ESPELHO
TEMA 1
Definição: Procedimento judicial para empresas em dificuldades financeiras, mas que possuem
possibilidade de recuperação, menos drástico do que a falência. O objetivo pode ser
encontrado no art. 47, da Lei 11.101/2005:
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.
Efeitos sobre o curso da prescrição e ações e execuções em face do devedor. Stay period:
artigo 6º, caput, da mesma lei. Acerca do stay period, especialmente o §4º:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que
demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou
modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de
natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei,
serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo
crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em
sentença.
§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá
determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou
na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na
classe própria.
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se,
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações
e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
§ 5º Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o
período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o fim da
suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda
que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.
§ 6º Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de
distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser
comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da
recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do
Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a
jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência,
relativo ao mesmo devedor.

Efeitos sobre os direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados: artigo 49, §1º, da
mesma lei:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
TEMA 2
“A terceirização surgiu como forma de dinamizar e especializar os serviços nas empresas.
Ocorre a terceirização quando uma empresa, em vez de executar serviços diretamente com
seus empregados, contrata outra empresa para que esta os realize, com o seu pessoal sob a
sua responsabilidade. O empregado é contratado pela empresa intermediadora
(empregadora), mas presta serviços em outro local (empresa tomadora).”
“Na terceirização, há três pessoas envolvidas na relação jurídica: trabalhador, empresa
prestadora (ou intermediadora) de serviços e empresa contratante (tomadora de serviços).
Verifica-se, assim, que a relação é triangular.”
“Até o final de março de 2017, não havia regulamentação em lei acerca da terceirização. A
disciplina jurídica era realizada pela Súmula nº 331 do TST [...] Ocorre que, no dia 31/03/2017,
foi promulgada a Lei nº 13.429/2017, que alterou e acrescentou diversos dispositivos à Lei nº
6.019/1974 para tratar sobre a terceirização [...]”
“Por fim, a Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista, promulgada em 13/07/2017, alterou a
regulamentação da terceirização de serviços, com o objetivo de sanar as omissões da Lei nº
13.429/2017 e criar algumas salvaguardas aos trabalhadores.” (CORREIA, Henrique. Direito do
Trabalho. Salvador: JusPodivm, 2018)
Em agosto de 2018, o STF declarou constitucional a terceirização de serviços na atividade-meio
e na atividade-fim da empresa. Embora a decisão seja baseada em processos anteriores às
referidas leis, a Reforma Trabalhista expressamente admitiu a terceirização na atividade
principal da empresa:
Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei
nº 13.467, de 2017) (Lei 6.019/1974)

