
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

1ª Vara do Trabalho de Ipojuca-PE
ROD. PE 60 KM16/17, S/N, ALTO, IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000, Telefone: (81) 35511190

Atendimento ao público das 8 às 14 horas.

PROCESSO Nº 0001413-79.2014.5.06.0191
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA CONS T. ESTRADA
PAVIMENTACAO E OBRAS TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTA DO PE.
RÉU : ALUSA ENGENHARIA S.A. e outros (6)

          Os autos voltaram-se conclusos em razão da petição de ID 6382e4d, em que a PETROBRÁS
comunica a realização de bloqueio dos créditos da ALUMINI, no montante de R$ 4.652.345,67 (quatro
milhões seiscentos  e cinquenta e dois mil se sessenta e sete centavos) e da CONSTRUTORA BARBOSA
DE MELLO, no total de R$ 1.871.102,88( um milhão oitocentos e setenta e um mil cento e dois reais e
oitenta e oito centavos); da petição de ID dd4e49b, em que a CONSTRUTORA BARBOSA DE MELLO
requer a liberação de seus créditos que não estejam vinculados à RENEST, que seja determinado o fim
dos  bloqueios  dos  seus  créditos  junto  à  PETROBRÁS,  bem como  a  imediata  responsabilização  da
PETROBRÁS;  da  petição  de  ID  422db63,  na  qual  a  PETROBRÁS  comprova  bloqueio  de  R$
9.115.755.31  (nove  milhões cento  e  quinze  mil  setecentos  e  cinquenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  um
centavos) de titularidade da ALUMINI; da petição de ID f29e302, em que o Sindicato requerente pleiteia
a liberação dos valores informados, depositados pela PETROBRÁS; da certidão de ID 215168a, em que
consta pedido de informações pelo E. TRT em mandado de segurança; da petição de ID 32cccc2, em que
a ALUMINI informa o deferimento de pedido de recuperação judicial; da certidão de ID f1aa120, em que
se realiza a juntada de bloqueios realizados em face da ALUMINI, via BACEN-JUD; da manifestação de
ID e04e921, da ALUMINI, e documentos que a acompanham, requerendo o desbloqueio; e, finalmente,
do recurso ordinário interposto pela PETROBRÁS no ID c8015ac.

          Convém destacar que o instituto da recuperação judicial tem por finalidade a preservação da função
social da empresa, possibilitando a manutenção da atividade econômica e a conservação dos empregos
dos trabalhadores, consoante o disposto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, a seguir transcrito: 

“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”.

 

          Ademais, a teor do art. 6º, caput, § 4º, da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções propostas contra a empresa devedora pelo
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias. E, decorrido esse prazo, os atos executórios em relação
a créditos trabalhistas líquidos de que trata o § 5º do citado dispositivo são de competência exclusiva do
juízo no qual tramita a recuperação judicial e não da Justiça do Trabalho, como, aliás, já vem decidindo
reiteradamente o STJ e o STF, mesmo que a penhora ou o bloqueio em dinheiro tenha sido realizada
antes do deferimento do pedido de recuperação judicial.
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          Portanto,  o valor  bloqueado (de titularidade da ALUMINI Engenharia  S/A)  deverá ser
transferido à respectiva conta única da recuperação judicial. Neste sentido ecoa a jurisprudência cível
e trabalhista:

RECLAMAÇÃO Nº 3.814 -  MT (2009/0230888-2)  I  -  DECISÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA, DEFERE PEDIDO LIMINAR, ATRIBUINDO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A
APRECIAÇÃO DAS MEDIDAS URGENTES. II - RECUSA, PELO JUÍZO TRABALHISTA, EM TRANSFERIR VALORES
CONFORME  REQUISITADO  PELO  JUÍZO  DA  RECUPERAÇÃO.  III -  RECLAMAÇÃO  ACOLHIDA,  COM  A
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA INDICADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. (STJ -  Rcl:  3814-MT,
Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE, PRIMA FACIE, A INICIAL DE
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. Não se reveste de ilegalidade a
decisão que,  ante  a  aprovação  e  homologação  do  plano de  recuperação  judicial  da empresa  Executada,  indefere  a
liberação  de  valores  e  determina  a  transferência  dos  montantes  bloqueados  para  o  Juízo  condutor  do  Processo  de
Recuperação Judicial, haja vista a prevalência do comando contido no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual o
referido  plano  importa  em  novação  dos  créditos  antes  existentes.  (TRT-5  -  AGR:  9560720105050000  BA
0000956-07.2010.5.05.0000, SUBSEÇÃO II DA SEDI, Data de Publicação: DJ 18/02/2011)

 

            É inconciliável a manutenção das execuções trabalhistas e a viabilidade da recuperação judicial. A
execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta,
porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. A legislação busca a preservação da sociedade
empresarial e a manutenção da atividade econômica em benefício da função social da empresa. Se o bem
constrito na execução trabalhista dá suporte ao plano de recuperação judicial, prevalece o Juízo desta.

           Todavia, não há como se negar a possibilidade de cobrança da dívida exequenda ser encaminhada
ao responsável subsidiário, quando constatado que a devedora principal se encontra insolvente ou na
hipótese do seu patrimônio remanescente não gozar de liquidez. A providência deriva do próprio comando
sentencial (e do próprio acordo judicial), não havendo de se cogitar em investigação de bens porventura
pertencentes ao acervo pessoal dos sócios da devedora principal.

           No caso examinado, a ausência de bens livres e desembaraçados da devedora principal, justamente
por  estar  submetida  a  processo  de  recuperação judicial,  constitui  motivo  suficiente  para  justificar  o
posicionamento ora mencionado.

           Acontece que todos os bens da Alumini Engenharia S/A estão bloqueados, verdadeiramente
blindados, pelo Juízo empresarial. Os bloqueios e as penhoras de bens e rendas do devedor principal estão
vedadas pelo Juízo da Recuperação Judicial, que expressamente reconheceu que a execução em face da
de tal empresa, perante a Justiça Laboral, apenas deve ir até a apuração do crédito (liquidação), fase que
já se exauriu.

           O que se deve indagar a esta altura e ante o quadro desvelado é sobre a possibilidade de submeter o
credor  trabalhista,  superprivilegiado,  detentor  de  direito  líquido  e  certo  à  percepção  de  créditos  de
natureza  alimentar,  dentre  os quais simples verbas rescisórias, a  esperar  o  longo,  dificultoso  e  lento
tramitar de um processo de recuperação judicial que nem se sabe se chegará a promover a quitação do
débito cobrado nestes autos, solapando, a um só tempo, o direito a um processo com razoável duração e
que garanta efetividade à tutela jurisdicional. A resposta que deve prevalecer é aquela que assegure
ágil  solução  à  execução  trabalhista  e  eficaz satisfação  ao  credor e  esta  resposta  passa  por
redirecionar  os atos de  execução ao devedor  subsidiário expressamente  indicado no título  que,
pagando  a  execução,  sub-rogar-se-á  no  direito  do  credor  e  poderá  perseguir,  junto  ao  Juízo  da
Recuperação Judicial, a recomposição de seu patrimônio.

           Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  DA  DEVEDORA  PRINCIPAL  -  PROSSEGUIMENTO  DA  EXECUÇÃO  EM  FACE  DA
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA -  POSSIBILIDADE. O deferimento do processamento da recuperação judicial  suspende o
curso da prescrição,  das  ações e  execuções em face do devedor  (art.  6º,  Lei  n.  11.101/05),  havendo a necessidade de
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habilitação do crédito trabalhista no Juízo Cível (art. 6º, § 2º da citada Lei). Todavia, essa regra comporta exceção quando
figura,  nos  autos,  devedor  subsidiário,  exatamente  para garantir  a  integral  satisfação do credor,  ante  o  princípio  da
razoabilidade da duração do processo, garantia constitucional (art. 5º, LXXVIII, CR) assegurada ao jurisdicionado. (TRT 3.ª
Região, AP 00385-2007-065-03-00-9, Segunda Turma, Juíza Convocada Taisa Maria M. de Lima, 17.06.2008)”

“1. Execução. Empresa em Recuperação Judicial. Justiça do Trabalho. Não é suficiente para obstaculizar o processo de
execução na Justiça do Trabalho o fato de a executada se encontrar em processo de recuperação judicial, uma vez que o
crédito trabalhista tem caráter alimentar, sendo resguardado pelo princípio da proteção, preferindo, inclusive, ao tributário.
Por isso, inaplicável ao processo trabalhista o disposto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
Estando a executada principal sujeita a processo de recuperação judicial  e impossibilitada de adimplemento do crédito
trabalhista, não há que se falar em habilitação do crédito do reclamante no juízo da recuperação, quando há devedor
responsável subsidiário passível de execução por esta Justiça Especializada. 2. Responsabilidade subsidiária. Benefício de
ordem. Despersonalização da Pessoa Jurídica. Execução contra os sócios. O esgotamento da execução contra o devedor
principal, como pressuposto de exigibilidade do débito contra o responsável subsidiário, que tem a condição de garante do
débito, também se dá com a verificação do estado falimentar do devedor principal, sem a possibilidade de localização de
bens que lhe pertença. A partir de então, a execução é redirecionada contra o responsável subsidiário, cuja obrigação já está
formada no título executivo, e se traduz em obrigação de empresa para empresa, sem comportar a aplicação da teoria da
despersonalização da pessoa jurídica e a execução do débito em face dos sócios da empresa principal. 3. Agravo de Petição
a que se nega provimento. (TRT 21.ª  Região, AP 126600-13.2006.5.21.0013, 2.ª  Turma, Relatora Lygia Maria de Godoy
Batista Cavalcanti, DJ 10.03.2011)”

“DEVEDOR PRINCIPAL  EM  PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  -  PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM
RELAÇÃO À RÉ CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. Existente a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos
apurados,  não é  necessário  que  sejam  esgotados  todos  os  meios de  prosseguimento  da  execução contra  a  devedora
principal, mormente quando se tratar de empresa em processo de recuperação judicial, não se podendo exigir, neste caso,
que o exeqüente se sujeite à morosidade de eventual execução no Juízo da Recuperação. Entendimento contrário esvaziaria o
sentido da responsabilização subsidiária e  atentaria contra os  princípios  da celeridade, da efetividade e da economia
processual, de crucial importância na seara trabalhista, em face do caráter alimentar da verba devida. (TRT 3.ª Região, AP
01081-2007-038-03-00-6, Turma Recursal de Juiz de Fora, Relator Juiz José Miguel de Campos, DJ 03.12.2008)”

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO PARA DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE. Plenamente possível o direcionamento da execução para o
devedor subsidiário, eis que participou da relação processual, exerceu seu direito ao contraditório e a ampla defesa e consta
do título que se executa. Com efeito, é bem mais fácil, para o agravante, suportar o tempo que demanda uma recuperação
judicial para ter satisfeito os seus créditos, eis que poderá, via regressiva e em esfera própria, reaver os valores pagos, do
que para o exequente, que na maioria das vezes só conta com o salário para o próprio sustento.  Agravo de Petição ao qual
se nega provimento. (TRT 6ª Região, AP 0001238-61.2010.5.06.0018, Des. Relatora Maria Clara Saboya A. Bernardino, DJ
21/01/2015)

         

            Portanto, tendo em vista todo o exposto, determino o que segue:

 

1.  Os valores  depositados pela  PETROBRÁS,  bem como aqueles oriundos de bloqueio  judicial  via
BACEN-JUD, de titularidade da ALUMINI, deverão ser transferidos para conta judicial à disposição do
Juízo universal da recuperação judicial;

 

2.  Como conseqüência,  indefiro os pedidos formulados no ID f29e302, em que o Sindicato requer a
liberação dos montantes em favor dos trabalhadores, e no ID 32cccc2, no qual a ALUMINI pleiteia a
liberação dos valores em seu favor, pois, conforme exposto, as verbas existentes, de sua titularidade, serão
transferidas em favor do Juízo de recuperação judicial, competente para prosseguir com os atos de
execução;

 

3. Determino o redirecionamento da execução para as responsáveis subsidiárias, CONSTRUTORA
BARBOSA DE MELLO e EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, conforme obrigação assumida
no item “19” do acordo firmado. Trata-se, portanto, de execução definitiva;
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4.  Para  fins de viabilidade  do exposto no item anterior,  deverá  a  contadoria  do Juízo cumprir,  com
urgência, o despacho de ID a6ad71c, quanto à elaboração de planilha de cálculos em que constem os
débitos de responsabilidade de cada Consórcio;

 

5.  Tendo em vista o inadimplemento do acordo, bem como o redirecionamento da execução para as
responsáveis subsidiárias, mantenho os bloqueios já efetivados, e que venham a ser realizados, quanto à
CONSTRUTORA BARBOSA DE MELLO e a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, até  o
limite do débito de cada empresa. Rejeito, portanto, o pedido de ID dd4e49b;

 

6. Ainda com relação à responsabilidade da CONSTRUTORA BARBOSA DE MELLO e da EMPRESA
BRASILEIRA DE ENGENHARIA, cumpre esclarecer que os itens “21” e “22” do acordo firmado foram
elaborados  sempre  com a  ressalva  de  não  haver  prejuízo  à  responsabilidade  subsidiária.  Assim,  já
caracterizada a inadimplência da devedora principal, e sendo, por este ato, a execução direcionada a tais
empresas,  não  há  que  se  falar  em  devolução  do  valor  existente  nos  autos  ou  em  suspensão  da
determinação  para  que  a  PETROBRÁS deposite  em Juízo  quantias  de  titularidade  das  executadas.
Tampouco tem pertinência a restrição dos bloqueios aos contratos vinculados à RNEST, neste sentido,
inclusive, o item “23” do acordo;

 

7.  No que  diz respeito  ao  redirecionamento  da  execução à  PETROBRÁS (pedido  de  ID dd4e49b),
aguarde-se, por ora, as tentativas de constrição junto à CONSTRUTORA BARBOSA DE MELLO e a
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, uma vez que com relação a estas há título executivo
judicial transitado em julgado, tratando-se de execução definitiva;

 

8. Sem sucesso a execução contra as devedoras subsidiárias estabelecidas no acordo (CONSTRUTORA
BARBOSA DE MELLO e a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA), voltem-se conclusos os
autos, mediante certidão, para que se verifique acerca da possibilidade de iniciar-se a execução provisória
em face da PETROBRÁS. No mesmo sentido, havendo o trânsito em julgado da sentença de mérito
proferida, voltem-se conclusos, mediante certidão, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

 

9.  Tão logo seja  elaborada  a  planilha  a  que  faz menção o  item “4”  desta  decisão,  as responsáveis
subsidiárias deverão ser intimadas para pagamento dos montantes devidos, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob  pena  de  execução.  Serão  abatidos desde  logo  os montantes existentes nos autos,  devendo esta
informação constar  na  intimação das reclamadas,  inclusive  para  que  sejam tomadas as providências
jurídicas que entendam cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias já assinalado;

10. Findo o prazo do item anterior, voltem-se conclusos para que sejam determinadas outras providências;

11. Quanto ao certificado no ID 215168a, atente a Secretaria para o envio das informações referentes ao
mandado de segurança;
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12. O recurso ordinário (ID c8015ac) interposto pela PETROBRÁS é tempestivo e adequado, o preparo
(custas e depósito recursal) foi devidamente efetuado e a medida foi subscrita por patrono devidamente
constituído nos autos. Assim, presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade. Presentes também os
pressupostos objetivos, uma vez que a recorrente foi sucumbente na sentença proferida. Intime-se a parte
autora e demais requeridas para contrarrazoar no prazo de 08 (oito) dias. Após, remeta-se ao E. TRT;

13. Finalmente, ante a constatação de que vários trabalhadores não lograram êxito em realizar o saque do
FGTS e a habilitação no seguro desemprego no prazo de 30 (trinta) dias, tempo de validade dos alvarás
expedidos, determino a expedição de alvará de revalidação. A medida visa beneficiar os ex-empregados,
que não terão que comparecer à Secretaria da Vara para fins de renovação dos alvarás já expedidos,
mormente aqueles que já estão em outros estados da federação. É imperioso ressaltar, contudo, que tais
trabalhadores devem atentar ao novo prazo máximo de validade, a fim de não perdê-lo;

         Cumpra-se.

Ipojuca, 22 de janeiro de 2015.

(Assinatura Digital)

Evandro Euler Dias

Juiz do Trabalho 

 

 

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[EVANDRO EULER DIAS]
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