar um ponto afirmativo da legislação
brasileira, visceralmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. E um
tal desprestígio sequer resiste a uma abordagem mais universal e consistente do
tema, porque   nas palavras de Fábio Konder Comparato   as ordens jurídicas
estão proibidas de retroceder em matéria de direitos humanos11 (rectius: direitos da
dignidade da pessoa humana). (sic)

Ante o exposto, percebe-se que a nova lei falimentar regrediu ao limitar o valor

dos créditos trabalhistas. Matéria trabalhista é objeto de direitos humanos e, portanto, está

proibida qualquer limitação que venha a prejudicar um direito já alcançado.

O Partido Democrático Trabalhista, PDT, em 02 de agosto de 2007, deu entrada

no Supremo Tribunal Federal (STF) à Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI),

protocolada sob o número 3934-2, questionando a inconstitucionalidade de alguns

dispositivos da Lei nº 11.101/2005. Dentre eles, a limitação dos créditos trabalhistas a 150

(cento e cinqüenta) salários mínimos – primeira parte o inciso I do art. 83, apontando o

descaso com a valoração do trabalho e a dignidade dos trabalhadores

(http://www.legjur.com/news/visualiza.php?id=713, visitado em 19.11.2010)

No entanto, o STF julgou totalmente improcedente a ação, afirmando a

constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.101/2005, inclusive o inciso I do art. 83 com

sua limitação de 150 salários mínimos. Abaixo, segue o acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60,
PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA
E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS
1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI
JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos
trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de
créditos trabalhistas.
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de
conversão de créditos trabalhistas em quirografários.
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar,
tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada
improcedente.

http://www.legjur.com/news/visualiza.php?id=713,
http://www.pdfdesk.com


43

(ADI 3934 / DF. STF. Tribunal Pleno. Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgado em 27/05/2009. Publicado em 06/11/2009, DJe-208,
EMENT VOL-02381-02 PP-00374)

Infelizmente, esta limitação ofende deveras o Princípio da Dignidade da Pessoa

Humana, desmerecendo o valor social do trabalho, mas valorizando a livre iniciativa, gerando

um desequilíbrio entre princípios que deveriam ter o mesmo peso. Tais princípios devem ser

sobrestados para que haja uma equilíbrio entre ambos, de forma que sejam feitos

investimentos no empreendimento particular para que ele possa valorizar e,

conseqüentemente, reconhecer o trabalho do ser humano, sem que se retire uma garantia que

foi concedida ao obreiro, historicamente a parte mais frágil da relação de trabalho.

Além dos créditos trabalhistas, também se situam no mesmo patamar de

preferência na ordem dos pagamentos os créditos decorrentes de acidentes de trabalho.

Contudo, há uma diferença significativa: os créditos derivados de acidentes de trabalho não

têm seus valores limitados.

O Decreto Lei nº 7.661/45 trazia a expressão “indenizações trabalhistas”. Já a Lei

nº 11.101/2005 traz especificamente o termo “decorrente de acidentes de trabalho”. Esta

mudança faz grande diferença, tendo em vista que o termo “indenizações trabalhistas” é mais

abrangente, enquanto “crédito decorrente de acidentes de trabalho” é mais específico.

Não que seja desmerecida a importância do pagamento dos valores quando

ocorrer acidente de trabalho, mas se questiona a privação do trabalhador de receber os

créditos que lhe são devidos de forma integral.

A Lei nº 11.101/2005 trouxe também a garantia de pagamento dos créditos

quirografários, que são aqueles que não têm qualquer privilégio. Caso haja alguma sobra do

ativo da massa falida, será destinada ao pagamento desses valores, quais sejam:

Art. 83. (omissis)

........................................................................................................................................

VI – créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados
ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite
estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
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Na ordem apresentada pelo inciso acima, os saldos derivados da legislação

trabalhista que forem superiores a 150 (cento e cinqüenta) salários serão pagos caso haja saldo

em caixa para que se proceda a esse pagamento.

Vê-se que, por mais que o legislador tenha possibilitado ao credor trabalhista o

recebimento dos valores que possam ultrapassar a limitação imposta pelo inciso I do artigo 83

da Lei nº 11.101/2005, é muito difícil que ele venha a receber o excedente, pois há uma

extensa lista de credores à sua frente.

Portanto, apesar de a nova legislação falimentar ter favorecido a situação do

empresário falido através da valorização da livre iniciativa, ela seguiu um caminho oposto ao

limitar os valores referentes aos créditos trabalhistas, desvalorizando o valor social do

trabalho, meio pelo qual o obreiro garante seu sustento.

Dessa forma, a Dignidade da Pessoa Humana, princípio supremo que tudo rege,

sofreu significativo abalo. É preciso cautela, e a sociedade deve estar mais atenta aos seus

legisladores para evitar que outras garantias venham a ser limitadas, de forma a ser gerado um

estado permanente de insegurança e incertezas.

Deve-se cuidar para que haja uma constante busca pelo equilíbrio entre as

relações econômicas e trabalhistas. Para isso existe o Poder Judiciário, responsável pela

aplicação das leis e pela sua interpretação, devendo – sempre que possível – sopesar os

princípios de modo a harmonizar o ordenamento jurídico e as relações econômicas e civis.
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CONCLUSÃO

A nova legislação falimentar, Lei nº 11.101/2005, ao tratar da ordem de

pagamento dos créditos, assegurou ao trabalhador uma prerrogativa no momento de receber

os valores que lhe são devidos, tendo, pois, preferência em relação aos demais.

Essa vantagem é reflexo do inciso IV do artigo 1º da CF/1988, que apresenta o

princípio da valorização social do trabalho, garantindo ao obreiro seus direitos. Devido à

natureza alimentícia dos créditos trabalhistas, o legislador acertou quando deu urgência a seu

pagamento. Por isso a tamanha atenção que deve ser voltada aos trabalhadores.

Esta vantagem não tem a finalidade de privilegiar ou proteger o obreiro, mas,

simplesmente, garantir-lhe a contraprestação de seu esforço, visando a equidade na relação

laboral. Sabe-se que, na maioria das vezes, o obreiro exerce suas funções numa única

empresa, sendo esta sua exclusiva fonte de renda. Daí, também, a importância da citada

prerrogativa no momento do pagamento dos créditos da empresa falida.

No entanto, a Lei nº 11.101/2005 limitou o pagamento destes créditos: eles estão

restritos a 150 (cento e cinqüenta) salários mínimos por cada trabalhador. Esta regra é infeliz,

pois prejudicou os trabalhadores, tendo em vista que os valores devidos acima de 150 salários

mínimos serão pagos como créditos quirografários, ou seja, sem preferência sobre os demais.

O trabalhador restou prejudicado, pois seus direitos foram, de repente,

modificados. Assim, a dignidade do homem-obreiro e o respeito à sua dignidade foram

atingidos pela nova legislação quando ela limitou os valores a serem recebidos. Esta alteração

veio de encontro aos avanços assegurados aos trabalhadores ao longo dos anos.

O Supremo Tribunal Federal já foi questionado sobre a inconstitucionalidade da

limitação acima mencionada imposta pela Lei nº 11.101/2005, contudo, manifestou-se de

forma contrária, declarando-a constitucional.

Resta ao Poder Judiciário, através da atuação de seus membros, aplicar a

legislação de forma a ressalvar o equilíbrio nas relações, em especial, nas laborais. É
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importante que o trabalhador tenha seus direitos assegurados, pois, o Direito do Trabalho não

é protecionista, ele busca, apenas, a justiça. O STF deve se convencer do tamanho prejuízo

que a nova lei está causando; e deve o Poder Legislativo, portanto, alterar o inciso I do artigo

83 da Lei nº 11.101/2005, pois os créditos trabalhistas têm de estar isentos de qualquer

limitação.
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