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Dos Juros de mora

Primeiramente,  este  juiz  entende  pertinente  um  breve 
esclarecimento sobre o direcionamento das medidas executivas, em especial o 
pólo passivo da execução. 

Como se sabe, o pólo ativo é composto por trabalhadores da Viação 
Aérea São Paulo - VASP, concentrando-se as execuções em direitos trabalhistas 
diversos, como verbas rescisórias e horas extras. 

Entretanto, para que não pairem dúvidas, este juízo não executa a 
Viação Aérea São Paulo - VASP, mas sim as empresas integrantes do grupo 
econômico,  responsáveis  solidárias  pelos  direitos  sonegados  pela  antiga 
empregadora. 

A partir  disso, entendo que não há que se falar na aplicação de 
juros tão somente até a data da decretação da falência da  Viação Aérea São 
Paulo - VASP. 

Em primeiro lugar, ao contrário do que muitos acreditam, os juros 
são devidos mesmo na hipótese de falência. Para maior clareza transcrevo o 
art. 124 da Lei 11.101/05: 

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação 
da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o 
pagamento dos credores subordinados. 

Portanto,  referido  dispositivo  legal  não  deixa  dúvidas  de  que 
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efetivamente  os  juros  são  cabíveis,  a  depender  do  caso  concreto.  Assim, 
reforço que a não incidência de juros em falência não encontra amparo legal. 

No caso concreto - execução contra o grupo econômico - entendo 
que  não  há  limitação  dos  juros,  justamente  porque  a  execução  não  está 
direcionada para uma empresa falida,  não incidindo,  portanto,  o dispositivo 
legal acima referido. 

Ora, a não incidência dos juros de mora serviria tão somente para 
prestigiar o mau administrador, que por longos anos sonegou inúmeros direitos 
trabalhistas , situação que o Poder Judiciário não pode aceitar. 

Reforço que os estudos mais recentes comprovam que nem mesmo 
o  índice  de  correção  monetária  denominado  TR  tenha  a  capacidade  de 
efetivamente  garantir  o  poder  de  compra  do  trabalhador.  Isso  reforça  a 
necessidade de se aplicar os juros de mora de forma integral,  sob pena de 
causar nefasto prejuízo ao credor, e via reflexa, conceder manifesto benefício 
ao devedor, que no caso concreto, usufruiu dos bens expropriados ao longo 
desse período. Ora, desde a decretação da falência (2008), o devedor tinha 
posse das fazendas, retirando todas as riquezas dela provenientes. Não tem 
sentido limitar os juros de mora. 

Friso,  ainda,  o  que  dispõe  o  art.  449  da  CLT,  que  frisa  a 
subsistência de todos os direitos oriundos do extinto contrato de trabalho na 
hipótese de falência do empregador. Partindo da premissa de que o legislador 
não encerra termos inúteis, fica evidente que mesmo os juros de mora devem 
ser prestigiados, mesmo na falência. Friso que referido dispositivo legal tem 
caráter de direito material, e não processual. Assim, fica evidente que se trata 
de norma que exorta a necessidade de garantir todos os direitos contratuais e 
legais, inclusive juros de mora. 

Ante todo o exposto, entendo que os juros de mora devem 
ser apurados mês a mês, até a data do efetivo pagamento, e não limitados à 
data da quebra da VASP. Ressalvo tão somente a hipótese de sentença em que 
se determine expressamente outro critério, em respeito à coisa julgada. 

Das ações coletivas 

 
Todo o sistema processual, assim entendido em sentido lato, vem 

caminhando para a coletivização dos processos. 
Partindo  dessa  premissa,  entendo  que  nos  casos  de  ações 

coletivas, os autores devem ser desmembrados para fins de distribuição de 
valores. Entendimento contrário afrontaria essa nova interpretação processual 
vigente, que inclusive inspirou o próprio CPC a entrar em vigor em 2016. 

Com efeito, a finalidade deste juízo auxiliar é de quitar todos os 
credores  da antiga  VASP,  indistintamente,  ainda que se trate  de processos 
anteriores ao ajuizamento desta Ação Civil Pública. 
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Dos honorários periciais

Quanto aos honorários periciais, arbitro em 10% sobre o valor do crédito 
limitado a R$ 500,00. Tal decisão se pauta no fato de que existem credores 
com créditos aquém até mesmo dos R$ 500,00. Adotando a decisão proferida 
anteriormente,  seria  anulado  todo  o  crédito  do  trabalhador,  não  sendo  um 
parâmetro justo. 

Da distribuição dos valores

Primeiramente,  reforço  o  que já  foi  publicado  anteriormente,  no 
sentido de que o critério de 150 salário mínimos para todos os trabalhadores 
não foi possível, tendo em vista o grande passivo e o total de credores. 

Superada  a  questão,  foi  encontrado  um  passivo  de  R$ 
1.658.159.161,19,  atualizado  até  abril  de  2015,  com  um  total  de  5.222 
credores.  A  partir  disso,  vários  estudos  foram  feitos  como  opção  de 
pagamento. Desde a divisão por igual entre todos os credores, e outras opções 
de pagamento parcial observando percentuais distintos. 

Tendo ciência de que essa decisão seguramente não agradará a 
todos,  acolho  a   manifestação  apresentada  pelos  sindicatos  e  opto  pelo 
pagamento de R$ 30.000,00 para todos os credores, e os valores acima desse 
valor  um  percentual  proporcional  ao  crédito,  observando  o  limite  de  R$ 
150.000,00.  Friso,  a decisão certamente contará com críticas,  mas entendo 
que se trata do critério mais justo. 

Os valores estão disponíveis em planilha apresentada pelo perito, 
na secretaria desta vara. 

Friso que os valores são distribuídos em valores brutos, cabendo a 
cada  um  dos  credores  efetuar  os  recolhimentos  previdenciários  e  fiscais 
pertinentes,  lembrando  que  a  sonegação  poderá  acarretar  capitulação 
criminal. Entendo que a realização de 5 mil ofício de distribuição de valores 
inviabilizará o funcionamento da secretaria. 

O INSS cota empresa deverá habilitado na falência. 

Do prosseguimento da execução 

 
Friso que a execução contra o devedor continua. Mais 3 fazendas 

foram penhoradas,  e  outras  medidas  expropriatórias  estão  sendo tomadas. 
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Assim, a expectativa deste juiz é de que todos os credores (inclusive aqueles 
de outras regiões além de São Paulo) recebam todo o seu crédito, ainda que 
isso leve mais alguns anos. O Poder Judiciário fará seu papel de entregar ao 
credor aquilo que ele mesmo reconheceu. Dou isso como certo. O devedor, 
apesar de todos os incidentes que vem causando, certamente arcará com seus 
débitos. 

Dos demais credores dos demais estados

Como já dito anteriormente, este juízo tem a finalidade de quitar 
todos  os  credores  da  antiga  VASP,  em âmbito  nacional.  Somente  por  uma 
questão estrutural  e de organização,  neste momento estão sendo pagos os 
credores  da  2ª  Região.  Oportunamente  será  aviado  um segundo  plano  de 
pagamento para quitação em âmbito nacional. 

Dos alvarás

Os advogados serão oportunamente intimados para comparecerem 
em secretaria para retirada do alvará. 

São Paulo, 19 de agosto de 2015

Flavio Bretas Soares
Juiz do Trabalho
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