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DOUTRINAS
Certidão extrajudicial de dívida trabalhista:
proposta e perspectiva de garantia do
crédito trabalhista
Ivan Alemão1
Luiz Felipe Monsores de Assumpção2
Resumo

1. Importância do tema

-

-

-

1

Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e doutor professor da Universidade Federal
Fluminense (UFF).

2

Auditor-fiscal do trabalho e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade
Federal Fluminense (PPGSD-UFF).
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2. A certidão de crédito emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego:
particularidades, limitações e perspectivas

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO SALARIAL N.º 000/2002
Certifico, atendendo a requerimento protocolizado nesta Delegacia
Regional do Trabalho, sob o n.º____________ (nº do protocolo no
COMPROT), que existe débito quanto aos salários devidos aos
empregados de _______________________________ (nome do
empregador solicitante), cujo estabelecimento está situado
_____________________________________________________
(endereço, cidade e estado), inscrito no CNPJ/CPF/CEI, sob o n.º
_________________________ (número de inscrição), referente aos
meses de (meses e ano) conforme informações do relatório de
fiscalização efetuada no mês de_______________ (mês), baseado na
documentação solicitada e exibida pelo empregador. Esta certidão
tem prazo de validade de 90 (noventa) dias. E, para constar, eu
__________________________ (nome), matrícula SIAPE n.º
_______________ (número da matrícula), lavrei a presente certidão
que vai por mim rubricada e assinada pelo Chefe do Setor de
Fiscalização do Trabalho desta Delegacia Regional do Trabalho
em_____________________________ (local e data).
(nome)
Chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho

Obs.: A Certidão emitida poderá ser dada como: Negativa (não
havendo infrações) ou Positiva (havendo infrações impostas). A
Certidão é para ilícitos cometidos e não para multas existentes.

Norma aplicável: Extinta a Instrução Normativa nº 27, de
27/02/2002, era o parâmetro legal, no que diz respeito aos
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procedimentos. Ficou estabelecido, pela Secretaria da Inspeção do
Trabalho, que os critérios ficam a cargo das chefias das SEMUR. E
esta chefia determinou que os procedimentos serão os mesmos,
exceto pelos prazos de validade da certidão que passaram de 90 para
180 dias e pela redução da burocracia documental exigível de
empresas que reiteradamente se utilizam de nossos
serviços.(http://portal.mte.gov.br/delegacias/rj/servicos/)

-

-

2.1. Das certidões expedidas pelas Semur
-

-
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-

-

-

2.2. O problema da quantificação e individualização do débito salarial pela
Inspeção do Trabalho

-

-

-

-
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2.3. Das certidões expedidas no âmbito dos processos administrativos fiscais

-

-
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-

-

-

–

–

2.4. A integração da Inspeção do Trabalho com o Sistema de Relações do
Trabalho do MTE
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-

-

–
–

-

3. Projeto de lei do TST/Jucá

Art. 878-B Os títulos executivos extrajudiciais serão executados
mediante prévia citação do devedor, prosseguindo-se na forma
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prevista para o cumprimento de sentença.
Parágrafo único. São títulos executivos extrajudiciais:
a) os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público
do Trabalho;
b) os termos de compromisso firmados com a fiscalização do
trabalho;
c) os termos de conciliação firmados perante as Comissões de
Conciliação Prévia;
d) os acordos realizados perante o sindicato;
e) o cheque ou outro título que corresponda inequivocamente a
verbas trabalhistas;
f) qualquer documento do qual conste o reconhecimento de dívida
trabalhista, inclusive o termo de rescisão do contrato do trabalho.

-

4. Adequação da certidão positiva no ordenamento jurídico

Art. 877-A É competente para a execução de título executivo
extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de
conhecimento relativo à matéria. (Incluído pela Lei nº 9.958, de
25/10/2000)

-

Art. 1.102-A A ação monitória compete a quem pretender, com base
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em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem
móvel. (Incluído pela Lei nº 9.079, de 14/7/1995).

-

–
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Ementário
STF
Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Impossibilidade de reexame
de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. (STF - 1ª Turma - Rel.
Dias Toffoli - AI 839.153 AGR / RJ - 15/3/2012.)
Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Descontos
previdenciários. Competência. Execução. Período da relação de emprego. Análise de
legislação infraconstitucional. 1. A violação reflexa e oblíqua da constituição federal
decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo
infraconstitucional torna inadmissível o Recurso extraordinário. Precedentes: RE
596.682, rel. Min. Carlos Britto, DJE de 21/10/10, e o AI 808.361, rel. Min. Marco
Aurélio, DJE de 08/09/10. 2. “a competência da justiça do trabalho prevista no art. 114,
VIII, da constituição federal alcança apenas a execução das contribuições
previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que
proferir”. Precedente: RE n. 569.056, plenário, relator o Ministro Menezes Direito, DJE
de 12.12.2008. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “agravo de instrumento.
Procedimento sumaríssimo 1 - incompetência do tribunal regional para denegar
seguimento a Recurso de revista. O entendimento adotado pelo despacho
denegatório, de que o recurso não se enquadra nos permissivos do art. 896, § 6º, da
CLT, razão por que não mereceu seguimento não extrapola a competência do regional,
até porque o juízo de admissibilidade a quo não vincula o juízo de admissibilidade ad
quem, o qual tem ampla liberdade para, ultrapassando o óbice apontado pelo TRT de
origem para o processamento da revista, prosseguir no exame de todos os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos do Recurso de revista. Esta é a dicção que se
extrai do entendimento pacificado nesta corte, mediante a inserção da orientação
jurisprudencial nº 282 da SDI-1/TST. 2 - descontos previdenciários. Competência da
justiça do trabalho. Período contratual reconhecido em juízo. Súmula nº 368, item I, do
TST. Nas "causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido
Recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal
Superior do Trabalho e violação direta da constituição da república" (art. 896, § 6º, da
CLT). Decisão recorrida em consonância com a súmula nº 368, item I, do TST. Agravo
de instrumento a que se nega provimento.” 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF - 1ª Turma - Rel. Luiz Fux - AI 679695 AgR / PE - 26/4/2012.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista e
processual civil. Complementação de aposentadoria. Execução. Limites objetivos da
coisa julgada. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - 1ª Turma - Rel. Cármen Lúcia ARE 665.906 AGR / RS - 15/6/2012.)

R. Eletr., Rio de Janeiro, n. 4, p. 1-23, abr./jun. 2012

13

Execução

STJ
Embargos de declaração nos embargos de Declaração no agravo regimental no
Conflito de competência. Omissão. Existência. Atualidade do conflito. Adjudicação do
bem na justiça do Trabalho após a decretação da quebra. Desfazimento do ato.
Competência do juízo Universal da falência. (STJ - Segunda Seção - Rel. Maria Isabel
Galloti - EDcl nos EDcl no AgRg no CC 109541 / PE - 16/4/2012.)

TST
Agravo de instrumento. Recurso de revista. Execução. Aplicação do artigo 475-J
do CPC ao processo do trabalho. Demonstrado no agravo de instrumento que o
Recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896, da CLT, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 5º, LV, da
CF suscitada no Recurso de revista. Agravo de instrumento provido. Recurso de revista.
Execução. Aplicação do artigo 475-J do CPC ao processo do trabalho. A jurisprudência
desta corte firmou entendimento no sentido de que o processo do trabalho deve
seguir as normas específicas contidas na CLT quanto à execução de suas decisões,
sendo, portanto, inaplicável o artigo 475-J do CPC. Nesse sentido, em 26/06/2010, a
SBDI-I desta corte se pronunciou, ao julgar o processo RR-38300-47.2005.5.01.0052.
Ressalva de posicionamento do relator. Recurso de revista conhecido e provido. (TST 3ª Turma - Rel. Maurício Godinho - 0157400-64.2000.5.15.005 - 10/8/2012.)
Recurso de revista. Nulidade do acórdão do regional por negativa de prestação
jurisdicional. Não se constata a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o TRT
analisou expressamente todas as questões suscitadas pela recorrente, embora de
forma contrária aos seus interesses. Recurso de revista de que não se conhece. Multa
por oposição de embargos de declaração protelatórios e condenação por litigância de
má-fé. Cumulação. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, no caso de
embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser afastada a aplicação
cumulativa dos arts. 18 e 538, parágrafo único, do CPC, quando não constatada a
conduta de má-fé. O TRT não identificou nenhuma das condutas processuais
reprováveis, previstas no art. 17, I a VI, do CPC, não podendo ser assim considerada a
mera oposição dos embargos de declaração, ainda que tidos como protelatórios, haja
vista, nessa última hipótese, já haver a penalidade do art. 538 do CPC. Recurso de
revista a que se dá provimento parcial. Responsabilidade solidária. O Tribunal
Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não havia
entre as reclamadas relação jurídica mercantil, mas uma verdadeira rede de empresas,
motivo pelo qual reconheceu a responsabilidade solidária da reclamada. Nesse
aspecto, para que esta Corte superior decidisse de forma contrária, seria necessário o
reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, ao teor da Súmula
n° 126 do TST. Recurso de revista de que não se conhece. Depósito recursal. Liberação.
Aplicação subsidiária do art. 475-O do CPC. Impossibilidade. O art. 899, § 1º, da CLT
prevê que, "transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento
imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples
petição do juiz". Logo, não há previsão de que, na execução provisória, possa haver
liberação de valores correspondentes ao depósito recursal, o que só pode ocorrer após
o trânsito em julgado da decisão condenatória. Diante da previsão na CLT, esta Corte
R. Eletr., Rio de Janeiro, n. 4, p. 1-23, abr./jun. 2012
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tem entendido pela inaplicabilidade do art. 475-O do CPC ao Processo do Trabalho.
Recurso de revista a que se dá provimento. Hipoteca judiciária. O art. 466 do CPC
atribui à sentença condenatória a qualidade de título constitutivo de hipoteca
judiciária com o objetivo de garantir a eficácia de futura execução, evitando a
dilapidação do patrimônio do devedor. Na Justiça do Trabalho, é ainda mais justificável
a medida, considerando-se a natureza alimentar dos créditos decorrentes do contrato
de trabalho. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Recurso de
revista de que não se conhece. (TST - 6ª Turma - Rel. Kátia Magalhães Arruda 0145500-17.2008.5.03.0129 - 06/7/2012.)

TRT/RJ
Agravo de petição da executada. Prescrição. Arguição na fase de execução.
Cumpre asseverar que a r. decisão de fls. 239/241, reconheceu o direito de diferenças
de horas extras, noturnas e seus reflexos. Embora arguida na contestação (fl.83), não
houve qualquer pronunciamento sobre a questão da prescrição. Ora, cabia ao
executado valer-se do remédio jurídico legal para suprir eventual omissão. Não o fez
no momento processual oportuno. Logo, operou-se a preclusão. Não pode a prescrição
ser alegada na fase de execução quando exaurida a fase cognitiva. Nego provimento
ao Recurso de agravo de petição. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0154400-77.2006.5.01.0011 - 05/10/2011.)
Agravo de petição da reclamada. Nulidade da arrematação. Preço vil. Na Justiça
do Trabalho não há previsão legal para a fixação de preço vil, tampouco limitação de
valor para a venda do bem. Existe construção jurisprudencial, baseada no princípio da
razoabilidade, que considera arrematação por preço vil a alienação judicial por quantia
inferior a 20% do valor de avaliação do bem. No caso dos autos, a arrematação do bem
ocorrida em leilão pelo maior lance, na ordem de quase 40% do valor da avaliação, não
pode ser considerada em preço vil, tendo em vista o critério objetivo que vem sendo
reconhecido pela jurisprudência dominante e a depreciação natural do bem (fabricado
em 1988), o que importa em dificuldade natural para a consecução de alienação
judicial do bem penhorado. Agravo de Petição da reclamada conhecido e não provido.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0093700-09.2005.5.01.0226 - 25/5/2012.)
Agravo de Petição parcialmente provido, porquanto as ações são bens passíveis
de penhora, a teor do art. 655, X, do CPC. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento
Araujo Netto - 0109700-17.2002.5.01.0056 - 16/6/2010.)
Agravo de petição. Alienação fiduciária. Penhora sobre direitos do devedor
fiduciante. Possibilidade. É possível a penhora recair sobre os direitos já incorporados
ao patrimônio do devedor fiduciante, a teor do disposto no artigo 655 do CPC. (TRT1 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0142500-47.2009.5.01.0026 - 27/9/2010.)
Agravo de petição. Arrematação. Preço vil. Reavaliação do bem após a
arrematação concluída. Impossibilidade. O processo é um caminhar para frente,
somente admitindo retrocessos em certas situações especificamente delimitadas na
lei, como, p.ex., em juízos de retratação, através de recursos, ou ainda, por conta de
nulidades declaráveis mediante requerimento da parte prejudicada ou, se de ordem
pública, de ofício. Fora isso, não se volta gratuitamente a fases já ultrapassadas,
R. Eletr., Rio de Janeiro, n. 4, p. 1-23, abr./jun. 2012
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principalmente se o principal interessado nada requerer nesse sentido. A faculdade
legal que autoriza o juiz a movimentar o processo, inclusive na fase de execução, não
chega ao extremo de autorizá-lo a exercer a defesa da parte prejudicada, como fosse
um substituto do advogado. Portanto, o juízo de valor a respeito de eventual preço vil
do lanço deve ser efetuado segundo os elementos adredemente contidos nos autos. A
base de comparação é, assim, a avaliação efetuada antes da arrematação e antes do
lanço, não cabendo a determinação, de ofício, para reavaliação do bem, inclusive
porque o próprio arrematante, ao lançar, utilizou como parâmetro aquela avaliação e
não a posterior. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 001960015.2008.5.01.0441 - 21/9/2011.)
Agravo de petição. Caracterização do imóvel penhorado como bem de família.
Imóvel próprio no qual o executado foi encontrado residindo com sua família pelo
oficial de justiça. Enquadramento do bem constrito nos moldes da Lei nº 8.009/90.
Agravo a que se dá provimento, para julgar procedente o pedido dos embargos à
execução, declarando impenhorável o imóvel objeto do gravame. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0036700-83.1992.5.01.0007 - 29/7/2011.)
Agravo de petição. Decisão terminativa na execução. Cabimento. O agravo de
petição é cabível contra decisões proferidas na execução, desde que definitivas ou
terminativas do feito. Agravo de petição. Execução. Devedor subsidiário. Falência do
devedor principal. A responsabilidade subsidiária visa justamente conferir efetividade à
sentença transitada em julgado e a garantia da solvabilidade dos créditos trabalhistas
reconhecidos ao obreiro. É certo que a natureza privilegiada do crédito trabalhista
permite a execução contra a massa falida para a satisfação do credor. Contudo, a
execução contra a massa falida é universal. Desse modo, a fim de desonerar o credor
trabalhista, diante da impossibilidade material de prosseguir ou iniciar a execução
singular contra o devedor principal, faz-se possível a responsabilização patrimonial do
devedor subsidiário. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 001420098.1999.5.01.0032 - 1º/02/2011.)
Agravo de petição. Desconsideração da personalidade jurídica. Associação
filantrópica sem fins lucrativos. Não se pode desconsiderar a personalidade jurídica da
executada, para que o patrimônio de seus sócios respondam pelas dívidas por ela
contraídas, quando não demonstrado nos autos o desvio de finalidade para atingir fins
escusos ou prejudicar dolosamente terceiros, bem como quando não há prova de
fraude, de infração da lei, de prática de ato ilícito, de violação dos estatutos ou
inatividade da pessoa jurídica provados por má administração. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0141700-75.1999.5.01.0056 - 29/7/2010.)
Agravo de petição. Embargos à execução. Grupo econômico. Considerando que
cabe ao juiz trabalhista impulsionar a execução dos créditos trabalhistas de ofício, não
há qualquer óbice para que o julgador, verificando a existência de grupo econômico,
inclua a agravante na execução, sem provocação das partes ou do Parquet. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0143100-47.2001.5.01.0059 - 09/3/2012.)
Agravo de petição. Exceção de pré-executividade. Decisão de natureza
interlocutória que a rejeita. Não conhecimento do apelo, por incabível. 1) Ante a regra
inscrita no caput do artigo 884 da CLT, o devedor para opor embargos à execução deve
oferecer bens à penhora para garantir o juízo, não tendo a exceção de préexecutividade no Processo do Trabalho autonomia quanto ao procedimento,
R. Eletr., Rio de Janeiro, n. 4, p. 1-23, abr./jun. 2012
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cumprindo tratá-la como mero incidente da execução, do que resulta que a decisão
que a recusar será interlocutória (CPC, artigo 162, § 2º; CLT, artigo 893, § 1º), que não
pode ser impugnada de imediato por agravo de petição, mas somente através de
embargos à execução e desde que oferecida garantia patrimonial, sob pena de
indeferimento in limine (CPC, artigo 793).2) Agravo de petição dos ex-sócios
executados não conhecido, por incabível, em face de decisão de natureza
interlocutória proferida em exceção de pré-executividade. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José
da Fonseca Martins Junior - 0050200-87.2006.5.01.0053 - 14/6/2012.)
Agravo de petição. Excesso de execução. Quando restar demonstrado que
houve erro nos parâmetros da promoção da contadoria, que importe em excesso de
execução, os cálculos deverão ser refeitos para se adequarem aos limites da coisa
julgada. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000140028.2006.5.01.0053 - 08/3/2012.)
Agravo de petição. Execução fiscal. Submissão ao juízo falimentar. Inocorrência.
Cumpre esclarecer se a União, na qualidade de exequente, sujeita-se à habilitação do
seu crédito, regularmente inscrito em dívida ativa, no juízo falimentar. Registre-se que
por forçado artigo 642 da CLT aplica-se às execuções fiscais o regramento próprio,
previsto da Lei de Execuções Fiscais. Nesse sentido, o artigo 29 da Lei nº 6.830/80
esclarece que: ”A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a
concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou
arrolamento”. Desse modo, não há se falar em submissão, dos créditos fazendários
inscritos em dívida ativa, à habilitação no Juízo Falimentar. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0098600-26.2006.5.01.0541 - 30/5/2012.)
Agravo de petição. Execução menos gravosa. Não se aplica o princípio da
execução menos gravosa, quando a executada indica bem móvel no valor bem
superior ao valor da execução. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire 0016300-36.2003.5.01.0048 - 30/6/2009.)
Agravo de petição. Execução trabalhista. Aplicação do art. 475-J do CPC. (TRT1 2ª Turma – Red. Desig. Alexandre de Souza Agra Belmonte - 016180093.2004.5.01.0050 - 29/4/2010.)
Agravo de petição. Execução. Administradores da sociedade anônima. Os atos
praticados por membro do conselho de administração de Sociedade Anônima devem
ser considerados atos de gestão, daí ser aplicável à hipótese os artigos 145 e 158 da Lei
nº 6.404/76. Tais dispositivos estabelecem que os administradores, conselheiros e
diretores da sociedade anônima podem responder pelos prejuízos que causarem por
dolo ou culpa, com violação da Lei ou do Estatuto. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Carlos
Alberto Araujo Drummond - 0051000-92.1995.5.01.0056 - 16/9/2011.)
Agravo de petição. Liquidação extrajudicial. Suspensão da execução. O crédito
trabalhista é privilegiado por ter natureza alimentar e, dessa forma, sua execução não
fica sujeita aos óbices da liquidação extrajudicial. O regime da Lei n° 6.024/74 deve
ficar restrito ao devedor e seus credores, não podendo obstar a execução de créditos
reconhecidos pelo Poder Judiciário. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues
Silva - 0158600-52.2000.5.01.0007 - 17/6/2010.)
Agravo de petição. Multa prevista no art. 475-J do CPC. É incompatível a
incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC em processo trabalhista por violar o
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art. 889 da CLT, que determina explicitamente a aplicação do processo dos executivos
fiscais aos trâmites e incidentes do processo de execução e porque a aplicação do CPC,
de acordo com o artigo 769 da CLT, é subsidiária, ou seja, apenas é possível quando
houver omissão da CLT. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 015370012.2009.5.01.0039 - 11/11/2011.)
Associação de moradores. Execução. A ação foi intentada em face da
Associação de Moradores do Morro de Santa Tereza e a sentença foi prolatada em
face da mesma, conforme se vê de seu dispositivo, pelo que tem razão o Agravante,
indicado como representante da reclamada, quando diz que não é o sujeito passivo da
relação jurídica processual. Ressalta-se, inclusive, que mesmo se houvesse sido
demonstrada a sua condição de representante legal da associação reclamada, a pessoa
física do agravante não se confunde com a pessoa jurídica por ele representada, a qual
compete responder pelos encargos trabalhistas objeto da ação. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
José Antonio Teixeira da Silva - 0252300-40.2006.5.01.0244 - 15/01/2010.)
Bem de família. Reconhecimento. O artigo 1º da Lei nº 8.009/90 estabelece a
impenhorabilidade sobre o imóvel destinado à residência do casal ou da entidade
familiar, não podendo responder o bem por dívidas civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, sejam elas contraídas pelos cônjuges, pais ou
filhos que sejam proprietários ou nele residam. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcos
Cavalcante - 0032800-15.2006.5.01.0068 - 16/3/2012.)
Contribuições previdenciárias. No que diz respeito às contribuições decorrentes
de sentenças trabalhistas, entre as quais se incluem os acordos homologados pelo
juízo (artigo 831 da CLT), não há inércia que acarrete prescrição na fase de execução,
até porque, nos termos do inciso VIII do art. 114 da Constituição Federal, compete à
Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no artigo
195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir e, nos
cálculos a serem apresentados em liquidação de julgado, serão discriminadas as verbas
devidas ao INSS. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 028750045.2001.5.01.0451 - 12/7/2011.)
Contribuições previdenciárias. Suposta inércia do INSS. Preclusão. Inexistência.
Execução de ofício. Imposição constitucional. Tratando-se de crédito obtido por força
de decisão ou acordo judicial trabalhista, o recolhimento das contribuições
previdenciárias é de ordem pública, de origem constitucional, e deve ser determinado
até mesmo de ofício pelo juiz da execução, não estando sujeito à preclusão. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0073800-24.2006.5.01.0511 27/02/2012.)
Correção monetária. A correção monetária de parcela salarial inicia-se a partir
do momento em que a obrigação, vencida e não cumprida, tornou-se exigível. Logo, o
índice a ser aplicado não é o do mês de competência a que se refere a obrigação, mas,
sim, o 1º dia do mês em que se venceu a obrigação e se caracterizou o
inadimplemento, sendo irrelevante para o cômputo mensal o 1º ou 5º dia. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0074900-25.2000.5.01.0058 07/5/2012.)
Desconsideração da personalidade jurídica. Sócio minoritário. É possível
direcionar a execução aos sócios quando a sociedade torna-se inadimplente e não
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forem localizados seus bens. Nesse caso, há responsabilidade solidária entre os sócios,
podendo qualquer um deles, seja administrador ou sócio minoritário sem poderes de
gestão, ser executado pelo valor total da dívida. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Giselle Bondim
Lopes Ribeiro – 0032500-53.1995.5.01.0031 - 19/6/2012.)
Embargos à execução. Intempestividade. Não configuração. A nomeação de
depositário dos bens penhorados é ato indispensável para o perfazimento da penhora,
nos termos do art. 665, IV do CPC, aplicável subsidiariamente nesta Especializada ante
a omissão e compatibilidade com as normas do processo do trabalho. Assim, são
absolutamente tempestivos os embargos à execução apresentados no prazo de cinco
dias após a nomeação de fiel depositário dos bens penhorados. Intempestividade que
deve ser afastada, com determinação do retorno dos autos à Vara de Origem para a
apreciação dos embargos à execução do reclamado. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian
Lippi Pacheco - 0010100-66.2009.5.01.0221 - 26/7/2010.)
Embargos à execução. Tempestividade. Carta de Fiança Bancária. O prazo para
interposição de embargos à execução pelo devedor começa a fluir da juntada da prova
da fiança bancária. Aplicação do art. 16, inciso II, da Lei nº 6.830/80. Permissivo legal
previsto no art. 889 da CLT. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 027690047.2001.5.01.0262 - 04/3/2010.)
Embargos de terceiro. Fraude à execução. Configuração. Art. 593, II, do CPC.
Resta configurada fraude à execução, quando o ex-sócio de empresa executada aliena
bem imóvel de sua propriedade, após o ajuizamento de reclamação trabalhista, não
importando se o terceiro adquirente agiu de boa-fé, o que, aliás, não se afigura
ocorrente na hipótese dos autos. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da
Silva - 0000647-24.2011.5.01.0206 - 09/3/2012.)
Embargos. Execução. Conhecimento. Garantia. Juízo. Consoante entendimento
do C. TST, a carta de fiança bancária equivale a dinheiro para efeito da gradação dos
bens penhoráveis, estabelecida no art. 655 do CPC. Agravo parcialmente provido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0104700-69.1998.5.01.0058 - 14/6/2012.)
Empresa pública. Execução direta. Em regra é direta a execução contra as
estatais, pois as empresas públicas não são equiparadas à Fazenda Pública, assim a
execução não deve ser feita por precatório (OJ SDI-1-87 do TST). (TRT1 - 4ª Turma Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0259800-70.1990.5.01.0034 - 13/8/2009.)
Excesso de execução. Cabe ao executado indicar ao MM. Juízo da execução
bens livres e desembaraçados que possam responder pela dívida, sob pena da penhora
recair sobre qualquer bem que for encontrado e que possa responder pelo débito,
ainda que em valor muito superior à execução. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Ana Maria
Soares de Moraes - 0120000-24.2004.5.01.0038 - 11/6/2010.)
Execução das contribuições previdenciárias. Incompetência da justiça do
trabalho. Afastada a tese de associada, na sentença, e reconhecido o vínculo
empregatício, não tem a Justiça do Trabalho competência para apreciar os valores
correspondentes às contribuições previdenciárias ao longo do contrato. Outrossim, a
determinação de apresentação dos cálculos no prazo de dez dias, sob pena de
preclusão, encontra previsão no parágrafo terceiro do artigo 879 da CLT, e é para ser
observado pela União. Recurso conhecido e improvido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0196200-05.1999.5.01.0020 - 19/9/2011.)
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Execução na vara empresarial. Não é tema a ser fixado na fase cognitiva. Fixar,
ainda na fase de conhecimento, que a execução se proceda na Vara Empresarial pode
engessar a execução. Sabemos o quanto há discussão e adversidades sobre uma
execução de empresa em estado de insolvência. Entendo que cabe ao Juízo da
execução apreciar matéria referente a tais incidentes. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Ivan da
Costa Alemão Ferreira - 0081900-18.2009.5.01.0040 - 02/6/2011.)
Execução. Extinção. Não encontrados bens penhoráveis do devedor cumpre
suspender o processo (inciso III do art. 791 do CPC), e não extinguir a execução. (TRT1 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0077400-08.1996.5.01.0025 - 22/01/2010.)
Execução. Obrigação solidária. Falência de uma das devedoras. Cobrança da
dívida da empresa integrante do grupo econômico, que teve essa condição reconhecida
em decisão que transitou em julgado. Na hipótese de obrigação solidária, é dado ao
credor cobrar a dívida de qualquer dos devedores, da maneira que melhor lhe
aprouver. Assim, decretada a, falência de uma das devedoras solidárias, não se
justifica a expedição de Certidão para habilitação do crédito perante o Juízo
especializado, sendo direito do credor prosseguir a execução nos próprios autos do
processo trabalhista contra a devedora solidária que reúne condições de saldar o
débito, nos moldes reconhecidos anteriormente por decisão do juízo singular,
confirmada em grau de recurso. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges 0089900-89.2005.5.01.0058 - 19/6/2012.)
Execução. Penhora on-line. Bloqueio de valores em conta-corrente destinada à
percepção de vencimentos. Impenhorabilidade absoluta. Não são passíveis de penhora
os valores encontrados em conta-corrente na qual o executado recebe seus salários,
ante a impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 649 do CPC, que não comporta
nem mesmo limitação da constrição a determinado percentual sobre o valor.
Orientação Jurisprudencial nº 153 da SDI-II do TST. (TRT1 - 6ª Turma - Red. Desig.
Nelson Tomaz Braga - 0028300-46.1985.5.01.0033 - 28/02/2011.)
Execução. Prescrição intercorrente declarada de ofício. Inviabilidade. A
prescrição intercorrente é perfeitamente compatível com o processo de execução
trabalhista. Todavia, como o processo pode ser impulsionado até mesmo pelo próprio
Juiz, mostra-se incabível a decretação da prescrição intercorrente, de modo a extinguir
a execução, sem provocação da parte a quem aproveite. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Marcelo Antero de Carvalho - 0185700-31.1997.5.01.0057 - 07/3/2012.)
Execução. Prescrição. O crédito trabalhista constituído judicialmente configura
direito líquido e certo, passível de ser exigido a qualquer tempo, sendo certo que sua
satisfação pode ser promovida também pelo devedor, razão pela qual não há falar em
prescrição da execução. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0072800-11.1997.5.01.0541 - 30/9/2011.)
Execução. Recuperação judicial convolada em falência. Execução direta do
devedor subsidiário. O estado de insolvência do devedor principal, tornando
infrutíferas as tentativas de cobrança, autoriza, sem sombra de dúvida, a execução
sobre bens do responsável subsidiário, ante a necessidade de promover a satisfação do
crédito alimentar do trabalhador. (TRT1 - 7ª Tuma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia 0122200-25.2007.5.01.0482 - 10/5/2012.)
Execução. Sucessão por incorporação reconhecida. Execução recai contra o
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sucessor. Comprovada a incorporação das empresas pela Bimbo do Brasil Ltda., a
execução prossegue contra esta. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar 0043000-49.2004.5.01.0263 - 30/9/2011.)
Fraude à execução. A fraude à execução ocorre no curso de ação judicial em
face do alienante do bem. Quando a inclusão da empresa executada (da qual o
alienante é sócio) no polo passivo da relação processual se dá em data posterior à da
alienação, não se há de falar em fraude à execução. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma
Pereira de Melo Carvalho - 0000247-72.2010.5.01.0035 - 14/7/2011.)
Incabível a execução contra acionista de sociedade anônima, pois os acionistas
não respondem pelas dívidas da sociedade. E o fato de ser o agravante diretorpresidente de uma das empresas executadas também não autoriza a execução contra
sua pessoa quando o caso dos autos é de inadimplemento de direitos trabalhistas, e
não de fraude praticada pelo agravante. Acrescente-se ainda a circunstância de serem
nove as empresas declaradas devedoras solidarias pela res judicata, algumas delas
constituídas sob a forma de cotas de responsabilidade limitada. Agravo provido. (TRT1
- 4ª Turma - Red. Desig. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0168900-05.2002.5.01.0007 19/5/2010.)
Juros de mora. Correção monetária. Efetivo pagamento. O efetivo pagamento
não corresponde ao mero depósito para garantia do Juízo, mas sim à data em que o
numerário é colocado à disposição do credor; a atualização monetária e os juros de
mora devem incidir até a data do pagamento, com a expedição do respectivo alvará.
Inteligência do artigo39 da Lei nº 8.177/91. Recurso da reclamada a que se nega
provimento; Recurso do reclamante a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Marcos Palacio - 0061100-58.2007.5.01.0033 - 11/5/2010.)
Limites à penhora. Bens impenhoráveis. Os termos legais “elevado valor” e
“médio padrão devida” são conceitos jurídicos indeterminados, devendo o magistrado
aplicar a norma dentro da razoabilidade e ponderando não só a natureza alimentar do
crédito do exequente, como também a preservação da mínima condição de
habitabilidade do executado, observando, assim, se a norma atende aos fins sociais a
que se destina, nos termos do art. 5º da LICC. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto
Pimenta de Mello – 0010300-75.2001.5.01.0020 - 30/5/2012.)
Massa falida. Execução dos bens particulares dos sócios incabível. 1. Requer o
agravante que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir
com a execução dos seus créditos trabalhistas em face dos bens particulares dos sócios
da reclamada. 2. A falência produz efeitos sobre a execução trabalhista, que decorrem
de sua força atrativa, concentrando todas as execuções em uma só, daí resultando o
processo de execução coletiva falimentar no juízo universal das falências. 3. Se a
empresa falir, a jurisdição trabalhista termina com a sentença proferida perante a Vara
do Trabalho. 4. O interessado deve habilitar seu crédito no juízo falimentar, como
credor da massa falida, que será pago na forma das prescrições da lei falimentar. A
decretação da falência suspende as execuções individuais dos credores, inclusive dos
credores trabalhistas. Agravo de petição do exequente a que se nega provimento.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 0115600-19.2002.5.01.0302 - 03/3/2011.)
Nada obstante a liquidação das obrigações contidas na sentença exequenda
seja uma fase preparatória da execução propriamente dita, há que se considerar que,
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do ponto de vista sistemático, ela integra a execução (admitida a clássica tripartição do
processo em: conhecimento, execução e cautelar), ainda que se trate de execução
provisória, sendo, nas palavras do eminente Professor Manoel Antonio Teixeira Filho,
“uma espécie de traço união” entre os processos de conhecimento e de execução.
Contudo, não é admissível permitir-se a utilização do recurso de Agravo de toda e
qualquer “decisão” proferida na execução, exigindo-se a devida cautela na
admissibilidade de tal remédio, havendo situações em que o meio impugnativo ou o
momento próprio há de ser, mesmo, outro, que não este. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0025100-32.2001.5.01.0401 - 06/7/2009.)
Não se conhece do Agravo de Petição quando a agravante não delimita,
justificadamente, os valores impugnados, de modo a permitir o prosseguimento da
execução quanto à importância que não é objeto do recurso. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
José Carlos Novis Cesar - 0115600-21.2000.5.01.0033 - 11/9/2009.)
O entendimento jurisprudencial majoritário do C. TST é de que a Súmula nº
304, que trata da não incidência dos juros de mora sobre os valores devidos por
empresas sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial, só tem aplicabilidade quando
a liquidação for decretada pelo Banco Central do Brasil, restringindo-se apenas às
instituições financeiras, em analogia como entendimento consubstanciado na
Orientação Jurisprudencial Transitória nº 10, da SBDI-1, do C. TST. (TRT1 - 6ª Turma –
Red. Desig. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0164500-37.1994.5.01.0068 03/4/2012.)
O princípio de que a execução deve se desenvolver pela forma menos gravosa
para o executado não é absoluto e deve ser conciliado com o princípio maior
preponderante, segundo o qual a execução é realizada para satisfação do direito do
credor (art.612 do CPC). O inadimplemento do crédito de natureza alimentar autoriza
a adoção de medidas de forma a dar cumprimento à execução, dando efetividade
plena ao julgado exequendo, sem a qual restará desacreditada a força coercitiva da
coisa julgada e o próprio prestígio do Poder Judiciário, em prejuízo à segurança das
relações jurídicas. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva 0016400-91.2002.5.01.0511 - 28/10/2010.)
Penhora on line. Executada que indica bem para garantia da execução.
Validade. No processo do trabalho, em regra, a finalidade da execução é a satisfação
de crédito cuja natureza é, indubitavelmente, alimentar. A execução, nesta Justiça, se
dá nos termos do artigo 612, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho
(art. 769, da CLT), que estabelece que a execução se realiza no interesse do credor,
ainda mais quando, repita-se, se trata de empregado com crédito de natureza
alimentar. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha 0190200-86.2003.5.01.0201 - 23/7/2010.)
Penhora. Máquinas industriais. Possibilidade. A impenhorabilidade prevista no
art. 649, VI, do CPC se limita às máquinas necessárias ou úteis ao exercício de qualquer
profissão. Daí se conclui que o benefício legal não atinge bens da sociedade
empresária, pois esta exerce atividade e não ofício, próprio das pessoas físicas. (TRT1 7ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 0075300-17.2005.5.01.0041 - 05/11/2010.)
Prescrição intercorrente. Inaplicável ao módulo processual de execução
trabalhista. Não se aplica a prescrição intercorrente ao módulo processual de
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execução trabalhista, nos termos da jurisprudência uniforme do C. TST (Súmula nº
114). (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 1175400-89.1988.5.01.0321 12/9/2011.)
Pretender que o Juízo Trabalhista elabore os cálculos das contribuições
previdenciárias porventura devidas implicaria nele concentrar duas atribuições: a de
confeccionar os cálculos e a de julgar eventuais impugnações a eles. Sem dúvida, não
se pode conceber que a um mesmo órgão (no caso, jurisdicional), responsável pela
elaboração dos cálculos, coubesse julgar eventuais impugnações a eles. Quando o art.
114, inciso VIII, da Constituição da República confere, à Justiça do Trabalho,
competência para “processar e julgar” “a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no art. 195, I, “a”, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças
que proferir”, não lhe está atribuindo o encargo de elaborar os cálculos de que
dependa essa “execução das contribuições sociais.....”. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque
Lucarelli Dattoli - 0007200-12.2006.5.01.0029 - 09/6/2010.)
Processo do trabalho. Execução. Citação. Garantia. Embargos/impugnação. No
processo do trabalho, após a liquidação, seguem-se a citação do devedor, a garantia da
execução e a oportunidade para oferecimento de embargos e/ou impugnação. (TRT1 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0008100-71.1997.5.01.0041 19/10/2011.)
Provido o agravo de Printex Indústria e Comércio (terceira embargante).
Execução. Responsabilização de sócios. Para efeito de execução, gerentes e sóciosadministradores podem vir a responder solidariamente com a reclamada,
independentemente de haver figurado no polo passivo, desde que tenham gerido
contrariamente à lei ou a seus próprios estatutos ou, ainda, caso a sociedade
comercial não possua bens compatíveis com as obrigações assumidas. Todavia há
imperiosa necessidade de decisão específica responsabilizando os sócios, bem como a
citação para a execução em seu próprio nome, de forma a possibilitar sua defesa.
Inexistindo tais decisões, vulnera-se o devido processo legal. (TRT1 - 3ª Turma - Red.
Desig. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0040300-56.2009.5.01.0221 - 1º/3/2011.)
Recuperação judicial. Execução. Suspensão. Em caso recuperação judicial, não é
cabível a suspensão da execução, prevista no caput do art. 6º da Lei nº 11.101/2005,
se já decorrido o prazo de 180 dias previsto no § 4º do citado artigo. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001860-16.2009.5.01.0342 - 07/12/2011.)
Responsabilidade subsidiária. Falência do devedor principal. Prosseguimento da
execução contra o devedor subsidiário. Havendo evidências do inadimplemento, que
constitui o motivo determinante da exigibilidade da obrigação ante o devedor
subsidiário, a decretação da falência e a inexistência de lastro para suportar os débitos,
tornam possível o prosseguimento imediato da execução contra o responsável
subsidiário. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 041880040.2001.5.01.0481 - 16/02/2011.)
Sucessão. Execução. Se a alegada sucessão ocorreu antes de formado o título
judicial em execução, inviável mover a execução em face do sucessor apontado, que
do título não consta. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Damir Vrcibradic - 003410091.1995.5.01.0037 - 20/6/2011.)
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