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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata dos limites da competência da Justiça do Trabalho para 

processar os créditos oriundos das reclamações trabalhistas em face da decretação 

de falência do devedor principal. Através da análise das disposições da Nova Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência à luz da Constituição da República Federativa 

do Brasil, serão demonstrados os motivos pelos quais o Juízo Trabalhista não é 

competente para executar créditos das empresas falidas ou mesmo daquelas que 

fazem parte do seu grupo econômico ou foram condenadas subsidiariamente nos 

processos de conhecimento. Os principais motivos dessa limitação são evitar a 

violação da igualdade de tratamento entre credores, bem como garantir a unicidade, 

universalidade e indivisibilidade da competência do juízo falimentar.  

 

 

Palavras-Chave: Falência. Grupo econômico. Crédito Trabalhista. Unicidade. 

Universalidade. Indivisibilidade. Juízo Falimentar. Juízo Trabalhista. Competência. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper discusses the limits of the jurisdiction of Labor Courts to execute 

awards due by the main defendant in cases of bankruptcy. Based on the 

provisions foreseen under the New Reorganization and Bankruptcy Act and under 

the Brazilian Federal Constitution, this study will demonstrate the reasons why 

Labor Courts do not have jurisdiction to execute awards against bankrupt 

defendants nor those belonging to its economic group. The main reasons for such 

limitation are to avoid any violation of equal treatment between creditors, as well 

as unity, universality, and indivisibility of the Bankruptcy Court’s jurisdiction. 

 

 

 

KEYWORDS: Bankruptcy. Economic Group. Labor Credit. Unity. Universality. 

Indivisibility. Labor Court. Jurisdiction 
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INTRODUÇÃO 

 

“o juízo da falência é um mar onde se precipitam todos os rios.” 

Carvalho de Mendonça1 

 

A Lei 11.101 de 2005, mais conhecida como “Nova Lei de Recuperações 

Judiciais e Falências”, (adiante referida também como “LRF”), consagra, na mesma 

linha do direito passado, o juízo universal da falência ao dispor, em seu artigo 76 

que:  

 

“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”. 

 
 

A simples leitura do dispositivo legal acima transcrito revela que as causas de 

natureza trabalhistas recebem tratamento diferenciado pelo diploma legal. Esse 

tratamento diferenciado, no entanto, não se faz absoluto ou mesmo uma exceção à 

vis attractiva do Juízo Falimentar, sendo certo que os limites da competência da 

Justiça Laboral quando há decretação de falência do devedor principal estão muito 

bem delineados pela Lei 11.101/05. 

O presente trabalha pretende abordar e esclarecer a problemática envolvendo 

os limites da atuação dos Tribunais Trabalhistas diante da decretação de falência do 

devedor principal e, através de uma análise não exaustiva da jurisprudência, 

demonstrar os equívocos cometidos na execução de créditos provenientes das 

relações de emprego. 

Apesar de reconhecer que a competência da Justiça do Trabalho sofreu grande 

expansão através da edição da Emenda Constitucional nº. 45 de 2005 é preciso que 

o julgador tenha em conta os limites impostos por essa mesma medida. 

                                                 
1 MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. v. VII, 4ª. Ed., Rio de 
Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946. 
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A LRF, norma que entrou em vigor também no ano de 2005, trás disposições 

que, assim como aquelas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, devem 

ser interpretadas sistematicamente, para que o ordenamento pátrio seja coeso e não 

gere insegurança jurídica aos jurisdicionados. 

As disposições contidas na Nova Lei de Falências quanto à universalidade, 

unicidade e indivisibilidade do juízo falimentar não deixam dúvidas sobre os limite da 

competência trabalhista em caso de falência do devedor principal, sendo essa 

competência limitada à apuração do crédito decorrente da justiça do trabalho. 

O grande problema é que, muitas vezes, a Justiça Laboral, eivada de seu 

histórico paternalista e protecionismo dos interesses do empregado, acaba por violar 

as disposições legais previstas na LRF e expandir sua competência para além dos 

limites impostos pela Constituição. 

Esse posicionamento, além de gerar insegurança jurídica e decisões 

conflitantes entre a Justiça Comum e a Laboral, acaba por criar incentivos negativos 

para que empresas e empreendedores busquem o mercado brasileiro como pólo de 

desenvolvimento de novos negócios, o que pode ser extremamente prejudicial ao 

momento de crescimento econômico que o país vem experimentando. 

Em que pese ser a valorização do trabalho humano e da ordem social valores 

sob os quais o Estado Brasileiro encontra-se pautado, é necessário atentar para o 

espírito e intenção do legislador ao criar os regramentos jurídicos, sob pena de 

desconfigurar toda a lógica e coerência do sistema legal. 
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1. A NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA  E O 
TRATAMENTO DO CRÉDITO TRABALHISTA 
 

1.1 O espírito da “Nova Lei” 
 

Diferentemente do que dispunha o Decreto-Lei nº. 7.661/45 (antiga Lei de 

Falência), a Nova Lei de Recuperação de Empresas e Falência (“LRF”), publicada 

em 09 de fevereiro de 2005 – após mais de uma década tramitando no Congresso 

Nacional –, tem por objetivo garantir que empresas com dificuldades financeiras 

possam, de maneira organizada, preservar a continuidade das suas atividades 

empresárias. 

Nas palavras do Deputado Osvaldo Biolchi, relator do projeto de lei que deu 

origem à nova normativa, é “bem relevante destacar o espírito dessa nova Lei que 

tem o objetivo primacial voltado para a recuperação da empresa, possibilitando a 

sua continuidade, mantendo e gerando empregos e ainda pagando tributos 

devidos”.2 

O intuito do legislador ao editar a referida Lei foi justamente criar mecanismos 

para permitir que o devedor possa preservar a “vida funcional” 3 da empresa e, ao 

mesmo tempo, cumprir com seus compromissos perante os credores. 

Nas palavras do ilustre Desembargador Júlio Bernardo Carmo, in verbis: 

 

“a ênfase da recuperação judicial ou extrajudicial parte do princípio 
de que é mais fácil salvar o enfermo do que ressuscitar o morto, 
sendo que uma vez salva a empresa, enquanto possível utilização de 
meios jurídicos pra este fim, o objetivo não é liquidar para repartir, 
mas de conservar para salvar e ter melhores proveitos econômicos 
para todos.” 4 
 

 

                                                 
2 TOLEDO, Paulo F. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de empresas e Falência. 3ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
3 GUERRA, Erica; LITRENTO, Maria Cristina Frascari (Coord.). Nova Lei de Falências: Lei 11.101 de 
09/02/2005 Comentada. São Paulo: Editora LZN, 2005. 
4 CARMO, Julio Bernardo. Efeitos da recuperação judicial e da falência sobre o processamento dos 
feitos na justiça do trabalho. Palestra proferida na Escola Judicial do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª. Região. 
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Na vigência do direito anterior, o Decreto-Lei nº. 7.661/45, que vigorou durante 

60 anos, o objetivo do legislador foi garantir a preservação do direito dos credores, 

razão pela qual assegurava aos mesmos o uso de todos os meios legalmente 

aceitos para que eles pudessem garantir o cumprimento das obrigações creditícias 

pelos devedores.  

O grande problema da legislação revogada é que, ao contrário do que se vê 

atualmente, a empresa muitas vezes era sacrificada em nome do adimplemento das 

suas dívidas. 

O artigo 47 da LRF reflete com clareza solar o espírito da nova Lei ao dispor 

que, in verbis: 

 

“Art. 47. 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”. 

 

Tal disposição encontra-se em perfeita sintonia com o disposto no artigo 170 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, contemplando a 

valorização do trabalho humano, a livre concorrência e a função social da empresa.5 

Apesar da preocupação da LRF com a manutenção e continuidade das 

atividades da empresa, o legislador também se preocupou em criar mecanismos 

para a situação de falência, quando não mais se fizer possível a recuperação de 

dada empresa, sendo necessário organizar a forma pela qual os credores serão 

pagos e, posteriormente, a liquidação e encerramento da empresa falida. 

 

1.2 O juízo atrativo da falência e os limites da co mpetência do juízo 
trabalhista 

 
                                                 
5 ZANOTI, Luiz Antonio Ramalho; ZANOTI, André Luiz Depes. Preservação da Empresa sob o 
Enfoque da Nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Disponível em:< 
www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto1158(1).rtf> Acesso em: 04 nov 2011. 
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Em que pese serem inúmeras as considerações acerca do processo de 

falência regulado pela LRF, o presente trabalho atem-se à análise do tratamento 

dado pela Lei aos créditos decorrentes das ações e execuções em curso perante o 

Juízo Trabalhista diante da decretação de falência do empregador. 

Primeiramente, importante ressaltar o artigo 766 da LRF trás em si importantes 

princípios a ser observados quando da decretação da falência, quais sejam, a 

unicidade, indivisibilidade e universalidade do juízo da falência. 

 Isso significa dizer que, a partir da decretação de falência de determinada 

empresa, todas as ações e execuções referentes aos bens, interesses e negócios 

da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo falimentar, único 

responsável pelo processamento da execução do falido. É a chamada “aptidão 

atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para julgar todas as 

medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida. ”.7 

Ao concentrar em apenas um juízo todas as ações e execuções movidas em 

face do falido, o legislador buscou garantir um tratamento igualitário aos credores da 

massa falida, pois é inegável que, caso assim não fosse, a observância dessa 

igualdade de tratamento – no latim, par conditio creditorum – restaria extremamente 

prejudicada. 

Imaginemos o que aconteceria se cada juízo pudesse, individualmente, 

processar e julgar ações contra uma determinada massa falida. A probabilidade de 

existirem decisões diversas e contraditórias seria enorme, o que inegavelmente iria 

prejudicar o direito de alguns em detrimento do de outros. 

Os princípios da unicidade, indivisibilidade e universalidade do juízo da 

falência, presentes no art. 768 da LRF, e também no art. 1159 são “princípios 

                                                 
6 Correspondente ao artigo 7º, parágrafos 2º e 3º do Dec.-lei 7.661/74 
7 COELHO, Fábio Ulhoa. “Comentários à Nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas”. 
Saraiva: São Paulo, 2005. 

8 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. 
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput  deste artigo, terão 
prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa 
falida, sob pena de nulidade do processo. 
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informadores, que devem estar presentes em qualquer procedimento concursal, sem 

os quais não se consegue atingir os seus fins.” 10 

Nas palavras de Rubens Requião 

 

 “evita-se com a unidade e consequente indivisibilidade do juízo 
falimentar a dispersão das ações, reclamações e medidas que, 
conjuntamente, formam o procedimento falimentar, submetido ao 
critério uniforme do julgamento do magistrado que superintende a 
falência e que preside a solução dos interesses em conflito com ela 
ou nela relacionados.” 11 

 

Através da instauração de um juízo falimentar,  

 

“a vis attractiva permite a reunião do contencioso que envolva os 
bens, negócios e interesses do falido, que já integram a massa falida, 
a qual será parte nos respectivos feitos, possibilitando a uniformidade 
de visão e economia na condução de vários processos e incidentes 
que se realizam em razão do estado de falência. Com ela fica 
possível se assegurar a par conditio creditorum, principio inspirador 
do direito concursal.” 12 
 

 

Em que pese ser essa a regra do processo falimentar, a LRF criou algumas 

exceções, mesmo quando a massa falida está no pólo passivo da demanda. 

O caput do artigo 76, assim como o parágrafo 2º do artigo 6º13, confere 

tratamento diferenciado para as ações trabalhistas, que, de acordo com o disposto 

                                                                                                                                                         
9 Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus 
direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei 
prescrever. 
10 CAMPINHO, Sérgio. “Falência e Recuperação de Empresa: O novo regime de insolvência 
empresarial”. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 303 
11 REQUIÃO, Rubens. “Curso de Direito Falimentar”. V. II, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 1998. 
12 Idem 9. p. 304 

13Art. 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. 
§ 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 
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na Lei, seguirão seu curso normal perante o Juízo Trabalhista até a apuração e 

liquidação do crédito envolvendo a demanda, paralisando-se nesse momento a ação 

para seu prosseguimento perante o juízo falimentar. 

Na vigência do Dec.-lei 7.661/74, essa era uma questão polêmica, mas o 

entendimento que restou pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça foi no 

sentido de que a Justiça do Trabalho teria competência apenas para dirimir as 

questões relativas à reclamação trabalhista, enquanto que o Juízo da Falência seria 

o responsável pela execução dos créditos apurados.14 

Através desse posicionamento resta clara a preocupação, desde a antiga 

normativa, com a garantia da par conditio creditorum aos credores da massa falida, 

pois caso fosse permitido que os credores, individualmente em suas reclamações 

trabalhistas, executassem a massa, os valores recebidos por uns e outros seriam 

desproporcionais, além de inviabilizar que aqueles que não possuíam créditos 

privilegiados pudessem receber da massa. 

Como há imposição legal para a inscrição do crédito trabalhista perante o Juízo 

Universal da Falência, após a fixação do montante do crédito a competência passa a 

ser deste. 

Não se afigura próprio, nem legal, pois, que execuções paralelas, acerca do 

mesmo crédito, estejam ativas, dado que, no próprio Juízo Falimentar há apuração 

de créditos e pagamento, sendo que, permitir o pagamento em outra esfera que não 

seja essa, atuaria em desprestígio e detrimento dos outros credores que se valeram 

do procedimento legal. 

Nesse sentido, é valido citar o voto proferido no Conflito de Competência nº. 

14.559-SP15, que assevera que “embora se trate de crédito preferencial, 

eventualmente ele terá que concorrer com outros créditos da mesma natureza, o 

que só poderá ser feito no juízo da Falência”. 

Fábio Ulhoa Coelho16 assim esclarece:  

 

                                                 
14 Idem 9. p. 112 
15 Rel. Ministro Claudio Santos, decisão unânime, publicada no DJU, Seção I, em 22/04/96. 
16 Ob. Cit. 7 
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“Na falência cabe à justiça do Trabalho julgar o quantum devido ao 
empregado. O juízo falimentar, pertence à Justiça Estadual e, por 
tanto, incompetente para conhecer e julgar os dissídios relacionados 
ao vínculo empregatício, não pode reabrir a discussão; cabe-lhe, 
simplesmente, considerar o valor líquido e definitivo determinado 
pela Justiça do Trabalho quando do pagamento.” 

 

A reserva dessa competência ao Juízo Trabalhista se faz plenamente 

justificável e pertinente, uma vez que este é um juízo especializado na matéria. 

Contudo, uma vez apurado o crédito, o Juízo Trabalhista deverá expedir certidão 

para habilitação de crédito na falência, sendo tal crédito inscrito no quadro-geral de 

credores. É possível ainda, nos termos do parágrafo 3º do art. 6º, que o Juízo 

Trabalhista requeira, antecipadamente, que o juízo falimentar reserve a importância 

que estimar como devida na reclamatória. 

Ao estabelecer esses limites da competência do juízo trabalhista e do juízo 

falimentar, o legislador buscou resguardar a aplicação de conhecimentos técnicos 

por um e outro juízo em momentos distintos do processo, conferindo assim maior 

eficiência ao processo de falência. 

Diante das considerações acima lançadas, resta clara a limitação legal imposta 

à competência da Justiça do Trabalho diante da decretação de falência do devedor, 

mesmo quando já em curso a reclamação trabalhista, por força da vis attractiva do 

juízo falimentar, sendo esse um juízo de competência absoluta e universal. 

 

1.3 A ordem de credores na falência e o tratamento preferencial do crédito 
trabalhista 

 

Conforme pontuado no item 1 deste trabalho, a LRF, diferentemente da antiga 

normativa, tem como objetivo criar subsídios para permitir a continuidade da 

empresa, pautando-se na função social da empresa. 

No entanto, quando os bens e direitos do devedor empresário não são 

suficientes para a satisfação de todos os seus credores e a continuidade da 

empresa se mostra inviável do ponto de vista econômico e financeiro, não há 

alternativa senão a falência. 



19 
 

 
RJ#607982_v1 
  

O legislador, na tentativa de evitar uma corrida desesperada dos credores pela 

satisfação individual de seus créditos diante da falência do devedor, buscou regular 

essa situação jurídica geradora de incertezas para minimizar os custos exagerados 

que poderiam ser gerados por essa situação. 

Nas palavras de Francisco Satiro de Souza Junior: 

 

“uma desordenada busca por satisfação individual tenderia a 
destroçar o estabelecimento do empresário, com a perda do seu 
valor agravada pelos altíssimos custos de transação decorrentes do 
aspecto conflituoso da situação, o que por certo prejudicaria não só o 
devedor, mas principalmente o interesse dos próprios credores, na 
medida em que diminuiria o valor do patrimônio garantidor de seus 
créditos. É preciso assegurar que o interesse individual de um credor 
não venha a prejudicar o interesse os interesses da coletividade.”.17  

 
 

Especialmente para a proteção e preservação dos direitos dos credores, a LRF 

utilizou-se da execução coletiva ou concursal, na qual todos os credores, 

conjuntamente e sob a supervisão de um único juízo competente, irão se organizar 

para receber seus créditos do falido. 

Ao estabelecer uma ordem de credores, os limites dos créditos e os 

parâmetros para a sua satisfação, o legislador buscou conferir maior eficiência aos 

ativos do falido para a correspondente quitação dos débitos, além de eliminar a 

possibilidade de que os credores pudessem, individualmente, buscar a satisfação de 

seus créditos desrespeitando o tratamento igualitário. 

O artigo 83 da LRF determina a ordem de classificação dos créditos na falência 

da seguinte forma, in verbis: 

 

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte 
ordem: 
  I – os créditos derivados da legislação do trabalh o, 
limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimo s por credor, e 
os decorrentes de acidentes de trabalho; 

                                                 
17 JUNIOR, Francisco Satiro de Souza; PITOMBO, Antônio Sérgio Moraes. (Coord.). Comentários à 
Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por artigo. 2ª ed. rev. e atual., 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
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        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; 
        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. 
 

 
Merece destaque em nossa análise o inciso I acima transcrito, que classifica os 

créditos derivados da legislação trabalhista, até 150 (cento e cinqüenta) salários-

mínimos, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho como sendo os primeiros 

da ordem de credores. 

O concurso de credores instituído pela LRF pauta-se em um critério de 

preferências, justificado em razão da qualidade e/ou causa do crédito. Através dessa 

classificação se busca, ao contrário do que possa parecer em um primeiro instante, 

garantir a par conditio creditorum.18  

A diferença de tratamento entre uma ou outra classe de credores, criando os 

chamados créditos privilegiados, justifica-se na necessidade de manter-se um 

                                                 
18 Idem 9. p. 405 
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equilíbrio entre os interesses das mais diversas classes de credores no processo 

falimentar. 

Os créditos trabalhistas estão localizados no topo da pirâmide de preferências, 

com a diferença de que não há mais, como no direito anterior, qualquer distinção ou 

prioridade entre os créditos provenientes da legislação trabalhista ou decorrente de 

acidente de trabalho, sendo certo apenas que estão limitados ao montante de 15019 

salários-mínimos. Os valores além desse limite serão inscritos como créditos de 

natureza quirografária, indo para o final da pirâmide de créditos. 

O legislador, ao conceder tal privilégio ao crédito de origem trabalhista o fez 

devido ao caráter alimentar da referida verba20, atendendo ao princípio da justiça 

social e da valorização do trabalho do humano, consagrados na Constituição de 

1988. 

 

1.4 Decisão do Supremo Tribunal Federal – de quem é  a competência?  
 

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão que teve sua repercussão 

geral declarada em razão da relevância da matéria, já se manifestou sobre a 

questão envolvendo a competência do juízo falimentar e os limites da competência 

do juízo trabalhista para executar créditos decorrentes da relação de trabalho diante 

da falência do devedor principal.  

                                                 
19 A intenção do legislador ao limitar os valores referentes ao crédito dessa natureza foi, justamente, 
não criar um privilégio absoluto e permitir que as outras classes de credores não se vissem frustradas 
na tentativa de satisfação de seus créditos. Gostaria apenas de pontuar que não serão abordadas 
nesse trabalho as críticas doutrinarias sobre a limitação dos valor de 150 (cento e cinquenta) salários 
mínimos, uma vez que esse não é o objeto do presente estudo. 

20  Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.  
§ 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. 
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O Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do Recurso Extraordinário nº 

583.955-9/RJ21, pacificou o entendimento até então controvertido22 ao declarar a 

competência absoluta da Justiça Comum para a execução de créditos trabalhistas 

em processos de falência e recuperação judicial. No voto condutor do julgamento, o 

Min. Lewandowski consignou que  

 

“as regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram 
o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis 
attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, 
caracterizando sua indivisibilidade. É que num processo falimentar o 
patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de 
dívidas, razão pela qual a regra da indivisibilidade na execução de 
créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a 
que determinados credores obtivesses vantagem indevida relativa a 
outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no 
tocante à liquidação de haveres. Em outras palavras, os credores 
que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente 
privilegiados em prejuízo dos demais.” 

 
                                                 
21 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 
PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA J USTIÇA ESTADUAL 
COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPR ETAÇÃO DO DISPOSTO NA 
LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF . RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. 
I – A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para 
processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação 
judicial. 
II – Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 
executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra 
adotada pela Lei 11.101/05. 
III – O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade 
de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente 
estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 
IV – O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das 
hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das 
peculiaridades das situações que pretende regrar. 
IV – A opção do legislador infraconstitucional foi man ter o regime anterior de execução dos 
créditos trabalhistas pelo juízo universal da falên cia, sem prejuízo da competência da Justiça 
Laboral quanto ao julgamento do processo de conheci mento . (Recurso extraordinário conhecido 
e improvido.” Recurso Extraordinário nº 583.955-9 Rio de Janeiro, Ministro Relator Ricardo 
Lewandowski, Tribunal Pleno do STF, julgado em 28 de maio de 2009, publicado no Diário de Justiça 
Eletrônico de 28 de agosto de 2009.) 
22  CÂMARA, Eduardo. Alterações e Reflexos Trabalhistas da Lei de Recuperação e Falência. São 
Paulo: LTr, 2006. Manoel Antônio Teixeira Filho leciona que “a Justiça do Trabalho seria competente 
para promover a execução integral dos créditos trabalhistas, na medida em que no processo a 
execução é procedimento, fase do processo, e não processo autônomo, além de haver respaldo no 
art. 114 da Constituição Federal de 1988.”  
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O ilustre Ministro demonstrou ainda a necessidade de instauração de um juízo 

universal, sob pena de afronta ao princípio de tratamento isonômico entre os 

credores ao dizer que:  

“a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser 
realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se 
materialize, na prática, o vetuso princípio da par conditio creditorum, 
o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma 
mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.” 

 

Por fim, o voto do Min. Lewandowski esclareceu que:  

“o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário 

a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos 

incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em 

outras palavras, o texto não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu 

alvedrio a avaliação das hipóteses de em que tal se afigure 

conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo”.  

Os trechos do acórdão acima transcritos não deixam qualquer dúvida quanto à 

competência da Justiça Comum para processar a execução dos créditos de 

natureza trabalhista quando há decretação de falência do devedor principal.  

Isso não significa como elucidado no acórdão do RE 583.955/RJ, que a Justiça 

Laboral perderá sua competência para decidir questões trabalhistas em face de 

empresas falidas, mas sim que essa competência será limitada ao momento de 

apuração do crédito devido do reclamante naquela ação. A partir deste momento, a 

competência é transferida ao Juízo Falimentar. 

 

1.5 O problema  
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Apesar de a matéria relativa à competência da Justiça Comum para processar 

e julgar execuções de créditos líquidos em face do falido já ter sido pacificada pelo 

C. STF, e de a Lei 11.101/2005 ser bastante clara quanto aos limites da 

competência da Justiça do Trabalho diante da decretação de falência do 

devedor/empregador, principalmente em razão da unicidade, universalidade e 

indivisibilidade do juízo falimentar, o Juízo Trabalhista vem extrapolando sua 

competência ao determinar, a despeito do que determina a LRF quanto a vis 

attractiva do juízo falimentar, o prosseguimento das execuções de créditos 

trabalhistas individuais contra empresas que foram condenadas solidaria ou 

subsidiariamente em reclamações trabalhistas movidas em face do devedor falido. 

Inúmeros são os casos em que, já no curso da execução trabalhista, o devedor 

principal tem sua falência decretada e o Juízo Trabalhista, buscando uma maneira 

de garantir o adimplemento do crédito trabalhista pleiteado, determina a inclusão no 

pólo passivo de empresas que sequer foram parte do processo de conhecimento 

sob a justificativa de que fazem parte do mesmo grupo econômico do falido, ou pior, 

determina o prosseguimento da execução perante responsável subsidiário. 

Apenas como forma de exemplificar o problema acima apontado, seguem 

algumas decisões nesse sentido23: 

 

 “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM PROCESSO DE 
FALÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA 
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Pacífico é o entendimento de que, 
decretada a falência da empresa executada, desloca-se para o juízo 
falimentar a competência para proceder aos atos expropriatórios 
destinados a satisfazer os créditos constituídos no processo 
trabalhista. Existindo, no entanto, outras empresas solventes, que 
compõem o mesmo grupo econômico, nada obsta que para elas a 
execução seja direcionada, permanecendo sob a égide da Justiça 
Laboral o prosseguimento da execução. Isto porque o artigo 76 da 
Lei n.º 11.101/05 (Lei de Falências – Recuperação Judicial e 
Extrajudicial) prevê que o juízo da falência é indivisível e competente 

                                                 
23 Jurisprudência obtida na internet através de pesquisa nos sites www.jusbrasil.com.br; 
www.tst.jus.br; www.trt23.jus.br; www.trt15.jus.br; www.trt2.jus.br; www.trt10.jus.br; www.trt4.jus.br a 
partir da combinação dos seguintes termos de busca “grupo econômico. falência. execução créditos 
trabalhistas. competência” e “responsabilidade subsidiária. grupo econômico. execução crédito 
trabalhista” 
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para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do 
falido, mas não das demais empresas que eventualmente integrem o 
mesmo grupo econômico e que não foram alcançadas pela sentença 
de falência, as quais podem responder solidariamente pelos créditos 
em execução. Recurso do exequente ao qual se dá provimento.” 
(TRT 23ª Região. Agravo de Petição nº. 01287.2006.006.23.00-1, 
Desembargadora Beatriz Theodoro, DEJT 14.07.11) 
 

“Com razão a reclamante. Vez que a decretação de responsabilidade 
da 2ª demandada foi subsidiária, o momento em que esta deve vir ao 
feito para arcar com os créditos exeqüendos é quando se verifica que 
a primeira executada, devedora principal, não possui condições de 
efetivamente satisfazer estes créditos. Tal aferição – explique-se 
desde já, contornando-se controvérsia recorrente – nada tem que ver 
com o formalismo exagerado a que poderiam alguns se apegar, 
alegando que ainda subsistem bens em nome da devedora (ao 
menos virtualmente, isto é, que na prática não podem ser alienados 
por motivos vários) e, por conta disso, não se poderia a execução se 
abater sobre a responsável subsidiária. O que se considera, em 
casos tais, é se os bens que formalmente ainda persistem sob jugo 
da devedora principal acabarão por reverter em pagamento dos 
créditos laborais, inegavelmente possuidores de natureza alimentar. 
Esta a busca objetiva do processo executivo trabalhista. Em verdade, 
o que se almeja quando se chama a devedora mais robusta 
financeiramente a efetuar o pagamento dos créditos do obreiro é, 
nada mais, aplicar os princípios norteadores do Direito Laboral ao 
caso concreto, em especial o da proteção, o da celeridade e da 
economia processuais. A subsidiariedade, assim, alcança nível 
efetivo e não meramente formal, o que deve ser escopo de qualquer 
Seara onde se busca tratar de créditos alimentares ou que possuam 
esta natureza. Ademais, antecipa-se fato que certamente aconteceria 
no feito, dada a inegável situação de insolvência por que passa a 1ª 
executada, a despeito do ato de penhora aqui praticado, já que, 
como dito, não se vislumbra que tal ato reverterá em pagamento ao 
autor. Diante do acima exposto, determino que o prosseguimento da 
execução se paute pela forma acima esposada. Expeça-se, em 
desfavor da 2ª reclamada, a competente notificação para que esta 
pague o valor da condenação em até 15 dias. Na sua injustificada 
inércia, ser-lhe-á aplicada a multa de 10% sobre o montante 
condenatório, acrescido de juros e correção monetária até a data do 
efetivo pagamento. Tudo nos termos do art. 475-J do CPC, aplicável 
a esta Seara por força dos arts. 765 e 769 da CLT.” (TRT 15ª 
Região. Sentença proferida nos autos do Processo nº. 0172700-
91.2007.5.15.0131, Juiz Titular André Augusto Ulpiano Rizzardo, 
DJ/SP 08/07/2010) 

“AGRAVO DE PETIÇÃO – CABIMENTO – É cabível agravo de 
petição de decisão que inviabiliza o prosseguimento da execução na 
forma pretendida pelo exequente. FALÊNCIA – PROSSEGUIMENTO 
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– GRUPO ECONÔMICO – Mesmo falida a executada, a existência 
de grupo econômico autoriza o prosseguimento da execução contra 
as empresas que compõem quando ativas e solventes.” (TRT 02ª R. 
– AIAP 02365-2004-063-02-00-2 – (20100965460) – 17ª T. – Rel. 
Juiz Álvaro Alves Nôga – DOE/SP 04.10.2010)”.  
“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – EXECUÇÃO – 
PROSSEGUIMENTO – Somente a Justiça do Trabalho está 
autorizada a avaliar o alcance das normas dos artigos 2º, §2º, 10 e 
448, da CLT. Se não for assim, definitivamente, os juízes da Justiça 
Comum passam a ter atribuição para apreciar institutos clássicos do 
Direito do Trabalho, alguns deles previstos na legislação obreira, cuja 
subtração de competência material opera uma radical mudança 
conservadora interpretativa de modo a prestigiar o empreendimento 
empresarial em detrimento do valor social do trabalho protegido pela 
Constituição Federal como princípio fundamental da República 
Federativa do Brasil (CF, artigo 1º, IV). Assim como os juízes do 
trabalho não estão autorizados a designar e a destituir o síndico da 
massa falida, muito menos conduzir outros atos próprios do processo 
falimentar ou da recuperação judicial, ainda que os credores 
majoritários estejam identificados nas figuras dos empregados, os 
juízes cíveis, seja por qual for o pretexto, jamais podem examinar 
questões concernentes genuinamente vinculadas aos contratos de 
trabalho, desde a sucessão trabalhista ao reconhecimento da 
responsabilidade solidária. 2- GRUPO ECONÔMICO – 
CONFIGURAÇÃO – FALÊNCIA – RESTRIÇÃO DE EFEITOS – 
IMPOSSIBILIDADE – Para que fique configurado o grupo econômico, 
faz-se necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo 
relacional entre as empresas, a ponto de caracterizar ingerência 
administrativa. Dessa forma, constatado haver esse vínculo entre os 
componentes, o efeito da falência (ou da recuperação judicial) de 
uma das referidas pessoas não se estende, por si só, aos integrantes 
do grupo econômico revestidos de solidez financeira e econômica, 
muito menos confere outros benefícios próprios devidos aos 
empreendimentos em situação financeira precária. A disposição 
acerca da solidariedade do grupo econômico prevista no § 2º do art. 
2º da CLT tem por objetivo assegurar o pagamento dos créditos 
devidos aos trabalhadores, principalmente em face do caráter 
alimentar de tal verba. Não há, portanto, como dar interpretação 
extensiva a esse dispositivo, de modo a prejudicar o trabalhador, 
mormente quando a legislação vigente não ampara o pleito da 
executada. 3- Agravo de petição conhecido e desprovido. (TRT 10ª 
R. – AP 25700-85.2002.5.10.0007 – Rel. JuizGrijalbo Fernandes 
Coutinho – DJe 25.02.2011 – p. 131)”. (in Juris Síntese DVD – 
Março/Abril de 2011 - grifei). 
 
“AGRAVO DE PETIÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL – MASSA 
FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA 
EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO ENVOLVIDA NA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAQUELA – IRRELEVÂNCIA – 
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO 
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UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 
NA JUSTIÇA DO TRABALHO – Sujeitar o exequente ao longo e, em 
muitas vezes, inútil processo de arrecadação de bens no juízo 
universal falimentar é expediente que não encontra respaldo diante 
do crédito trabalhista privilegiado e da competência desta Justiça 
para prosseguir na execução dos bens da empregadora, mormente 
quando há empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, que 
não está em recuperação judicial e que pode responder pelos 
débitos. O fato de tal empresa participar do Plano de Recuperação 
Judicial não exclui a competência desta Especializada e não impede 
o prosseguimento da execução. Tal entendimento coaduna-se com 
os princípios protetivos do Direito do Trabalho e com a norma 
constitucional recentemente introduzida pela Emenda Constitucional 
nº 45/2004, inserta no artigo 5º, inciso LXXVIII, que elevou à 
condição de direitos fundamentais do cidadão os princípios da 
razoável duração e da celeridade processuais.” (TRT 02ª R. – AP 
01763-2004-442-02-00-3 – (20100365838) – 12ª T. – Rel. Juiz 
Marcelo Freire Gonçalves – DOE/SP 07.05.2010)”. (in Juris Síntese 
DVD – Março/Abril de 2011 - grifei). 
 
“MASSA FALIDA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 
CONTRA EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO 
ECONÔMICO – Em razão da falência da devedora principal mostra-
se pertinente a inclusão de empresa integrante do mesmo grupo 
econômico no pólo passivo da lide, a fim de salvaguardar o 
pagamento dos créditos trabalhistas deferidos à reclamante, na 
condição de co-devedora.” (TRT 04ª R. – AP 0008100-
65.2002.5.04.0024 – 9ª T. – Relª Carmen Gonzalez – DJe 
20.05.2010)”. (in Juris Síntese DVD – Março/Abril de 2011). 

 

A leitura das decisões acima colacionadas revela reprovável posicionamento 

adotado pela Justiça Laboral, que, adotando esse expediente, acaba por burlar a 

regra da execução coletiva do processo falimentar, pois permite que alguns credores 

prossigam individualmente com suas execuções fora do juízo universal da falência, 

enquanto os demais continuam aguardando o processamento dos seus processos 

perante o juízo competente. 

E mais, além de violar completamente a par conditio creditorum, o Juízo 

trabalhista avança nos limites da sua competência ao declarar a existência de grupo 

econômico com empresas submetidas ao Juízo da Falência e, em razão da 

aplicação dessa teoria, executar a suposta integrante do grupo.  
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Sob o falso manto de executar não a falida, mas a co-responsável ou 

responsável solidária pelo pagamento do crédito trabalhista em razão do seu caráter 

alimentar, o Juízo Trabalhista está usurpando a competência da Justiça Comum e 

discriminando as demais classes de credores da massa falida, que por não terem 

crédito de natureza trabalhista tem que se submeter a habilitação de créditos. 

Ora, permitir a utilização desse expediente pela Justiça do Trabalho é subverter 

a vontade do legislador, pois além do privilégio legal concedido ao crédito trabalhista 

pela LRF, a Justiça Especializada está criando uma preferência absoluta para essa 

classe de credores, que, através de via transversa, poderá satisfazer seu crédito 

sem submeter-se a habilitação junto à massa falida.  

Mais além, permitir-se a execução de crédito contra empresa que 

supostamente faz parte de grupo econômico e que ainda não teve seu patrimônio 

atraído pela massa falida pode representar uma fraude ao concurso de credores, 

pois caso o Juízo da Falência encontre motivos para aplicar a desconsideração da 

personalidade jurídica e abarcar o patrimônio da mesma, ela já terá sido 

completamente esvaziada por um ou outro credor de crédito trabalhista, enquanto 

outros da mesma classe e de classe diversa terão sido completamente excluídos. 
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2. A FALÊNCIA E O GRUPO ECONÔMICO  

 

2.1 Questionamentos não respondidos 

 

Conforme elucidado no capítulo anterior, a Nova Lei de Falência, seguindo o 

que já era a regra do direito passado, prestigiou a universalidade, unicidade e 

indivisibilidade do juízo falimentar, tudo como forma garantir o tratamento isonômico 

entre os credores do falido e, através de um juízo especializado, organizar as 

execuções movidas em face da massa. 

No entanto, as decisões citadas acima (vide item 5 – “o problema”) revelam 

que a Justiça Laboral vem, através da aplicação do conceito de grupo econômico 

contido no artigo 2º da CLT, encontrando uma forma de redirecionar a execução de 

créditos trabalhistas contra empresas que não tiveram seu patrimônio atraído pelo 

juízo falimentar. 

O que o Juízo Trabalhista tem feito é, basicamente, atrair para si a 

competência de executar créditos trabalhistas oriundos de ações trabalhistas 

movidas em face de massas falidas através da desconsideração da personalidade 

jurídica das sócias/sócios da sociedade falida. 

Para justificar a utilização desse procedimento, os juízes e desembargadores 

dos Tribunais Trabalhistas argumentam que (i) o crédito trabalhista tem caráter 

alimentar e, em razão disso, merecem tratamento privilegiado; (ii) as empresas 

“sócias” não tiveram seu patrimônio abarcado pela falência, o que não cria nenhum 

impedimento ao prosseguimento da execução; (iii) o artigo 76 da Lei da Falências e 

Recuperação refere-se apenas às execuções em face do falido, mas nada fala sobre 

as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 

Tais argumentos, no entanto, não oferecem respostas a alguns 

questionamentos importantes, tais como, (i) seria essa preferência absoluta do 

credito trabalhista uma violação a ordem de credores? (ii) qual foi a vontade do 

legislador ao estabelecer a unidade, universalidade e indivisibilidade do juízo 

falimentar? (iii) sendo declarada a desconsideração da personalidade jurídica de 
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uma determinada sociedade não estaria sendo reconhecido que a massa falida e 

essa empresa são, em verdade, uma única empresa? (iv) quais são os critérios para 

se reconhecer a existência de grupo de empresas? (v) após a decretação de 

falência, não seria essa competência do juízo falimentar? (vi) se elas são uma única 

empresa, o artigo 76 da LRF não se aplicaria a ela também? (vii) não teria o próprio 

juízo da falência a competência para declarar a existência de grupo econômico e, 

em razão disso, abarcar outras devedoras? (viii) permitir-se a execução, pelo juízo 

trabalhista, dessas empresas ditas como pertencentes ao mesmo grupo econômico 

não poderia gerar uma inviabilidade econômica na futura utilização dos seus ativos 

para pagamento dos credores da massa falida? 

Este trabalho, conforme esclarecido em sua introdução, não tem a pretensão 

de abordar de forma exaustiva a matéria ou mesmo trazer uma resposta definitiva 

para tema tão amplo, mas sim iniciar uma discussão que, ao que parece, foi deixada 

um pouco de lado pela doutrina e jurisprudência. 

Apesar de os Tribunais Trabalhistas, até mesmo por sua origem paternalista e 

protecionista, seguirem uma tendência de reconhecer a possibilidade do 

prosseguimento da execução em face do devedor solidário ou mesmo subsidiário, 

suas decisões não oferecem qualquer resposta aos questionamentos acima listados, 

o que gera incertezas quanto aos limites da competência da Justiça Laboral quando 

há decretação de falência do devedor principal. 

 

2.2 Artigo 2º da CLT vs.  Artigo 50 do CC   

 

Os Tribunais Trabalhistas utilizam, no intento dar continuidade as execuções 

em face de empresas cujo patrimônio ainda não foi atraído pela universalidade do 

juízo da falência, a ficção jurídica comumente denominada de “grupo econômico”. 

A matéria encontra-se positivada no art. 2º, § 2º da CLT que dispõe, in verbis: 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviço. 
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§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, constituindo gr upo 
industrial, comercial ou de qualquer outra atividad e econômica, 
serão , para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 
responsáveis a empresa principal  e cada uma das subordinadas. 
(grifos nossos) 

 

Nas palavras de Alice Monteiro de Barros24: 

 

 “grupo econômico é um conglomerado de empresas que, 
embora tenham personalidade jurídica própria, estão sob o controle 
administrativo ou acionário de outra, constituindo grupo industrial, 
comercial ou de outra atividade econômica, sendo solidariamente 
responsáveis para os efeitos da relação de emprego (art. 2º, § 2º, da 
CLT).” 

 

Para Mauricio Godinho: 
 

 “o grupo econômico aventado pelo Direito do Trabalho 
define-se como a figura resultante da vinculação justrabalhista que 
se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta ou 
indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de 
existir entre esses entes laços de direção ou coordenação em face 
de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou 
de qualquer outra natureza econômica.”25 

 
O autor afirma ainda que: 

 
 “o objetivo essencial do Direito do Trabalho ao construir a 

figura do grupo econômico foi certamente ampliar as possibilidades 
de garantia do crédito trabalhista” e que a verificação da existência 
ou não de grupo econômico entre empresas com personalidades 
jurídicas próprias deve ter em consideração a “abrangência objetiva 
do grupo, sua abrangência subjetiva e, finalmente, o nexo 
relacional entre as empresas dele integrantes .” 

 
 

Em que pese serem as considerações doutrinárias acima bastante elucidativas, 

a verdade é que os Tribunais Trabalhistas, calcando-se na máxima de proteção 

integral dos direitos dos empregados, acabam por esquecer ou pelo menos ignorar 

                                                 
24 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 4ª. ed. São Paulo : LTr, 2008. p. 
379/380. 
25 Delgado, Mauricio Godinho. “Curso de Direito do Trabalho” 10ª edição, ano 2011, Editora LTr, pág. 
397 
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que a declaração de existência de grupo econômico não pode, ou pelo menos não 

deveria ser feita sem que haja prova robusta nesse sentido. 

É certo que não há na CLT, ou em qualquer outra normativa trabalhista, uma 

regra clara quanto às provas necessárias para a declaração de grupo econômico, 

contudo, essa declaração deverá sempre observar os princípios constitucionais do 

contraditório e ampla defesa, sob pena de ferir a isonomia de tratamento entre as 

partes, principalmente quando o reconhecimento de grupo econômico de empresas 

somente acontece em fase de execução, quando em razão da insolvência ou 

impossibilidade de execução do crédito em face do devedor principal, a execução é 

redirecionada. 

Os Tribunais Trabalhistas, valendo-se da posição privilegiada dos créditos de 

natureza alimentar, acabam, muitas vezes, por utilizar o art. 2, § 2º da CLT sem o 

devido cuidado e proporcionalidade, o que acarreta verdadeiros excessos e 

violações constitucionais gravíssimas ao direito do empregador. 

Essas violações afiguram-se ainda mais graves quando, já em fase de 

execução, empresas são declaradas como sendo parte do mesmo grupo econômico 

de outras empresas que já tiveram suas falências decretadas pelo Juízo Falimentar, 

isso porque, além de os critérios para declaração de existência de grupo econômico 

não serem muito claros nas decisões dos juízes trabalhistas, muitas vezes essas 

inclusões são sucedidas de penhoras on line sem prévia notificação nas contas 

bancárias dessas empresas. 

Em que pese ser nobre o fundamento da proteção do crédito trabalhista, por 

ser ele fruto da força de trabalho do empregado em prol da empresa/empregador, o 

juiz trabalhista não pode conceder proteção de caráter absoluto a apenas um das 

partes integrantes da relação jurídica sem analisar as circunstâncias do caso 

concreto. 

Conforme esclarecido no capítulo 1 deste trabalho, a “Nova Lei de Falências” é 

bastante clara ao determinar que, havendo decretação de falência do devedor de 

créditos trabalhistas, a competência da Justiça Trabalhista se limita a apuração do 

valor do crédito, em outras palavras, se limita à liquidação do crédito, sendo a 

competência para executá-lo exclusiva do juízo da falência. 
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A vis attractiva do juízo da falência não permite, sob qualquer ângulo de 

análise, que se prossiga com a execução em face de devedor que faz parte do 

mesmo grupo econômico do devedor principal, isso por que, de acordo com o 

próprio conceito de grupo econômico da justiça trabalhista, o falido e a empresa do 

seu grupo são, após a desconsideração da personalidade individual de cada 

empresa, uma única entidade cujas partes respondem solidariamente pelo todo. 

Logo, aplicando-se o próprio conceito de grupo econômico da justiça laboral, 

permitir a continuidade da execução em face de empresa pertencente ao grupo 

econômico seria o mesmo que prosseguir com a execução em face do falido, o que 

é vedado pela Lei de Falências. 

Pergunta-se: se é permitido que os credores de crédito trabalhista – que por 

sua natureza alimentar já é um crédito privilegiado na ordem de credores do art. 83 

da LRF – exerçam seus direitos em face de empresas do mesmo grupo econômico 

fora do juízo da falência, porque os demais credores também não poderiam fazê-lo 

sem ter que habilitar seus créditos e esperar a liquidação da falida? 

A resposta é um tanto quanto dedutiva: porque a intenção do legislador ao 

positivar o juízo atrativo da falência foi, justamente, unir sob a tutela de um único 

juízo especializado todas as possíveis ações envolvendo bens do falido, bens esses 

que englobam, inclusive, aqueles das empresas e sócios solidariamente 

responsáveis. 

Nada obstante ser a Justiça do Trabalho competente para reconhecer a 

existência de grupos econômicos de empresas e, através desse expediente, facilitar 

a satisfação do crédito trabalhista, quando se está diante de uma situação de 

falência do devedor principal, verdadeiro empregador e credor direto do crédito, essa 

competência não é ilimitada e encontra barreira na universalidade, unicidade e 

indivisibilidade do juízo da falência. 

Note que não se está defendendo neste trabalho a diminuição da competência 

da justiça laboral, mas tão somente que as normas do ordenamento jurídico pátrio 
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sejam interpretadas de maneira teleológica e sistemática26, buscando-se sempre o 

seu espírito e a sua finalidade.27  

Não parece razoável que o legislador, ao editar a LRF, quis que a Justiça do 

Trabalho pudesse, a despeito do comando disposto no art. 76 da Nova Lei de 

Falências, redirecionar as execuções em face do falido para outras empresas 

integrantes do seu grupo econômico.  

Isso porque tal expediente caracteriza uma verdadeira desigualdade de 

tratamento entre classes de credores, que foi justamente o que a LRF buscou evitar 

ao instituir e regular uma ordem de pagamento de créditos na falência. 

Acreditar que somente os credores trabalhistas poderão dar continuidade às 

execuções de crédito em face de empresas que pertencem ao mesmo grupo 

econômico – e que por isso mesmo também são parte daquele que está falida – 

enquanto os demais credores tem que esperar não parece muito isonômico e se 

afigura, por isso mesmo, conflitante com o que determina a Lei 11.101/05. 

Não faria sentido que somente credores trabalhistas, que já possuem créditos 

privilegiados, pudessem satisfazer seus créditos, adiantando-se em relação aos 

demais. Caso o legislador assim quisesse, ele teria excepcionado essa espécie de 

crédito da disciplina jurídica da LRF.  

Importante também ressaltar que o Juízo Trabalhista, ao usurpar a 

competência do Juízo Falimentar, poderá criar graves empecilho ao adimplemento 

dos créditos dos demais credores da massa, pois além de permitir que os credores 

trabalhistas dêem continuidade às suas execuções individuais perante o juízo 

laboral, a empresa integrante do mesmo grupo econômico que, em tese, é saudável, 

também poderá incorrer em estado de insolvência antes mesmo de ser atraída para 

o processo falimentar. Explica-se. 

O Código Civil de 2002, disciplina, em seu artigo 50, a problemática 

envolvendo a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da 

                                                 
26  FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, 6ª Ed., São Paulo: Atlas, 2008. 
27 BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição, 4ªed., São Paulo:Saraiva, 
2002. 



35 
 

 
RJ#607982_v1 
  

competência da Justiça Comum, aplicável também ao processo falimentar e dispõe 

que, in verbis: 

 

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 
jurídica.” (grifamos) 

 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, conhecida nos Estados 

Unidos como disregard doctrine, foi adotada pela doutrina brasileira no final da 

década de 60, e teve como seu principal entusiasta o professor Rubens Requião, 

que já naquela ocasião defendia a sua aplicação pelos juízes brasileiros 

independentemente de previsão legal, baseando-se no fato de que “diante do abuso 

de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de 

indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou 

se deva desprezar a personalidade, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e 

bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos”.28  

Com o claro intuindo de combater abusos e fraudes, a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica mostra-se, hoje mais do que nunca, um 

importante remédio para combater o descrédito causado pelo desvio do instituto da 

personalização.29  

Através da evolução das construções jurisprudenciais e doutrinárias no direito 

pátrio, a teorias da desconsideração desenvolveu duas vertentes. A primeira delas é 

a teoria menor, cuja aplicação nas searas do direito do consumidor e do direito 

Ambiental tem como pressupostos da desconsideração a simples impossibilidade de 

satisfação do crédito perante a sociedade.  

                                                 
28 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard 
doctrine). In: Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 61. 
29 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro.  A aplicação da disregard doctrine no direito brasileiro: um 
enfoque jurisprudencial. Disponível em:< 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1710 _ftn1> 
Acesso em: 04 nov. 2011. 
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De acordo com essa teoria, não importa se houve fraude ou mesmo abuso de 

direito por parte da sociedade insolvente. Por outro lado, a teoria maior, adotada 

expressamente pelo CC/2002: 

 

“se fundamenta em maior apuro e precisão do instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica, baseando-se em 
requisitos sólidos identificadores de fraude – a utilização da couraça 
protetora para camuflar atos eivados de fraude pelo sócio com a 
utilização da sociedade. A regra é a consideração da personalidade 
jurídica, prevalecendo, sobretudo, a diferenciação patrimonial da 
sociedade e seus sócios, tendo sede, apenas excepcionalmente, o 
mecanismo pelo qual se ignora o véu societário, diante de situações 
específicas”.30 

 

Todas essas considerações acerca da aplicação da teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica têm o objetivo de demonstrar que o Juízo da Falência tem, 

assim como o Juízo Trabalhista, instrumentos para atingir o patrimônio de empresa 

do mesmo grupo econômico diante da insolvência do devedor principal.  

Logo, no processo falimentar caberá ao Juízo Comum, aplicando a teoria da 

desconsideração da personalidade Jurídica, determinar ou não que a falida tenha a 

sua personalidade jurídica desconsiderada para fazer com que empresa do mesmo 

grupo econômico passe a integrar a massa falida. A grande questão, e que me 

parece estar sendo “deixada de lado” pelo Juízo Laboral é que, após decretada a 

falência, somente a Justiça Comum teria essa prerrogativa. 

Repito que não se está defendendo com este trabalho que a Justiça 

Trabalhista não tem competência para declarar a existência de grupo econômico 

entre empresas, mas tão somente que essa competência encontra limites na LRF.  

Ressalte-se, inclusive, que a Lei 11.101/2005 é norma que trata de matéria 

específica e entrou em vigor apenas no ano de 2005, ou seja, tanto pelo critério de 

especialidade quanto pelo critério temporal, a LRF é hierarquicamente superior ao 

disposto na CLT com relação à questão da falência. 

                                                 
30 GUIMARÂES, Marcio Souza. “Aspectos Modernos da Teoria da Desconsideração da 
Personalidade Jurídica.” in Revista da Associação dos Advogados do Rio de Janeiro – AARJ, Rio de 
Janeiro, v. 4, p. 131-153, 2005. 
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Além disso, o art. 114 da Constituição, modificado pela EC 45/2004, consigna 

expressamente que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “outras 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.  

Ora, se à própria Constituição diz que a competência da Justiça do Trabalho 

será, naquilo que não foi especificamente regulada, regida na forma da lei, dúvidas 

não restam quanto a constitucionalidade das limitações impostas pelos artigos 6, §2º 

e 76 da LRF à competência do Juízo Falimentar para processar e julgar execuções 

de crédito após a liquidação dos mesmos pela Justiça do Trabalho. Caso não seja 

possível o adimplemento total do crédito na sede do Juízo Falimentar, não haveria 

qualquer impedimento para que a execução fosse, no Juízo Trabalhista, 

redirecionada ao devedor solidário que não foi incluído na falência, ou mesmo em 

face de devedor subsidiariamente responsável. 

 

2.3 Execução em face de responsável subsidiário 

 

Quando, ao invés de grupos de sociedade, a questão envolve responsabilidade 

subsidiária de tomadores de serviço, a Justiça do Trabalho tem adotado, 

erroneamente, o mesmo expediente equivocado, imbuindo-se de competência 

atribuída à Justiça Comum para, sob a justificativa de que por serem os créditos 

trabalhistas de natureza alimentar, não haveria empecilho capaz de impedir o 

redirecionamento da execução diante da falência do devedor principal. 

As decisões proferidas pela Justiça Laboral ao adotarem tal posicionamento 

ignoram completamente o fato de que a responsabilização subsidiária pressupõe um 

benefício de ordem, tal qual previsto, por exemplo, no art. 1024 do Código Civil, em 

que o pagamento da dívida pelo devedor subsidiário somente pode ser imposto após 

a verificação de que a devedora principal não possui condições patrimoniais de arcar 

com a dívida. 

É certo que o tomador dos serviços é apenas o agente mediato do dano, já que 

o empregador é o agente imediato, donde se conclui a possibilidade de, esgotada a 

tentativa de se responsabilizar o agente direto do dano (empregador inadimplente), 

buscar-se a responsabilização do agente indireto do dano (tomador dos serviços), 
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reconhecendo-se, assim, a responsabilidade subsidiária contida na Súmula 33131 do 

C. TST. 

Dessa forma, o tomador dos serviços somente deverá responder pelo dano se 

a devedora principal não tiver condições patrimoniais de arcar com suas obrigações, 

sendo chamado apenas quando esgotada a possibilidade de se cobrar a dívida 

diretamente do devedor principal. 

Com efeito, a responsabilidade subsidiária no Direito do Trabalho coloca o 

responsável subsidiário como um assegurador do crédito obreiro, sendo ele 

acionado apenas e exclusivamente quando o devedor principal não adimplir o 

crédito, ainda que esgotados as tentativas de execução, inclusive pela 

despersonalização da empresa e execução dos sócios. 

Nada obstante, é certo que tanto o Direito do Trabalho, quanto o Processo 

Trabalhista, pelos seus princípios edificadores e suas normas protetivas, pretendem 

ver satisfeito o crédito trabalhista, até mesmo por sua natureza alimentar. Isso, 

porém, não pode se traduzir em desculpa para o descumprimento da lei. 

Desse modo, não pode o devedor subsidiário acionado antes de esgotados 

todos os meios de execução em face do devedor principal, meios esses que incluem 

a execução pelo juízo da falência. 

O fato de a devedora principal encontrar-se em processo de falência não 

justifica a pronta execução do devedor subsidiário. Isso porque, enquanto não 

encerrada a falência, com a apuração de todo o ativo e passivo da devedora 

principal, simplesmente não se pode afirmar não ter ela condições patrimoniais de 

arcar com o crédito executado. 

                                                 
31 Súmula 331 I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário; II - A 
contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com 
os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional; III - Não forma vínculo de emprego 
com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20-06-1983), de conservação 
e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta; IV - O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das 
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 
desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. 
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Qualquer exigência de pagamento pela devedora subsidiária antes do término 

dos prazos legais estabelecidos pela Lei 11.101/05 viola a própria subsidiariedade 

da condenação imposta, desrespeitando o benefício de ordem existente na 

responsabilização subsidiária, para transformá-la em principal, indo de encontro à 

vis atracttiva do juízo universal. 
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3. COMO CAMINHAM OS TRIBUNAIS  

 

3.1 O Posicionamento equivocado dos Tribunais Trabalhis tas  

 

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, os Tribunais Trabalhistas têm 

adotado entendimento em sentido diverso do que determina a Lei 11.101 de 2005, 

reconhecendo a possibilidade de, em caso de decretação de falência do devedor 

principal, ser a execução de créditos trabalhistas redirecionada tanto para os demais 

integrantes de grupo econômico da devedora quanto para os responsáveis 

subsidiários no âmbito do processo trabalhista.  

Os Tribunais Trabalhistas apresentam como justificativa para suas decisões os 

seguintes argumentos: 

 

• caráter alimentar do crédito trabalhista; 

•  as empresas “sócias” ou responsáveis subsidiárias não tiveram seu 

patrimônio abarcado pela falência; 

• o artigo 76 da LRF refere-se apenas às execuções em face do falido, mas 

nada fala sobre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico; 

• celeridade e da economia processual; 

• insuficiência dos bens do falido. 

 

O problema dessas decisões é que, conforme já esclarecido nos itens 

anteriores, elas violam expressamente as disposições da LRF, principalmente no 

que se refere à universalidade, unicidade e indivisibilidade do juízo falimentar. 

Ao permitir que execuções individuais sejam feitas em detrimento de decisões 

coletivas, estar-se-á desnaturando todo o fundamento da Lei de Falências. 

Além disso, essas decisões vão de encontro ao princípio de igualdade de 

tratamento entre credores (par conditio creditorium), na medida em que permitem 

que apenas alguns poucos credores, de classe já privilegiada pela ordem de 

credores estabelecida no artigo 83 da LRF, possam dar prosseguimento as suas 
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execuções, enquanto outros se vêem obrigados a esperar as determinações do juízo 

universal. 

Ressalte-se, inclusive, que essa desigualdade não afeta apenas credores de 

outras classes, mas os próprios credores trabalhistas, e transforma a execução 

contra empresas coligadas em uma verdadeira “caça ao tesouro”, em que aquele 

que primeiro consegue promover a execução será beneficiado, enquanto os demais 

serão obrigados a esperar a decisão do juízo universal. 

O posicionamento adotado pelos juízes trabalhistas viola triplamente a LRF, na 

medida em que está fora dos limites impostos pela vis atractiiva do juízo universal, 

não respeita a ordem de credores e, por fim, não respeita o limite de 150 salários-

mínimos para execução de créditos trabalhistas. 

Enquanto uns conseguem executar créditos milionários em face das 

responsáveis solidárias antes de seus patrimônios serem atraídos pela massa falida, 

outros não conseguem receber um único centavo, constituído tal expediente 

verdadeira fraude ao concurso de credores. 

Se o espírito da lei era, justamente, transformar o procedimento falimentar em 

um processo organizado, as violações perpetradas pelos juízos trabalhistas frustram 

esse objetivo. 

Importante ressaltar ainda o desincentivo econômico gerado por esse 

expediente, pois a Justiça do Trabalho, na busca pela satisfação do crédito a todo 

custo acaba, por vezes, utiliza-se da teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica sem o devido cuidado, o que pode gerar graves prejuízos monetários para 

empresas prósperas, que tem seu patrimônio dilapido. 

Isso, além de contrário ao disposto na LRF, também vai de encontro aos 

princípios de valorização do trabalho humano e continuidade da empresa, na medida 

em que afeta a oferta de mão de obra no mercado de trabalho e gera prejuízos para 

economia. 

As violações revelam-se ainda mais graves quando a execução volta-se contra 

devedor subsidiário, pois além de não ser este o responsável direito pelo dano 

causado ao credor pelo devedor principal, essa execução infringe a máxima da 

responsabilização subsidiária, qual seja, a de que o responsável subsidiário somente 
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será perseguido quando esgotadas todas as formas de execução em fase do 

devedor principal. No caso da execução perante o juízo da falência, a imposição 

legal é de que primeiro se esgote esse meio para, em caso de inadimplemento, ser 

processada a execução em face do devedor subsidiário. 

Por mais nobres que sejam as justificativas apresentadas pelos Tribunais 

Trabalhistas para usurpar a competência da Justiça Comum, é preciso cautela, pois 

as possíveis lesões decorrentes dessa ilegalidade podem, em uma análise 

consequencialista, representar maior custo do que benefícios. 

 

3.2 O entendimento pretérito do STJ e a recente mudança  da 

Jurisprudência  

 

Sobre a matéria objeto deste estudo, o Superior Tribunal de Justiça já 

expressou posicionamento favorável à tese ora defendida. 

Na Reclamação ao STJ nº 1.767, cujo Relator para acórdão foi o eminente 

Ministro Barros Monteiro, o C. STJ conheceu da Reclamação apresentada pela 

empresa Protege S/A e, no mérito, julgou-a procedente para declarar o 

descumprimento de decisão proferida pela Corte e reconhecer a competência da 

Justiça Comum para execução de créditos trabalhistas, mesmo diante da existência 

de grupo econômico. 

O acórdão, fazendo interpretação absolutamente correta das disposições da 

“Nova Lei de Falências” determinou que no mesmo sentido, vejamos a decisão 

proferida pelo ilustre Ministro Massami Uyeda no Conflito de Competência nº. 

103.711/RJ, que esclarece bem a questão referente ao tratamento isonômico entre 

os credores:  

 
“Na espécie, constata-se que a Justiça do Trabalho, ao 

reconhecer a existência de grupo econômico, redirecionou a 
execução contra a empresa ora suscitante, já que esta, nos termos 
do artigo 2º, § 2º, da CLT, responderia solidariamente pelo crédito 
exeqüendo trabalhista em discussão. Deixando de lado as possíveis 
críticas quanto à usual interpretação conferida pela Justiça 
Trabalhista acerca da existência de grupo econômico, que o 
considera presente com a simples existência de inter-relacionamento 
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entre as empresas, uma vez que compete tão-somente à Justiça 
Trabalhista a manutenção ou reforma de tal decisão, tem-se que o 
patrimônio da empresa, a qual teve contra si a exec ução 
redirecionada, poderá sim, eventualmente, responder , ainda que 
indireta e parcialmente, na quitação dos débitos pe rante os 
credores concursais.  Veja-se que a conseqüência para o não 
cumprimento dos termos estabelecidos no Plano de recuperação 
judicial é a própria decretação da falência. Caberá ao juízo da 
falência aferir as causas que levaram a empresa à situação de 
insolvência. Poder-se-á, inclusive, chegar à conclusão de que se 
encontram presentes os pressupostos legais que autorizem a 
desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio 
dos sócios. E nesse caso, havendo um sócio que detém 
considerável quota-parte da empresa em recuperação,  bem 
como da empresa em que a execução fora redirecionad a 
(hipótese dos autos), os ativos desta (ainda que li mitados à 
quota-parte deste sócio) poderão sim responder pera nte todos 
os credores da massa falida.  Em tal contexto, ainda que situado na 
esfera da eventualidade, não se afigura razoável que os credores 
trabalhistas, cujos créditos encontram-se contempla dos pelo 
plano de recuperação judicial, antecipem-se aos dem ais 
credores da massa, tão-somente por conta de decisão  
trabalhista que, sem entrar no mérito do acerto ou não desta, 
tem o condão de, possivelmente, privilegiar os cred ores 
trabalhistas em detrimento aos credores da massa e,  ainda, 
fazer com que a empresa-suscitante, em tese, saudáv el, também 
incorra em estado de insolvência . Assim, constata-se, em 
princípio, a existência de conflito de competência positivo, a 
considerar o deferimento do processamento da Recuperação 
Judicial, em que se atribuiu a competência do Juízo Cível para julgar 
as questões afetas ao gerenciamento da empresa em recuperação, e 
o prosseguimento, no Juízo Trabalhista, de atos executivos 
tendentes à expropriação de bens da suscitada, os quais, em razão 
do reconhecimento de existência de grupo econômico, poderão, 
eventualmente, serem convocados, em conjunto com os da empresa 
em recuperação, para responder perante os credores concursais.”. 
 

 

O trecho do acórdão acima transcrito é bastante elucidativo quanto as 

possíveis conseqüências da atuação da Justiça Laboral fora dos limites de sua 

competência, sendo certo que o entendimento acima esboçado coaduna-se com a 

tese ora defendida. 

No entanto, é com certo pesar que se constata que a jurisprudência mais 

recente do C. STJ sofreu significante alteração, principalmente no âmbito da E. 
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Segunda Seção, que desde meados de 2008 vem se posicionando em sentido 

oposto aos acórdãos acima mencionados. 

O novo entendimento apresentado pelos ilustres Ministros, data venia, 

apresenta, além de argumentos superficiais, incoerências com a Lei 11.101/05. Além 

disso, não oferecem justificativas dotadas de embasamento jurídico capaz de 

responder aos questionamentos apresentados no item 2.1 deste trabalho. 

Apenas como forma de demonstrar a imprecisão das referidas decisões, veja-

se a decisão proferida pela i. Ministra Nancy 114.808/DF: 

 

“A peculiar situação destes autos, no entanto, reclama exame 
sob a perspectiva da possibilidade de prosseguimento de atos 
expropriatórios em face de pessoa jurídica distinta, pertencente ao 
mesmo grupo econômico da suscitante, empresa em recuperação 
judicial. Os bens penhorados nos autos da Reclamação Trabalhista 
proposta por JOSÉ NILTON DE SOUZA são de titularidade da 
BRATA BRASÍLIA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 
AERONÁUTICA LTDA (e-STJ fl. 116). Não obstante a constatação 
de que a BRATA faz parte do mesmo grupo econômico d a 
suscitante, e que a constrição de seus bens influen ciará 
negativamente no cumprimento do plano de recuperaçã o 
judicial apresentado pela WADEL, é certo que a recu peração 
judicial da suscitante WADEL abrange somente essa e mpresa , 
não sendo extensiva às demais empresas do mesmo grupo 
econômico. A competência do Juízo da Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Distrito Federal é restri ta às 
decisões que envolvam bens e negócios da empresa em  
recuperação judicial . Na espécie dos autos, além do mais, não há 
notícia de que o patrimônio da BRATA, objeto de apreensão pela 
Justiça do Trabalho, tenha sido incluído no processo de recuperação 
judicial da WADEL. É perfeitamente possível, portanto, que seja 
determinado o prosseguimento da execução em relação a bens de 
outras empresas, entre as quais a BRATA, quer em razão do 
acordo expressamente pactuado, quer em decorrência da 
legislação trabalhista (art. 2º, § 2º, da CLT), que  determina a 
responsabilidade solidária “para os efeitos da rela ção de 
emprego .”.32 

  

A leitura do trecho acima transcrito revela que a mudança de posicionamento 

do C. STJ mostra-se um tanto quanto retrógrada, pois, ao invés de apurar conceitos 

                                                 
32 STJ, Conflito de Competência nº. 114.808/DF, Relatora Ministra Nancy Andrigui, DJE 28.04.11 < 
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=201002038367&pv=010000000000
&tp=51>Acesso em 10 nov 2011 
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e aperfeiçoar o posicionamento progressista anterior do Tribunal Superior, acaba 

por, rendendo-se a argumentos simplistas, adotar o mesmo posicionamento 

equivocado que vem sendo adotado pelos Tribunais Trabalhistas no que se refere 

aos limites da competência da Justiça do Trabalho para apuração de créditos diante 

da falência de devedor principal. 

O acórdão revela-se omisso quanto aos questionamentos referentes a vis 

attractiva do juízo da falência, indivisibilidade e universalidade do juízo falimentar e, 

como não poderia deixar de ser, fraude à ordem de credores estabelecida pela Lei. 

A Lei 11.101/05, apesar de relativamente nova – ela está em vigor a exatos 6 

anos – ainda hoje suscita posições divergentes quanto aos seus preceitos mais 

basilares. 

A própria competência absoluta do Juízo Falimentar, matéria extremamente 

relevante para definir o alcance e aplicabilidade da LRF, apenas foi confirmada pelo 

Egrégio Supremo Tribunal Federal no ano de 200933, o que revela que muito ainda 

há que se refletir sobre o escopo da referida normativa. 

O grande problema é que, enquanto a jurisprudência não define posição 

predominante e definitiva sobre o tema, a sociedade e seus jurisdicionados se vêem 

imersos em um mar de insegurança jurídica. 

 

                                                 
33 Ob. cit. 21 
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4. CONCLUSÃO 

 

Permitir-se a execução, pelo juízo trabalhista, de empresas ditas como 

pertencentes ao mesmo grupo econômico da falida inviabilizaria a utilização dos 

ativos para pagamento dos credores da massa falida? Qual foi a vontade do 

legislador ao estabelecer a unidade, universalidade e indivisibilidade do juízo 

falimentar? Como se comportam possíveis empreendedores diante dessa situação?  

Em que pese os Tribunais Trabalhistas – em sua grande maioria – e, 

recentemente, o C. STJ terem firmado entendimento pela possibilidade do 

prosseguimento das execuções individuais de crédito trabalhista em face de devedor 

solidário pertencente à empresa integrante do mesmo grupo econômico do falido, o 

E. Tribunal Superior do Trabalho, tribunal máximo da esfera trabalhista, ainda não 

proferiu decisão sobre a referida matéria, deixando sem resposta os 

questionamentos acima. 

É necessário e urgente que o E. TST se posicione, como última instância 

recursal, quanto à questão apresentada no presente trabalho, com o fito de pacificar 

o entendimento ainda hoje divergente entre os Tribunais Trabalhistas do país. 

Apesar de terem os magistrados autonomia intelectual e funcional para proferir 

suas decisões, não é aceitável que tão relevante controvérsia permaneça sem 

resposta. 

O mesmo se aplica à doutrina, que apesar de ter imensa bibliografia referente 

ao tema, é ainda vacilante quanto aos limites de competência do Juízo Falimentar e 

Trabalhista diante da falência de devedor principal e da existência de responsáveis 

subsidiários do mesmo. 

Além disso, há o risco de que a lacuna deixada pela jurisprudência ainda hoje 

divergente – mais de seis anos depois da entrada em vigor da Nova Lei de 

Recuperação Judicial e Falências – crie incentivos negativos para que 

empreendedores busquem fazer negócios diante da ameaça de execuções 

promovidas pela Justiça do Trabalho em casos de responsabilização solidária com 

empresas falidas ou em risco de falência, contrariando o espírito da Lei. 
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A pacificação de conflitos é função primordial da Justiça, sendo inimaginável 

que os jurisdicionados convivam de maneira eficiente em uma sociedade onde 

questão de tamanha importância, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto 

de vista econômico, permaneça sem uma solução. 
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