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A LEI DE FALÊNCIA E OS CRÉDITOS TRABALHISTAS

INTRODUÇÃO

A Lei de Falência (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), traz inúmeras regras e o procedimento que a falência deve

seguir para ser admitida. Nesse contexto, uma temática muito abrangente diz respeito à ordem dos créditos na falência, onde

se encontram os créditos trabalhistas, os quais possuem regras próprias, tendo em vista a sua natureza alimentar.

CONCLUSÃO

Falência é o reconhecimento jurídico de inviabilidade do

empresário. Representa o estágio final de sua existência.

A falência pode se caracterizar quando a empresa

(devedor) tem, em seu patrimônio, bens de valor inferior à

totalidade de suas dívidas e desde que reclamada nos

termos da Lei 11.101/05. Assim, o Direito afasta a regra da

execução individualizada, e prevê a obrigatoriedade da

execução concursal, por meio de concurso de credores. A

Lei de Falência estabelece que as suas disposições

devem ser aplicadas aos empresários e as sociedades

empresárias.
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A lei de falência traz em seu artigo 83 a ordem de preferência

que deve ser seguida quando do pagamento dos créditos na

falência, sendo que os créditos trabalhistas encontram-se

elencados em primeiro lugar devido ao caráter alimentar do

salário, que têm como finalidade primária atender as

necessidades básicas de sobrevivência do trabalhador e de

sua família. Porém, há a limitação do valor a ser pago (até

150 salários mínimos), sendo que a Lei criou essa limitação

para proteger os empregados com créditos trabalhistas,

impedindo que os administradores das empresas (que

tiveram sua falência decretada) tentem buscar na Justiça

maiores valores. Assim sendo, a ordem de preferência que

incide sobre os créditos trabalhistas trata-se de medida que

possui como base os valores sociais do trabalho e o respeito

à dignidade da pessoa humana.

Ao ser decreta a falência, a Lei prevê qual é a ordem dos

credores que deverão receber seus créditos, porque os

credores do falido não são tratados igualmente. A natureza

do crédito importa para a definição de uma ordem de

pagamento, que deve ser rigorosamente observada na

liquidação. A ordem é a seguinte: a) os créditos

extraconcursais (ex.: a remuneração do administrador

judicial, despesas com arrecadação e administração dos

bens do falido, etc.); b) créditos por acidentes de trabalho

e créditos trabalhistas (pagamentos devidos pelo

empresário aos seus empregados); c) créditos com

garantia real, até o limite do bem agravado; d) dívida ativa,

de natureza tributária ou não tributária, excetuadas as

multas; e) créditos com privilégio especial; f) créditos com

privilégio geral; g) créditos quirografários; h) multas

contratuais e penas pecuniárias; e i) créditos

subordinados. Dentro dessa ordem, os créditos

trabalhistas encontram-se privilegiados, uma vez que,

antes do pagamento desses créditos devem ser

observados apenas os créditos extraconcursais, conforme

disposição do artigo 84 da Lei de Falência. Sendo que, no

Brasil, antes mesmo da vigência da Lei 11.101/05, era

oferecido tratamento diferenciado ao crédito do

trabalhador, considerando credores privilegiados todos os

empregados a serviço do falido.

A preferência dos créditos trabalhistas possui um limite, que

é o valor de 150 salários mínimos por credor. O que

ultrapassar esse valor é considerado crédito quirografário

(sem preferência). Há ainda, para a proteção dos

trabalhadores de menor renda, a determinação, na Lei de

Falência, de que o administrador judicial proceda à

antecipação do devido crédito à titulo de salários vencidos

nos 3 meses anteriores à quebra, desde que limitados a 5

salários mínimos por credor, conforme dispõe o art. 151 da

Lei 11.101/05.


