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REMOÇÃO IMEDIATA DO BEM PENHORADO

O  Sr.  Oficial  de  Justiça  deverá  certificar  quanto  à  sujeição  dos  bens
penhorados à  deterioração ou depreciação econômica,  oportunizando,  assim,  ao
Juízo avaliar a necessidade de alienação judicial antecipada dos bens penhorados
(CPC, art. 670).

Recaindo a penhora sobre bens móveis, os bens deverão ser removidos ao
depósito  judicial  de  imediato,  no  interesse  da  execução  (CLT,  art.  765;  Lei  nº
6.830/80, art. 11, § 3º; c/c CPC, art. 612 e art. 666, II). 



ADJUDICAÇÃO DOS BENS POR 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO

Com fundamento no art.  98, § 7º,  da Lei 8.212/91, aplicável  por analogia à
execução ao Processo do Trabalho por força do art. 889 da CLT, não tendo havido
licitantes nos leilões realizados, faculto ao exequente adjudicar os bens penhorados
por 50% do valor da avaliação. 

Intime-se.

Caso  o  exequente  se  manifeste  positivamente,  intime-se  a  executada  para
remir a execução, no prazo de 48 horas, ciente de que, no silêncio, será deferida a
adjudicação dos bens ao exequente. Nesse caso, expeça-se a respectiva carta de
adjudicação.



ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS

Tratando-se de veículo automotor, bem sujeito à crescente depreciação pelo
passar do tempo (adaptar se for bem diverso - semoventes, computador, bens
deterioráveis, etc.), determino a alienação antecipada do bem, para evitar maior
desvalorização e despesa de armazenagem, o que delibero com fundamento nos
arts. 670 e 1.113 do CPC de 1973 e no art. 852, I, do CPC de 2015.

Intimem-se as partes.



HIPOTECA JUDICIÁRIA. (item da sentença)

A teor do art. 495,  caput, do CPC, a sentença condenatória constitui hipoteca
judiciária. Portanto, a hipoteca judiciária é um efeito da sentença condenatória. A
hipoteca judiciária estava prevista no art. 466 do CPC de 1973.

Diz o preceito do CPC de 2015: 

“Art.  495.  A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação
consistente em dinheiro  e a que determinar  a  conversão de prestação de
fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como
título constitutivo de hipoteca judiciária.”  

A  inscrição  da  hipoteca  judiciária  constituída  pela  sentença  é  providência
judicial  prevista  em lei  e recomendada a ser  exercida de ofício  pela doutrina de
Antônio Álvares da Silva, na obra Execução provisória trabalhista depois de reforma
do CPC, LTr, São Paulo, 2007, p. 104:

A hipoteca judiciária é automática e será ordenada pelo juiz, como determina
o art.  466 do CPC.  Portanto independe de requerimento da parte.  É uma
conseqüência da sentença. Estas duas providências - depósito  [recursal] e
hipoteca judiciária - nada têm a ver com a penhora proveniente de execução
provisória,  pois cada uma das três medidas tem uma proveniência jurídica
diversa e se superpõem sem nenhum  “bis in idem”. [sublinhei]

A  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  está  pacificada  sobre  a
compatibilidade da hipoteca judiciária,  determinada de ofício,  com o processo do
trabalho,  conforme  revelam  os  seguintes  precedentes:  TST-SDI1-E-RR  98600-
73.2006.5.03.0087; TST-SDI-1-E-ED-RR 24800-64.2007.5.03.0026.

Da mesma forma,  a  jurisprudência  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho da 4ª
Região firmou posição pela compatibilidade da hipoteca judiciária com o processo do
trabalho, através da Súmula nº 57:

HIPOTECA JUDICIÁRIA.  A  constituição  de  hipoteca  judiciária,  prevista  no
artigo 466 do CPC, é compatível com o processo do trabalho.

De acordo com a doutrina de J. E. Carreira Alvim (Comentários ao Código de
Processo Civil Brasileiro, v. 5. Curitiba, Juruá, 2011, p. 138/140):

Diferentemente,  também, da hipoteca legal,  que incide apenas sobre bens
relacionados nos incs. I a VII do art. 1.473 do Código Civil, a hipoteca judicial
incide  sobre  qualquer  bem,  qualquer  que  seja  a  sua  natureza  (móveis,
imóveis, semoventes, direitos e ações). [sublinhei]

O autor acrescenta que não vê sentido em restringir essa especial modalidade
de  garantia  apenas  aos  bens  imóveis,  podendo  ela,  para  mim,  compreender
quaisquer bens (móveis ou imóveis) ou direito (pessoal ou real).

Carreira  Alvim explica  que,  diferentemente  do  que  acontecia  quando  da
promulgação do Código, atualmente existem bens muito mais valiosos do que o bem
imóvel,  como  as  aplicações  financeiras,  os  investimentos  em  títulos  da  dívida
pública, ou, mesmo em ouro ou moeda estrangeira, não sendo razoável que tais
bens não se prestem para garantir o cumprimento de uma sentença condenatória.



Comentando a previsão legal de que a sentença condenatória produz hipoteca
judiciária  ainda  que  existente  arresto  de  bens  do  devedor,  o  autor  reitera  o
entendimento de que a hipoteca judiciária incide tanto sobre bens imóveis quanto
sobre bens móveis:

Ao contrário da hipoteca legal, que incide apenas sobre os bens elencados no
art. 1.473, I a VII, do Código Civil, o arresto, tanto quanto a hipoteca judicial,
pode incidir sobre quaisquer bens (móveis ou imóveis) ou direito (pessoal ou
real), desde que devidamente justificado o risco de seu desaparecimento (art.
813) [sublinhei].

A hipoteca judiciária sobre veículos potencializa tanto o objetivo de inibir fraude
à execução quanto o direito de sequela próprio à hipoteca judiciária, operando como
fator de distribuição mais equânime do ônus do tempo do processo entre partes em
situação de desigualdade econômica. Sua aplicação ao processo do trabalho visa a
dar concretude às garantias constitucionais da efetividade da jurisdição (CF, art. 5º,
XXXV) e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CLT, art. 765), o que
se  justifica  em  face  do  privilégio  reconhecido  ao  crédito  trabalhista  pela  ordem
jurídica (CF, art. 100; CTN, art. 186; CLT, art. 449; Lei nº 6.830/1980, arts. 10 e 30),
crédito alimentar representativo de direito fundamental social (CF, art. 7º,  caput). A
fim  de  operacionalizar  o  registro  da  hipoteca  judiciária  com  maior  agilidade  e
economia, delibero seja a hipoteca judiciária realizada na modalidade de restrição de
transferência de veículos mediante utilização do convênio RenaJud (CLT, art. 765),
observada a necessária proporcionalidade entre o valor da condenação e o valor do
bem hipotecado,  adotando-se os valores da tabela FIPE - Fundação Instituto  de
Pesquisas Econômicas.

Independentemente do trânsito em julgado, proceda-se ao registro de restrição
de transferência de veículos da reclamada no respectivo Departamento Estadual de
Trânsito, através do sistema Renajud.

Insuficiente  a  hipoteca  judiciária  sobre  veículos,  expeça-se  mandado  para
registro de hipoteca judiciária no Cartório do Registro de Imóveis do Município de
Carazinho, limitada a um imóvel da reclamada e ao valor da condenação arbitrada.  <
<  OU,  DISPONDO  DO  NÚMERO  DA MATRÍCULA >  >  Insuficiente  a  hipoteca
judiciária sobre veículos, expeça-se mandado para registro de hipoteca judiciária do
imóvel do reclamado matriculado sob nº 00.000 no Cartório do Registro de Imóveis
do Município de Carazinho (fl. 000), observado o valor da condenação arbitrada. < <
OU,  NO CASO  DE CARTA PRECATÓRIA > >  Insuficiente  a  hipoteca judiciária
sobre veículos, expeça-se carta precatória para registro de hipoteca judiciária nos
Cartórios do Registro de Imóveis do Município de Porto Alegre, limitada a um imóvel
da reclamada – a ser indicado pelo Sr.  Oficial  de Justiça, à vista das matrículas
imobiliárias  –  e  ao  valor  da  condenação  arbitrada.  No  cumprimento  desta
determinação, deve ser observado primeiramente o Cartório de Registro de Imóveis
cuja área de abrangência contemple o endereço da sede da reclamada. Restando
infrutífera tal diligência, o cumprimento desta determinação deve se estender aos
demais Cartórios do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre.

Dispositivo

Independentemente  do  trânsito  em  julgado,  cumpra-se  a  determinação  de
registro de hipoteca judiciária.



EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OFÍCIO

Foi  recebido  o  Recurso  de  Revista  interposto,  tendo  o  mesmo  sido
encaminhado de forma eletrônica ao TST (fl. ).

ou

Não foi recebido o Recurso de Revista interposto pelo reclamado.

Contra a decisão que não recebeu o Recurso de Revista, foi interposto Agravo
de Instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho (fl. ____).

É  sabido  que  o  TST  se  encontra  sobrecarregado  de  recursos  para  julgar.
Portanto, haverá demora para o julgamento do agravo interposto.

Também  é  sabido  que  o  TST  nega  provimento  à  maioria  dos  agravos  de
instrumento interpostos.

Ao Estado cabe asseguar a  razoável  duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art 5º, LXXVIII).

De outra parte, aos juízos do trabalho cumpre velar pela rápida solução das
causas (CLT, art. 765), sendo-lhes facultado promover a execução, de ofício (CLT,
art. 878, caput).

Diante  de  tais  fundamentos  e  considerando  que  o  Recurso  de  Revista
interposto  tem efeito  meramente  devolutivo  (CLT,  art.  899,  caput),  determino  a
execução provisória do julgado, de ofício.

Intimem-se  as  partes  para  ciência  e  para  apresentação  dos  cálculos  de
liquidação, incluindo as contribuições previdenciárias e fiscais, no prazo de 5 dias,
sucessivos, a iniciar pela parte autora.

No  silêncio,  os  cálculos  serão  elaborado  pelo  contador  ad  hoc
_______________, no prazo de 20 dias.

Apresentados os cálculos, juntem-se e intimem-se as partes (ou a adversa) e a
União (INSS), nos termos do art. 879, §§ 2º e 3º, da CLT.



AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO

O art. 828 do CPC de 2015 estabelece:  

“Art.  828.  O  exequente  poderá,  no  ato  de  distribuição,  obter  certidão
comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e
valor da causa, para fins de averbação no registro de  imóveis, registro de
veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.”

O direito processual do trabalho é omisso quanto à matéria tratada no art. 828
do CPC, enquanto que a Lei nº 6.830/1980 – cuja aplicação subsidiária é ditada pelo
art. 889 da CLT – não supre essa omissão.

De outra parte, não há incompatibilidade entre o art. 828 do CPC e o direito
processual do trabalho. Ao contrário, a averbação premonitória tende a tornar mais
efetiva a execução promovida na Justiça do Trabalho, pois evita a ocorrência de
fraude à execução em relação aos bens sobre os quais for averbada a existência de
ação de execução.

Aplica-se ao processo do trabalho, portanto, a averbação premonitória prevista
no art. 828 do CPC, a teor dos arts. 769 e 889 da CLT.

A averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, pode ser promovida
a  partir  do  ajuizamento  da  execução.  Já  nos  termos  do  art.  876  da  CLT,  o
ajuizamento  da  execução,  quando  apoiada  em  um  dos  títulos  executivos  lá
arrolados, é viabilizado em três momentos distintos: 1) com a mera publicação da
sentença,  quando  sujeita  a  recurso  não  dotado  de  efeito  suspensivo;  2)  com o
trânsito em julgado da sentença, quando dela interposto recurso dotado de efeito
suspensivo; e 3) com o descumprimento do acordo. E, por fim, nos termos do art.
899, parte inicial, da CLT, os recursos interpostos das sentenças não são dotados
de  efeito  suspensivo,  de  modo  que  a  só  publicação  da  sentença,  ao  menos
enquanto contra ela não for interposto o recurso cabível ou enquanto ao recurso
interposto contra ela não for concedido efeito suspensivo, viabiliza o processamento
da execução e, por extensão, a averbação premonitória de sua existência.

No processo do trabalho, a execução pode ser promovida de ofício pelo juízo
(CLT, art. 878, caput). E, entre os atos que podem ser praticados de ofício se inclui a
averbação da existência da execução no registro de imóveis, registro de veículos ou
registro  de  outros  bens  sujeitos  à  penhora  ou  arresto,  pois  este  ato  integra  o
procedimento executivo.

Por fim, se é lícito ao juiz promover a execução de ofício, nada obsta que a
determinação  de  realização  da  averbação  premonitória  da  execução  seja
determinada já na própria sentença condenatória.

A doutrina orienta-se nesse sentido.

Ao comentar  sobre  a  aplicação  da averbação premonitória  ao  processo  do
trabalho,  Luciano Athayde Chaves sublinha  “[...] ser essencial articular essa nova
ferramenta com o princípio do impulso oficial que rege a execução trabalhista (art.



878, CLT), permitindo que tal medida seja adotada também ex officio pelo Juízo da
execução”.1

           Por tais fundamentos e independentemente do trânsito em julgado,
determino que se proceda à averbação premonitória da existência da presente ação
perante os órgãos que registram a propriedade de bens. 

           Oportunamente, quando formalizada a penhora sobre bens suficientes
para cobrir o valor da dívida, a Secretaria deverá fazer os autos conclusos para, em
atendimento  ao  §  2º  do  art.  828  do  CPC,  determinar-se  o  cancelamento  das
averbações relativas àqueles bens que não tenham sido penhorados. 

Dispositivo da sentença (parte final)

[...]

Independentemente  do  trânsito  em  julgado,  cumpram-se  as  determinações
constante  no  item “X”  dos  fundamentos  de  mérito  desta  sentença,  referentes  à
averbação premonitória.

Oportunamente,  quando  formalizada a  penhora  sobre  bens suficientes  para
cobrir  o  valor  da dívida,  a  Secretaria  deverá  fazer  os autos conclusos para,  em
atendimento  ao  §  2º  do  art.  828  do  CPC,  determinar-se  o  cancelamento  das
averbações relativas àqueles bens que não tenham sido penhorados.

1 CHAVES, Luciano Athayde. Ferramentas eletrônicas na execução trabalhista. In: CHAVES, Luciano 
Athayde (org.). Curso de Processo do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009. p. 966.



INDISPONIBILIDADE DE BENS

Tendo resultado negativas as diligências na tentativa de localização de bens

do  executado,  no  interesse  da  execução  (CLT,  arts.  765  e  878)  e  visando  à

efetividade da jurisdição (CF, art.  5º, XXXV e LXXVIII; CLT, art. 765), expeçam-se

ofícios à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao Detran

e à  Junta  Comercial  do  Estado do Rio  Grande do Sul  (ao INPI  e  à  Bolsa de

Valores, se for o caso), determinando a indisponibilidade dos bens da executada,

até o limite da dívida. Tal medida tem como fundamento o art. 185-A do Código

Tributário Nacional: “Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,

comunicando  a  decisão,  preferencialmente  por  meio  eletrônico,  aos  órgãos  e

entidades  que  promovem registros  de  transferência  de  bens,  especialmente  ao

registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir

a ordem judicial”. A aplicação subsidiária do Código Tributário Nacional ao processo

do trabalho está autorizada pela combinação dos arts. 889 da CLT e 4º, § 2º, da Lei

nº 6.830/80.



EFEITO NÃO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

Recebo os embargos à execução das fls. ____, uma vez que se encontram
preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

À parte contrária para responder, querendo, no prazo legal.

Com fulcro no art. 525, § 6º e no art. 919 do CPC, aplicados subsidiariamente
ao processo do trabalho por força do disposto no art. 769 da CLT, os embargos ora
opostos não têm efeito suspensivo. Essa mesma orientação estava prevista no CPC
de 1973 (arts. 475-M e 739-A, § 1º).

O  anteprojeto  de  lei  apresentado  pelo  Tribunal  Superior  do  Trabalho  ao
Congresso Nacional, para alteração da CLT, se alinha à legislação processual civil,
na medida em que prevê a seguinte redação para o art. 881-A, § 5º, da CLT: "A
impugnação não terá efeito suspensivo, exceto se houver grave perigo de dano". Tal
dispositivo está inserido na "Seção III - Da constrição e da impugnação".

A jurisprudência tem entendido que os embargos à execução não têm efeito
suspensivo:

EMENTA:  EMENTA:  AGRAVO  DE  PETIÇÃO.  NÃO-RECEBIMENTO  DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. Nos termos
do disposto no art. 739-A, caput e parágrafo primeiro, do CPC, os embargos
do executado não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do
embargante,  atribuir  efeito  suspensivo  aos  embargos  quando,  sendo
relevantes  seus  fundamentos,  o  prosseguimento  da  execução
manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes, hipótese não configurada nos autos. Decisão mantida.
(TRT  4ª  Região,  6ª  Turma,  Proc.  n.  0114400-76.2005.5.04.0305,  Rel.
Desembargadora Maria Inês Cunha Dornelles, 06/07/2011). 

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO
SUSPENSIVO.  FORMAÇÃO  DE  AUTOS  APARTADOS.  CABIMENTO  NO
PROCESSO DO TRABALHO. Os artigos 475-M, 736 e 739-A do CPC são
plenamente aplicáveis ao Processo do Trabalho, por conta do que dispõe o
art. 769 da CLT, uma vez que a norma celetista não dispõe expressamente
sobre  a  questão  processual.  Situação  que  vem,  inclusive,  a  prestigiar  os
princípios  constitucionais  da  celeridade,  efetividade e  razoável  duração do
processo. Agravo de petição conhecido e desprovido. (TRT 19ª Região, Proc.
n.  0011000-60.2008.5.19.0002,  relator  Desembargador  Severino  Rodriges
dos Santos, 30/06/2009).

Na  Jornada  Nacional  sobre  Execução  na  Justiça  do  Trabalho,  ocorrida  em
novembro de 2010, em Cuiabá/MT, ficou estabelecido, no Enunciado nº 54, que os
embargos  à  execução,  no  processo  do  trabalho,  não  têm  efeito  suspensivo,  a
exemplo do que ocorre no processo civil: 

Enunciado  54.   EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EFEITO  SUSPENSIVO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 475-M E 739-A, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  O oferecimento de embargos à execução não importa a suspensão



automática  da  execução  trabalhista,  aplicando-se,  subsidiariamente,  o
disposto nos arts. 475-M e 739-A, § 1º, do CPC.

Por fim, a doutrina também aponta para a não suspensão da execução pela
simples oposição dos embargos à execução. Para Francisco Antonio de Oliveira, "a
Lei 11.382/2006 instituiu o art. 739-A [do CPC], que dispõe que  ‘os embargos do
executado não terão efeito  suspensivo’,  podendo o juiz,  todavia,  atribuir  o  efeito
suspensivo (§ 1º), quando isso puder causar prejuízo, desde que tenha garantia de
penhora, depósito ou caução suficiente.  No processo do trabalho, os embargos à
execução seguem o efeito atribuído ao recurso, que, como regra, recebe apenas o
efeito devolutivo". (Francisco Antonio de Oliveira, Execução na Justiça do Trabalho,
6ª edição, Editora RT, São Paulo, 2008, p. 63).

De outra parte, o prosseguimento da execução não caracteriza manifesto risco
de dano irreparável (CPC, art. 739-A, § 1º).

Por conseguinte, cumpre dar prosseguimento à execução.

Faculto a(o) executada(o) depositar o valor integral da execução, a fim de evitar
a alienação do(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 5 dias.

Não  sendo  depositado  o  valor  da  execução  pelo  executado,  expeça-se  a
Autorização Judicial e intime-se o Leiloeiro __________, com o prazo de vinte dias
para designar data para leilão.

O  executado  deverá  ser  alertado  acerca  das  despesas  incidentes  sobre  a
venda judicial, mediante intimação direta.

Restando negativo o leilão,  deverão os bens retornar  à  oferta,  em segundo
leilão, independentemente de nova determinação nesse sentido.

Intimem-se.

Após, venham os autos conclusos para decisão.



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Vistos os autos.

Consoante se verifica à fl. ____, restou infrutífera a execução em face da da
reclamada.  (seja  por  que  encerrou  suas  atividades,  seja  por  que  não  há  bens
passíveis de penhora) alterar, conforme o caso

Ante as razões supra,  desconsidero a personalidade jurídica da reclamada,
com fundamento no art. 4º, V, § 3º, da Lei 6.830/80 e no art. 28, § 5º, do CDC,
ambos de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (CLT, arts. 769 e 889), a
fim de determinar que a execução prossiga contra a pessoa dos sócios:

a) ______________,  CPF nº _________, com endereço ____________;

b) ______________,  CPF nº _________, com endereço ____________. 

Alterem-se a  autuação e  demais  registros  em Secretaria  para  inclusão dos
sócios da reclamada no pólo passivo da ação.

Citem-se.

Cumpra-se,  de  imediato,  o  art.  83  da  Consolidação  dos  Provimentos  da
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  o  que  determino  com  fundamento
jurídico no poder geral de efetivação do juiz (CPC, arts. 139, IV e 297),  para evitar
que a prévia citação dos sócios torne ineficaz a respectiva medida de bloqueio de
numerário. 

Sendo infrutífera a diligência, para garantir a efetividade do art. 642-A da CLT,
acrescentado pela Lei nº 12.440/2011, e em cumprimento ao disposto no art. 1º, §
4º, da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e no
art.  1º  do  Provimento  Conjunto  nº  11/2011  do  TRT  da  4ª  Região,  inclua-se  a
devedora  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas,  na  modalidade
"_________".

Na mesma oportunidade, procedam-se às diligências relativas ao Renajud e
Infojud e consulta ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Resultando negativas as diligências, no interesse da execução (CLT, arts. 765
e 878) e visando à efetividade da jurisdição (CF, art.  5º, XXXV e LXXVIII; CLT, art.
765), expeçam-se ofícios à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, ao Detran e à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (ao INPI e à
Bolsa de Valores, se for o caso), determinando a indisponibilidade dos bens da
executada, até o limite da dívida. Tal medida tem como fundamento o art. 185-A do
Código  Tributário  Nacional:  “Na  hipótese  de  o  devedor  tributário,  devidamente
citado,  não  pagar  nem apresentar  bens  à  penhora  no  prazo  legal  e  não  forem
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens
e  direitos,  comunicando  a  decisão,  preferencialmente  por  meio  eletrônico,  aos
órgãos  e  entidades  que  promovem  registros  de  transferência  de  bens,
especialmente  ao  registro  público  de  imóveis  e  às  autoridades  supervisoras  do
mercado bancário  e  do  mercado de  capitais,  a  fim de que,  no  âmbito  de  suas
atribuições,  façam  cumprir  a  ordem  judicial”.  A  aplicação  subsidiária  do  Código



Tributário Nacional ao processo do trabalho está autorizada pela combinação dos
arts. 889 da CLT e 4º, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

Após, intime-se o executado, diretamente e pelo procurador, para, no prazo de
5 dias, indicar quais são os bens passíves de penhora e onde se encontram, sob
pena de, em não indicando e caso venham a ser localizados oportunamente, restar
caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do
CPC, a ser penalizado com multa de 20% sobre o valor da execução, prevista no
parágrafo único do art. 774 do CPC.

No silêncio do executado, expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem ao pagamento da dívida.

Por fim, infrutífera a execução e visando à efetividade da jurisdição (CF, art. 5º,
XXXV e LXXVIII; CLT, art. 765), determino o protesto extrajudicial da sentença, com
fundamento  no  art.  1º  da  Lei  9.492/97,  porquanto  a  sentença  é  título  executivo
judicial  passível  de  protesto  extrajudicial,  conforme jurisprudência  do  TRT da 4ª
Região (TRT4-AP- nº 00222-1991-023-04-00-8).

Expeça-se  certidão  de  crédito,  nos  termos  do  Ofício  Circular  SECOR  n.
644/2009.

Após, expeça-se mandado ao Cartório de Títulos e Documentos, determinando
o protesto.

No mandado deverá constar expressamente que o reclamante fica dispensado
do pagamento de emolumentos por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita
(Provimento n. 14/2008 - CNJ-CGJ/TJ, art. 455-A) e que as despesas de protesto
deverão  ser  informadas  para  lançamento  na  conta  e  execução  nos  autos  do
processo. O mandado deverá ser acompanhado pela certidão de crédito.

Efetuado o protesto, intime-se o executado.



DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Vistos os autos.

Consoante se verifica  à fl.  ___,  os  bens penhorados (fl.  ___)  são de difícil
remoção e fraco apelo comercial.

As diligências relativas ao Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas (fls. ____ e
___).

De acordo com a certidão do Sr.  Oficial  de  Justiça  lançada  na fl.  ____,  a
empresa  ________________________-  é  de  propriedade  do  executado
_______________________ e presume-se ser titular de bens. 

Tal  informação  é  confirmada  pela  pesquisa  ao  Cadastro   dos  Clientes  do
Sistema Financeiro Nacional - CCS, a qual revela que o executado movimenta as
contas  bancárias  da  empresa  ________  como  representante,  responsável  ou
procurador.

Além disso, pesquisa realizada no sistema da JUCERGS - Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul revela que o executado de fato é sócio da empresa
_______________, desde _______.

Ante  as  razões  supra  e  considerando  a  certidão  do  Sr.  Oficial  de  Justiça
lançada na fl.  _____,  confirmada pelas  pesquisas ao Cadastro   dos Clientes  do
Sistema Financeiro Nacional - CCS e ao sistema da JUCERGS - Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 4º, V, § 3º, da Lei 6.830/80 e
no art. 28, § 5º, do CDC, ambos de aplicação subsidiária ao processo do trabalho
(CLT, arts. 769 e 889), na doutrina da desconsideração inversa da personalidade
jurídica (Fábio Ulhôa Coelho,  in Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa.
São Paulo: Saraiva, 2009. 2.v. p. 47-8) e na jurisprudência do TRT4 (AP 00123600-
76.1992.5.04.0010  Rel.  Desa.  Maria  Helena  Mallmann;  AP  0001080-
45.2010.5.04.0023  Rel.  Desa.  Maria  Inês  Cunha  Dorneles),  determino  que  a
execução  prossiga  em  face  da  empresa  ______________________,  CNPJ
______________, com endereço __________________.

Alterem-se  a  autuação  e  demais  registros  em  Secretaria  para  inclusão  da
empresa no pólo passivo da relação processual.

Cite-se-a.

Cumpra-se,  de  imediato,  o  art.  83  da  Consolidação  dos  Provimentos  da
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  o  que  determino  com  fundamento
jurídico no poder geral de cautela do juiz (CPC, arts. 139, IV e 297), para evitar que a
prévia  citação  torne  ineficaz  a  respectiva  medida  de  bloqueio  de  numerário.  A
presente decisão permanecerá em sigilo até o cumprimento da medida, deliberação
que também se adota para evitar a ineficácia da providência (CPC, art. 297).

Sendo infrutífera a diligência, para garantir a efetividade do art. 642-A da CLT,
acrescentado pela Lei nº 12.440/2011, e em cumprimento ao disposto no art. 1º, §
4º, da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e no
art.  1º  do  Provimento  Conjunto  nº  11/2011  do  TRT  da  4ª  Região,  inclua-se  a



devedora  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas,  na  modalidade  "sem
garantia total do juízo".

Na mesma oportunidade, procedam-se às diligências relativas ao Renajud e
Infojud e consulta ao Cartório de Registro de Imóveis 

Resultando negativas as diligências, intime-se o executado, diretamente e pelo
procurador, para, no prazo de 5 dias, indicar quais são os bens passíves de penhora
e  onde  se  encontram,  sob  pena  de,  em  não  indicando  e  caso  venham  a  ser
localizados  pelo  Oficial  de  Justiça  oportunamente,  restar  caracterizado  ato
atentatório  à  dignidade  da  justiça,  nos  termos  do  art.  774,  V,  do  CPC,  a  ser
penalizado com multa de 20% sobre o valor da execução,  prevista  no parágrafo
único do art. 774 do CPC.

No silêncio do executado, expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem ao pagamento da dívida.



REUNIÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO EXECUTADO

Em  face  da  informação  prestada  na  certidão  supra,  com  fundamento  nos
princípios da economia e celeridade processuais e em cumprimento à orientação
contida no art. 109 da Consolidação de Provimentos da Corregedoria Regional do
TRT  da  4ª  Região,  determino  a  reunião  dos  presentes  autos  ao  processo  nº
________________, a fim de que os atos expropriatórios prossigam naquele feito.

Tal determinação também encontra fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/80
(Lei  dos  Executivos  Fiscais),  aplicada subsidiariamente  ao  processo  do trabalho
(CLT, art. 889).

A  reunião  de  processos  na  fase  de  execução  se  alinha  ao  princípio
constitucional da razoável  duração do processo (CF, art.  5º LXXVIII).  Logo, essa
prática  não  causa  prejuízo  às  partes,  na  medida  em que  tem como  objetivo  a
celeridade processual. 

Ciência às partes.



MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO

O reclamante,  ao ter  vista  do Termo de Rescisão de Contrato  de  Trabalho
apresentado pela reclamada, afirmou que não recebeu as verbas rescisórias (termo
de audiência à fl. __).

O TRCT juntado pela reclamada de fato não está firmado pelo reclamante (fls.
___).

A  reclamada  alega  que  a  dispensa  foi  com  justa  causa  (fl.  __),  último
parágrafo), mas o TRCT revela que a dispensa foi sem justa causa, por iniciativa do
empregador.

A doutrina  e  a  jurisprudência  têm entendido  lícita  a  concessão  de  medida
cautelar de ofício, com a finalidade de assegurar futura execução.

A medida em questão encontra apoio legal nos arts. 139, IV e 297 do CPC, de
aplicação subsidiária no processo do trabalho (CLT, arts. 769 e 889).

É nesse sentido a lição de Galeno Lacerda:

Quanto ao processo do trabalho, a que servem como subsidiárias as
regras do processo civil  (art.  769 da CLT),  não resta a menor dúvida
sobre a vigência nele, com raras exceções (alimentos, etc.), das normas
relativas à matéria cautelar contidas no Código de Processo Civil, em
face da completa omissão da CLT a respeito do tema. Considerando-se
que, pela prevalência do interesse social indisponível, esse processo se
filia mais ao inquisitório, a tal ponto de poder o juiz promover de-ofício a
execução (art. 878 da CLT), parece evidente que, em consonância com
tais poderes e objetivos, caiba ao juízo trabalhista, também, a faculdade
de  decretar  providências  cautelares  diretas,  a  benefício  da  parte  ou
interessados,  sem  a  iniciativa  destes.   Concordamos,  neste  ponto,
inteiramente,  com  Alcione Niederauer  Correa,  pioneiro,  entre  nós,  no
estudo monográfico das medidas cautelares no processo do trabalho.
Destaca ele,  além das cautelas inominadas, o arresto, o sequestro, as
cauções, a busca e apreensão e a exibição, todas decretáveis de ofício.
Alarga-se, portanto,  no processo trabalhista, pela própria natureza dos
valores que lhe integram o objeto,  o poder judicial de iniciativa direta.
Isto  significa  que,  ao  ingressarem no  direito  processual  do  trabalho,
como  subsidiárias,  as  normas  do  processo  civil  hão  de  sofrer,
necessariamente,  a  influência  dos mesmos valores  indisponíveis.  Por
isso,  o  teor  do art.  797 -  'só em casos excepcionais,  expressamente
autorizados  por  lei,  determinará  o  juiz  medidas  cautelares  sem  a
audiência  das  partes'  -  ao  transmudar-se  subsidiariamente  para  o
processo  trabalhista,  deverá  ser  interpretado  de  modo  extensivo  e
condizente com os princípios sociais que informam esse direito, e com o
consequente relevo e autonomia que nele adquirem os poderes do juiz,
consubstanciados,  até,  na  execução  de-ofício.  Não  há  necessidade,
pois, aí, de autorização legal 'expressa' para a iniciativa judicial cautelar.
Esta  há  de  entender-se  legítima  e  implícita,  em  virtude  da  própria
incoação executória que a lei faculta ao magistrado. Aliás, o art. 659, IX,
da CLT autoriza liminar para impedir transferência ilegal de empregado



(sem grifos no original).  (Galeno Lacerda,  Comentários ao Código de
Processo  Civil,  vol.  VIII,  tomo I,  3ª.  edição,  Editora  Forense,  Rio  de
Janeiro, 1990, pp. 129/130).

A respeito desta matéria, assim se pronunciou Alcione Niederauer Corrêa:

Embora  a  concessão  de  medida  cautelar  de  urgência,  ex  officio,  no
processo civil ainda se constitua exceção, o mesmo não deve ocorrer no
processo do trabalho. É que neste o juiz trabalhista não apenas promove
a  execução  de  ofício  independentemente  de  provocação  da  parte,
completando a satisfação jurisdicional, como realiza um direito material
de  proteção  do  economicamente  fraco.  O  princípio  da  execução  por
mero impulso do juiz, sem necessidade de provocação do interessado,
deve ser  encarado como uma das principais  regras de superioridade
jurídica,  em  favor  do  empregado.  Reconhecido  o  direito,  o  próprio
Estado  se  encarrega  de  constranger  o  devedor  ao  cumprimento  da
decisão,  tendo  em  vista  as  repercussões,  inclusive  sociais,  que
geralmente acompanham os processos trabalhistas.  Isso cria, para o
juiz,  uma  quase  titularidade  na  execução,  que  torna  ampla  a
possibilidade  de  tomar  medidas  próprias,  sem  necessidade  de
provocação  da  parte  interessada,  no  sentido  de  assegurar  o
cumprimento da decisão. Entendemos mais que, mesmo no processo de
conhecimento, a possibilidade de acautelar o interesse do empregado,
ou o social, ou o do descobrimento da verdade, de ofício, pelo Juiz do
Trabalho, deve ser ampla. É que o processo do trabalho se caracteriza
pela  predominância  do  inquisitório  sobre  o dispositivo,  pela  presença
atuante do juiz na sua direção e na busca de todos os elementos que
possam influir na sua convicção. (...) Adaptando as regras processuais
civis  à  sistemática  do  processo  do  trabalho,  podemos  afirmar,
inicialmente, a primeira regra: as medidas cautelares, antecedentes ao
processo de execução, ou de natureza incidente em qualquer processo,
podem resultar: a) de pedido da parte e b) de ação do juiz,  ex officio.
Somente  aquelas  que  antecedem  o  ajuizamento  do  processo  de
cognição  ficam  sujeitas,  em  face  da  impossibilidade  prática,  à
provocação do interessado, salvo em se tratando de direito coletivo do
trabalho, v.g., no caso de greve, quando pode ocorrer a instauração ex
officio do  dissídio  coletivo.  (Alcione  Niederauer  Corrêa,  Das  ações
cautelares no processo do trabalho, Editora LTr, São Paulo, 1977, pp.
94-6).

A reclamada  informou  que  foi  deferida  a  recuperação  judicial  da  empresa
(processo nº ________, 1ª Vara Cível desta Comarca).

Diante da informação de que houve o deferimento da recuperação judicial da
empresa reclamada e diante do fato incontroverso de que a reclamada não pagou as
parcelas rescisórias, defere-se, de ofício, com fundamento nos arts. 139, IV e 297 do
CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho (CLT, art. 769 e 889), o
arresto cautelar do valor correspondente às verbas rescisórias.

Considerando o deferimento do processamento da recuperação judicial, com
a consequente suspensão da execução contra a empresa reclamada e considerando
o Enunciado n. 20 da Jornada da Justiça do Trabalho sobre Execução: "A falência e



a recuperação judicial,  sem prejuízo do direito de habilitação de crédito no juízo
universal, não impedem o prosseguimento da execução contra os coobrigados, os
fiadores  e  os  obrigados  de  regresso,  bem  como  os  sócios,  por  força  da
desconsideração  da  personalidade  jurídica",  determino  que  arresto  recaia  nas
contas correntes dos respectivos sócios (Lei nº 6.830/80, art. 4º, V, § 3º; CDC, art.
28, § 5º). Não encontrado numerário suficiente, o arresto recairá sobre bens móveis
e, depois, imóveis, tanto da reclamada, quanto dos sócios (Súmula 375 do STJ).

Pesquisa no sistema da JUCERGS - Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul, revela que a atual composição societária da reclamada é a seguinte:

a) ________, CPF nº ______, com endereço ______________________;

b) ________, CPF nº ______, com endereço ______________________.

Alterem-se a autuação e demais registros em Secretaria  para que passe a
constar  a  atual  denominação  social  da  reclamada  polo  passivo  da  relação
processual - ______________ (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

Após a perfectibilização do arresto, intimem-se as partes.



PENHORA DA TOTALIDADE DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO

Vistos os autos.

O  imóvel  de  matrícula  nº  ______  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de
________ pertence apenas em parte ao executado ________. A propriedade desse
imóvel está em condomínio.

A penhora de fração ideal não estimula a participação de licitantes, conclusão
que decorre das regras de experiência comum subministradas pela observação do
que ordinariamente acontece (CPC, art. 375). É que dificilmente haverá interesse de
terceiro licitar para tornar-se condômino de pessoas estranhas a suas relações. É
sabido que a alienação judicial de fração ideal não atrai interessados.

Considerada  a  dificuldade  de  alienação  de  fração  ideal  de  imóvel,  com
fundamento nos art. 843 do CPC, determino a penhora da totalidade do imóvel de
matrícula  nº  _______  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de  __________  (fls.
_____), o que decido no interesse da execução (CPC, art. 797), para assegurar a
rápida solução da causa (CF, art. 5º, LXXVIII e CLT, art. 765).

Faculto aos demais condôminos remir a execução ou adjudicar a fração ideal
do executado, mediante o pagamento do valor correspondente (R$ _______ -  fl.
___),  sob pena de alienação da totalidade do bem imóvel,  hipótese em que os
demais condôminos receberão suas quotas em dinheiro, deliberação que adoto com
fundamento no art. 1.322 do Código Civil e no precedente judiciário estabelecido no
processo nº 00341-2005-008-03-00-2 do Tribunal Regional do Trabalho de Minas
Gerais (TRT 3ª Região/MG, n. 00341-2005-008-03-00-2 AP, 5ª Turma, Rel.  Des.
José Roberto Freire Pimenta, publicado em 11.03.2007):

EMENTA: ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL.
POSSIBILIDADE. Recaindo a penhora sobre fração ideal  de
bem imóvel  recebida pela executada em razão de sucessão
hereditária, poderão os demais herdeiros, quando da alienação
do bem, exercer o seu direito de preferência, na forma do artigo
1322 do Código Civil. E, caso não desejem adquirir o bem, em
sua  integralidade,  receberão  as  respectivas  quotas  sobre  o
produto da arrematação, não se verificando, assim, qualquer
ofensa  ao  seu  direito  de  propriedade.  O  que  não  se  pode
admitir é que, em função desse direito, fique o reclamante sem
receber o seu crédito, de natureza sabidamente alimentar, não
se vislumbrando qualquer  óbice  legal  a  que seja  a  penhora
assim realizada.

Expeça-se mandado de penhora.

Intimem-se as partes e os condôminos.



PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA SENTENÇA

Infrutífera a execução e visando à efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV e
LXXVIII;  CLT,  art.  765),  determino  o  protesto  extrajudicial  da  sentença,  com
fundamento  no art.  1º  da  Lei  9.492/97,  porquanto  a sentença é  título  executivo
judicial passível de protesto extrajudicial, conforme jurisprudência do E. TRT da 4ª
Região (TRT4-AP- nº 00222-1991-023-04-00-8).

A medida está prevista no CPC de 2015. Trata-se do art. 517 do NCPC: 

“Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto,
nos  termos  da  lei,  depois  de  transcorrido  o  prazo  para  pagamento  voluntário
previsto no art. 523.”  

Expeça-se  certidão  de  crédito,  nos  termos  do  Ofício  Circular  SECOR  n.
644/2009.

Após, expeça-se mandado ao Cartório de Títulos e Documentos, determinando
o protesto.

No mandado deverá constar expressamente que o reclamante fica dispensado
do pagamento de emolumentos por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita
(Provimento n. 14/2008 - CNJ-CGJ/TJ, art. 455-A) e que as despesas de protesto
deverão  ser  informadas  para  lançamento  na  conta  e  execução  nos  autos  do
processo. O mandado deverá ser acompanhado pela certidão de crédito.

De outra parte, no interesse da efetividade da execução (CF, art. 5º, XXXV e
LXXVIII; CLT, art. 765), determino a expedição de ofício ao Delegado da Receita
Federal  informando  a  existência  de  dívida  previdenciária  impaga  no  presente
processo, para que a Receita Federal registre a existência da dívida em seu sistema
de dados e não expeça C.N.D. (Certidão Negativa de Débitos) à empresa executada
até ordem em contrário desse juízo.

Efetuado o protesto, intime-se o executado.

Ainda, no interesse da execução (CLT, arts. 765 e 878) e visando à efetividade
da jurisdição (CF, art.  5º,  XXXV e LXXVIII;  CLT, art.  765), expeçam-se ofícios à
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao Detran e à Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (ao INPI e à Bolsa de Valores, se for o
caso),  determinando a indisponibilidade dos bens da executada,  até o limite da
dívida.  Tal  medida  tem  como  fundamento  o  art.  185-A  do  Código  Tributário
Nacional: “Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem
apresentar  bens  à  penhora  no  prazo  legal  e  não  forem  encontrados  bens
penhoráveis,  o  juiz  determinará  a  indisponibilidade  de  seus  bens  e  direitos,
comunicando  a  decisão,  preferencialmente  por  meio  eletrônico,  aos  órgãos  e
entidades  que  promovem registros  de  transferência  de  bens,  especialmente  ao
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e
do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir
a ordem judicial”. A aplicação subsidiária do Código Tributário Nacional ao processo
do trabalho está autorizada pela combinação dos arts. 889 da CLT e 4º, § 2º, da Lei
nº 6.830/80.



DESCONSIDERAÇÃO DA PJ NA FALÊNCIA

Vistos os autos.

Tendo sido infrutífera a execução contra a devedora principal, haja vista que a
massa  falida  não  suportou  o  crédito  trabalhista  (fl.  ____),  desconsidero  a
personalidade jurídica da reclamada, com fundamento no art. 4º, V, § 3º da Lei nº
6.830/80 e no art. 28, § 5º, do CDC, ambos de aplicação subsidiária ao processo do
trabalho (CLT, arts. 769 e 889), a fim de determinar que a execução prossiga em
face dos sócios, assim entendidos aqueles constantes do contrato social  das fls.
365-78:

a) LUIZ NEI DE REZENDE DA SILVA,  CPF nº 001.597.600-97, com endereço
na Av. Nilo Peçanha, 1452, aptº 1403 e 1404, Porto Alegre-RS;

b) SÉRGIO REZENDE CHAVES,  CPF nº 080.285.750-72, com endereço na
Av. Boqueirão, 1977, Canoas-RS.

c) GILBERTO REZENDE CHAVES, CPF nº 010.505.400-34, com endereço na
Rua Dr. Timóteo, 1045. apto. 904, Porto Alegre-RS.

Alterem-se a  autuação e  demais  registros  em Secretaria  para  inclusão dos
sócios da reclamada no pólo passivo da relação processual.

Citem-se.

Cumpra-se,  de  imediato,  o  art.  85  da  Consolidação  dos  Provimentos  da
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  o  que  determino  com  fundamento
jurídico no poder geral de cautela do juiz (CPC, arts. 139, IV e 297), para evitar que
a  prévia  citação  dos  sócios  torne  ineficaz  a  respectiva  medida  de  bloqueio  de
numerário  (CPC,  art.  297).  A  presente  decisão  permanecerá  em  sigilo  até  o
cumprimento da medida, deliberação que também se adota para evitar a ineficácia
da providência (CPC, art. 297).

Não havendo pagamento no prazo legal, proceda-se à penhora, nos termos do
art.  83  da  Consolidação  dos  Provimentos  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do
Trabalho.

Sendo infrutífera a diligência, para garantir a efetividade do art. 642-A da CLT,
acrescentado pela Lei nº 12.440/2011, e em cumprimento ao disposto no art. 1º, §
4º, da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e no
art.  1º  do  Provimento  Conjunto  nº  11/2011  do  TRT  da  4ª  Região,  inclua-se  a
devedora  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas,  na  modalidade
"_________".

No interesse da execução (CLT,  arts.  765 e 878),  visando à efetividade da
jurisdição (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CLT, art. 765), determino a indisponibilidade
dos bens da executada, até o limite da dívida, através do sistema CNIB - Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens. Tal medida tem como fundamento o art.
185-A  do  Código  Tributário  Nacional:  “Na  hipótese  de  o  devedor  tributário,
devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus



bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos
órgãos  e  entidades  que  promovem  registros  de  transferência  de  bens,
especialmente  ao  registro  público  de  imóveis  e  às  autoridades  supervisoras  do
mercado bancário  e  do  mercado de  capitais,  a  fim de que,  no  âmbito  de  suas
atribuições,  façam  cumprir  a  ordem  judicial”.  A aplicação  subsidiária  do  Código
Tributário Nacional ao processo do trabalho está autorizada pela combinação dos
arts. 889 da CLT e 4º, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

Na mesma oportunidade, procedam-se às diligências relativas ao Renajud e
Infojud e consulta ao Cartório de Registro de Imóveis

Resultando negativas as diligências, intime-se o executado, diretamente e pelo
procurador,  para,  no  prazo  de  5  dias,  indicar  quais  são  os  bens  passíveis  de
penhora e onde se encontram, sob pena de, em não indicando e caso venham a ser
localizados  pelo  Oficial  de  Justiça  oportunamente,  restar  caracterizado  ato
atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 774, V, do CPC, a ser penalizado
com multa de 20% sobre o valor da execução, prevista no parágrafo único do art.
774 do CPC.

No silêncio do executado, expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem ao pagamento da dívida.



DESCONSIDERAÇÃO DA PJ NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Vistos os autos.

Considerando o deferimento do processamento da recuperação judicial, com
a consequente suspensão da execução contra a empresa reclamada (fl. ____),

considerando o  Enunciado n.  20  da Jornada da Justiça  do Trabalho sobre
Execução:  "A  falência  e  a  recuperação  judicial,  sem  prejuízo  do  direito  de
habilitação  de  crédito  no  juízo  universal,  não  impedem  o  prosseguimento  da
execução contra os coobrigados, os fiadores e os obrigados de regresso, bem como
os sócios, por força da desconsideração da personalidade jurídica",

determino  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  reclamada,  com
fundamento no art. 4º, V, § 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 28, § 5º, do CDC, ambos
de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (CLT, arts. 769 e 889), a fim de
determinar que a execução prossiga em face dos sócios:

a)  RENATO ALDENIO RISS,  CPF nº 189.764.920-72, com endereço na Av.
Pátria, 93, aptº 501, Carazinho-RS; e

b) LUIS CARLOS RISS,  CPF nº 373.187.800-34, com endereço na Rua Pedro
Vargas, 703, apto. 1001, Carazinho-RS.

Alterem-se a  autuação e demais  registros  em Secretaria  para inclusão dos
sócios da reclamada no pólo passivo da relação processual.

Citem-se.

Cumpra-se,  de  imediato,  o  art.  85  da  Consolidação  dos  Provimentos  da
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  o  que  determino  com  fundamento
jurídico no poder geral de cautela do juiz (CPC, arts. 139, IV e 297), para evitar que a
prévia  citação  dos  sócios  torne  ineficaz  a  respectiva  medida  de  bloqueio  de
numerário  (CPC,  art.  804).  A  presente  decisão  permanecerá  em  sigilo  até  o
cumprimento da medida, deliberação que também se adota para evitar a ineficácia
da providência (CPC, art. 297).

Sendo infrutífera a diligência, para garantir a efetividade do art. 642-A da CLT,
acrescentado pela Lei nº 12.440/2011, e em cumprimento ao disposto no art. 1º, §
4º, da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e no
art.  1º  do  Provimento  Conjunto  nº  11/2011  do  TRT  da  4ª  Região,  inclua-se  a
devedora  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas,  na  modalidade
"_________".

No interesse da execução (CLT, arts.  765 e 878),  visando à efetividade da
jurisdição (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CLT, art. 765), determino a indisponibilidade
dos bens da executada, até o limite da dívida, através do sistema CNIB - Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens. Tal medida tem como fundamento o art.
185-A  do  Código  Tributário  Nacional:  “Na  hipótese  de  o  devedor  tributário,
devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus
bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos



órgãos  e  entidades  que  promovem  registros  de  transferência  de  bens,
especialmente  ao  registro  público  de  imóveis  e  às  autoridades  supervisoras  do
mercado  bancário  e  do  mercado  de  capitais,  a  fim de  que,  no  âmbito  de  suas
atribuições,  façam  cumprir  a  ordem  judicial”.  A  aplicação  subsidiária  do  Código
Tributário Nacional ao processo do trabalho está autorizada pela combinação dos
arts. 889 da CLT e 4º, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

Na mesma oportunidade, procedam-se às diligências relativas ao Renajud e
Infojud e consulta ao Cartório de Registro de Imóveis.

Resultando negativas as diligências, intime-se o executado, diretamente e pelo
procurador,  para,  no  prazo  de  5  dias,  indicar  quais  são  os  bens  passíveis  de
penhora e onde se encontram, sob pena de, em não indicando e caso venham a ser
localizados  pelo  Oficial  de  Justiça  oportunamente,  restar  caracterizado  ato
atentatório  à  dignidade  da  justiça,  nos  termos  do  art.  774,  V,  do  CPC,  a  ser
penalizado com multa de 20% sobre o valor da execução, prevista no parágrafo
único do art. 774 do CPC.

No silêncio do executado, expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem ao pagamento da dívida.

Sem prejuízo das providências anteriores, comprove a reclamada a inclusão do
crédito trabalhista objeto do acordo das fls. 98 no quadro de credores do plano de
pagamento de credores da recuperação judicial,  sob pena de prosseguimento da
execução contra a reclamada.

Feita a comprovação acima, aguarde-se por 120 dias.

Decorrido  o  prazo,  intime-se  a  reclamada  para  comprovar  a  aprovação  do
plano de pagamento de credores, sob pena de prosseguimento da execução contra
a reclamada.



FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DO BEM A BANCO

Através do despacho das fls. 182-3, considerando que não foram encontrados bens
em nome da executada, foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, passando
os sócios Ademar Inácio Schneider e Vera Maria Schneider a integrar o polo passivo da
relação processual no dia 26-6-2013, data a partir da qual os sócios passaram a figurar nos
registros da Justiça do Trabalho na condição jurídica de executados.

No  dia  28-6-2013,  foram  expedidos  mandados  de  citação  aos  referidos  sócios,
documentos que foram recebidos pelos destinatários no dia 03-7-2013 (fls. 201-2). Ou seja,
a partir  do dia  03-7-2013, os sócios da devedora principal  tiveram ciência de que eram
devedores na presente demanda trabalhista.

Mesmo  sabendo  que  era  devedor  na  presente  demanda,  o  sócio  Ademar  Inácio
Schneider, no dia 07-7-2013, alienou imóvel de sua propriedade ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A., através de escritura pública de dação em pagamento. Tal informação
consta da certidão do imóvel matrícula nº 48.410 do Registro de Imóveis da Comarca de
Canoas (fls. 307-10).

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. era credor hipotecário do sócio da
devedora principal, conforme averbações R-7, AV-8, AV-9 e AV-10 da matrícula do imóvel.
Todavia,  não há notícia de que tenha havido o vencimento da dívida sem o respectivo
adimplemento, e tampouco o ajuizamento de demanda judicial.

Neste caso, pode ter havido o pagamento antecipado da dívida, através da dação em
pagamento do imóvel garantidor da dívida (gravado com hipoteca), o que caracterizaria o
benefício do credor hipotecário em detrimento do credor trabalhista.

A hipoteca não impede a penhora do imóvel pelo credor trabalhista, o qual tem crédito
privilegiado (CTN, art. 186). Nesse passo, o gravame constante da matrícula do imóvel não
implicaria óbice à penhora. Entretanto, o imóvel em questão foi alienado pelo proprietário,
fato que impediu que o juízo deprecado realizasse a constrição do imóvel (certidão da fl.
307).

A alienação do imóvel pelo sócio da devedora principal, quando este já sabia de sua
inclusão no polo passivo da presente demanda, e, por conseguinte, sabia de sua condição
de executado, caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 593, inciso II, do CPC.

É  presumível  que  o  Banco  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  S.A.  soubesse  da
condição de insolvência da devedora principal, pois com ela mantinha negócios (CPC, art
335).  Em  situações  como  essas,  considera-se  em  fraude  à  execução  a  alienação  do
patrimônio do devedor que, sabendo-se insolvente, aliena o imóvel a determinado credor,
em detrimento de credor privilegiado. Frise-se que, neste caso, presume-se que o credor
favorecido tinha conhecimento da insolvência da alienante.

A doutrina de Ana Paula Sefrin Saladini autoriza tal conclusão:

(....)

e) Contrato oneroso do devedor insolvente quando a insolvência for
notória (art.  159,  CC): não só os atos de disposição gratuita,  mas
também  os  atos  onerosos  podem  ser  objeto  de  anulação,  se
caracterizada  a  fraude  contra  credores.  Exige-se,  no  caso  de
contrato oneroso, que o devedor já esteja insolvente à época do ato
de disposição  patrimonial.  Insolvência  notória  é  aquela  que existe
razão para se presumir seja conhecida de todos quando o devedor já
tem  títulos  protestados  ou  ações  judiciais  que  importam  atos  de
constrição do patrimônio, por exemplo, vez que no primeiro caso os
editais de protesto são públicos, e, no segundo, basta diligência junto
ao cartório distribuidor para conhecimento do fato. Ressalte-se que
se o adquirente ainda não houver pago o preço do bem, e ele for
aproximandamente  o  corrente,  poderá  se  desobrigar  depositando
judicialmente o valor, com citação de todos os interessados; se for
inferior  ao  valor  aproximado,  e  quiser  conservar  o  bem,  poderá



depositar  o  valor  que  corresponda  ao  valor  real,  com  a  mesma
finalidade (art. 160, CC);

f)  Contrato  oneroso do  devedor  insolvente  quando  houver  motivo
para a insolvência ser conhecida do outro contratante (art. 159, CC):
aplica-se aqui o que foi mencionado no item "e". A diferença é que,
nessa hipótese, a insolvência não é de conhecimento notório, mas
presume-se que seja de conhecimento do adquirente, em razão de
circunstâncias  subjetivas.  São  exemplos  de  presunção  de
conhecimento  da  insolvência  a  existência,  entre  o  alienante  e  o
adquirente,  de  parentesco  próximo,  relações  de  amizade  ou  de
negócios  mútuos,  bem como circunstâncias  como a alienação  de
todos  os  bens  ou  a  alienação  por  preço  vil.  (Ana  Paula  Sefrin
Saladini, "Fraude contra credores, fraude de execução e o processo
do trabalho". In: Execução Trabalhista. 2 ed. São Pualo: LTr, 2010,
p. 242-3)

Circunstância que igualmente reforça a convicção de que o credor hipotecário - Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - sabia da insolvência da executada - Drogaria Capilé
Ltda. - é o fato de aquele aceitar, como garantia do negócio jurídico (empréstimo bancário)
que com esta mantinha, um imóvel de propriedade dos sócios (Ademar Inácio Schneider e
Vera  Maria  Schneider).  Ou  seja,  o  credor  hipotecário  sabia  que  a  empresa  não  tinha
patrimônio capaz de garantir o empréstimo bancário que contraía.

O credor hipotecário - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - se caracteriza por
ser  uma instituição  idônea,  que certamente  realiza  seus negócios  tomando as  cautelas
necessárias, sobretudo com a investigação das condições financeiras de seus clientes. Mas,
no presente caso, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. negligenciou quanto à
cautela de verificar a existência de demandas em face de sua credora - Drogaria Capilé
Ltda. - capazes de torná-la insolvente. Ou, se fez essa investigação, deixou de considerá-la
no momento em que celebrou contrato de dação em pagamento com a empresa executada,
mediante a aceitação dos imóveis que lhe serviam de garantia da dívida. Uma instituição
financeira desse porte deveria saber que não pode, em detrimento de credor privilegiado,
aceitar  como  pagamento  dos  seus  créditos  imóveis  do  seu  devedor,  se  esse  negócio
jurídico o tornar insolvente.

É de referir-se, ainda, que a dação em pagamento do imóvel ao credor hipotecário não
é o que ordinariamente acontece (CPC, art. 335). Geralmente, o credor hipotecário ajuiza
demanda judicial cobrando o seu crédito, sujeitando-se a todo o trâmite processual para,
somente ao final da demanda, satisfazer sua pretensão. A dação em pagamento do imóvel
ao  credor  hipotecário  para  pagamento  da  dívida  gera  presunção  de  que  houve  o
favorecimento do credor hipotecário em face dos credores trabalhistas, circunstância que
reforça a tese de que houve fraude à execução.

Diante  de  todo  o  exposto,  declaro  em  fraude  à  execução  a  alienação  do  imóvel
matrícula nº 48.410 do Registro de Imóveis de Canoas, procedida através da dação em
pagamento pelo Sr. Ademar Inácio Schneider ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.,  com fundamento no art.  593,  inciso  II,  do CPC.  Por  conseguinte,  torno ineficaz  a
alienação procedida.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canoas, a fim de que
proceda ao registro da ineficácia da alienação registrada no R.14.48.410 da matrícula do
imóvel,  declarada em fraude à execução,  bem como para que proceda à restituição do
registro da hipoteca em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Ciência às partes.

Oficie-se ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e ao Cartório de Registro de
Imóveis de Canoas.

Oficie-se  ao  MM.  Juízo  deprecado,  solicitando  a  penhora  do  imóvel  matrícula  nº
48.410 do Registro de Imóveis de Canoas.



FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DO BEM A PARENTE

A presente ação tramita desde o longuínquo ano de 2004. A execução teve
início em abril/2005, haja vista que a devedora principal não pagou qualquer das
parcelas do acordo celebrado com o reclamante em juízo (termo de audiência da fl.
91).

A  partir  de  então,  vários  atos  de  execução  foram realizados  com vistas  à
satisfação  do  crédito  do  reclamante.  Foram  penhorados  bens  da  executada
(maquinário  sem  apelo  comercial),  os  quais  não  atraíram  licitantes  nas
oportunidades  em  que  foram  levados  a  leilão.  Tais  bens  foram  entregues  ao
Leiloeiro  por  conta  de  suas  despesas  com  a  realização  de  leilões  e  com
armazenagem.

A execução prosseguiu com a desconsideração da personalidade jurídica da
devedora  principal,  tendo  sido  incluídos  os  sócios  no  polo  passivo  da  relação
processual em setembro/2009 (fl. 280). Entretanto, mesmo tendo sido redirecionada
a execução em face dos sócios, não houve êxito até o momento.

A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI referente ao executado Helio
Valdir Sachs comprova a alienação de um terreno urbano, com área de 390m² pelo
executado e  sua esposa a  Rodrigo  Sachs  e  Giseli  Sachs (fl.  434).  A  alienação
ocorreu em 31-01-2005, data em que já estava em curso a presente demanda.

Os  adquirentes  do  imóvel  -  Rodrigo  Sachs  e  Giseli  Sachs  -  são  filhos  do
executado  Helio  Valdir  Sachs,  conforme  se  presume  pela  consulta  ao  sistema
Infojud,  que indica a Sra.  Dulcinea Sachs como mãe de Rodrigo Sachs e Giseli
Sachs. Cumpre referir que o nome da esposa do executado Helio Valdir Sachs é
Dulcinea  de  Souza,  segundo  consta  do  banco  de  dados  da  Receita  Federal.
Dulcinea de Souza, presume-se, seja o nome de solteira da esposa do executado
Helio Valdir Sachs, nome que provavelmente não foi alterado no banco de dados da
Receita Federal (CPC, art. 335).

A alienação do imóvel procedida pelo executado Helio Valdir Sachs aos seus
filhos Rodrigo Sachs e Gisele Sachs presume-se em fraude à execução (CPC, art.
593,  inciso  II),  na  medida  que  o  executado,  ao  tempo  da  alienação,  sabia  da
existência da presente demanda em face de sua empresa (Mecânica Heliar Ltda.).
Sabendo da existência da demanda e sabendo que sua empresa não tinha bens
capazes  de  suportar  a  execução,  não  poderia  ter  alienado  imóvel  de  sua
propriedade.

A conclusão de ocorrência de fraude a execução é reforçada pelo fato de os
adquirentes serem filhos do executado, circunstância que permite a conclusão de
que os adquirentes também sabiam da existência da presente demanda e portanto
sabiam que a alienção estava sendo realizada em fraude à execução (CPC, art.
335). Havendo relação de parentesco, de amizade ou de negócios mútuos, a ordem
jurídica presume a ocorrência do ilícito civil de fraude contra credrores (CC, art. 159).
Isso porque se considera que o adquirente sabia da insolvência do alienante. 

A doutrina de Ana Paula Sefrin Saladini autoriza tal conclusão:

(....)



e)  Contrato  oneroso  do  devedor  insolvente  quando  a
insolvência  for  notória  (art.  159,  CC):  não  só  os  atos  de
disposição gratuita, mas também os atos onerosos podem ser
objeto de anulação, se caracterizada a fraude contra credores.
Exige-se, no caso de contrato oneroso, que o devedor já esteja
insolvente  à  época  do  ato  de  disposição  patrimonial.
Insolvência  notória é aquela que existe razão para se presumir
seja  conhecida  de  todos  quando  o  devedor  já  tem  títulos
protestados ou ações judiciais que importam atos de constrição
do  patrimônio,  por  exemplo,  vez  que  no  primeiro  caso  os
editais  de  protesto  são  públicos,  e,  no  segundo,  basta
diligência junto ao cartório distribuidor para conhecimento do
fato. Ressalte-se que se o adquirente ainda não houver pago o
preço do bem, e ele for aproximandamente o corrente, poderá
se desobrigar depositando judicialmente o valor, com citação
de todos os interessados; se for inferior ao valor aproximado, e
quiser  conservar  o  bem,  poderá  depositar  o  valor  que
corresponda ao valor real, com a mesma finalidade (art. 160,
CC);

f)  Contrato  oneroso  do  devedor  insolvente  quando  houver
motivo para a insolvência ser conhecida do outro contratante
(art. 159, CC): aplica-se aqui o que foi mencionado no item "e".
A  diferença  é  que,  nessa  hipótese,  a  insolvência  não  é  de
conhecimento  notório,  mas  presume-se  que  seja  de
conhecimento  do  adquirente,  em  razão  de  circunstâncias
subjetivas. São exemplos de presunção de conhecimento da
insolvência a existência, entre o alienante e o adquirente, de
parentesco  próximo,  relações  de  amizade  ou  de  negócios
mútuos, bem como circunstâncias como a alienação de todos
os  bens  ou  a  alienação  por  preço  vil.  (Ana  Paula  Sefrin
Saladini,  "Fraude  contra  credores,  fraude  de  execução  e  o
processo  do  trabalho". In:  Execução  Trabalhista.  2  ed.  São
Pualo: LTr, 2010, p. 242-3)

Diante desse contexto, com fundamento no art. 593, inciso II, do CPC, declaro
em fraude à execução a alienação do imóvel localizado na Av. da Gruta, 60, Não-
Me-Toque/RS.

Caracterizada a fraude à execução, a alienação do bem é considerada ineficaz
perante o credor prejudicado pela alienação fraudulenta, ineficácia que declaro com
fundamento no art. 592, V, do CPC.

Expeça-se mandado de penhora. O Sr. Oficial de Justiça deverá cientificar o
executado Helio  Valdir  Sachs  e  sua  esposa,  bem como os adquirentes  Rodrigo
Sachs e Giseli Sachs.

Ato contínuo, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder ao registro da penhora
perante o Cartório de Registro de Imóveis de Não-Me-Toque, independentemente de
o imóvel estar registrado em nome de terceiros, dando ciência de que a alienação
ocorrida em 31-01-2005 foi declarada em frande à execução. Deverá, ainda, obter
cópia atualizada da matrícula do imóvel.



MASSA FALIDA – REDIRECIONAMENTO AO RESPONSÁVEL
SUBSIDIÁRIO DE IMEDIATO

Tratando-se de execução contra massa falida, é de se presumir a inexistência
de bens capazes de responder pela execução da sentença (CPC, art. 335). 

Por aplicação analógica do art. 828, III, do Código Civil, bem como do art. 16 da
Lei n. 6.019/74, a falência ou insolvência do devedor ou responsável principal é o
quanto  basta  para  que  se  possa  direcionar  a  execução  contra  o  responsável
subsidiário.  Trata-se  de  realizar  a  garantia  fundamental  à  razoável  duração  do
processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e à efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Além disso,  a jurisprudência do TRT da 4ª Região está sedimentada nesse
sentido. A Orientação Jurisprudencial nº 07 da Seção Especializada em Execução
do E. TRT da 4ª Região autoriza o direcionamento da execução em face do devedor
subsidiário, quando decretada a falência do devedor principal:

Orientação  Jurisprudencial  nº  07  -  REDIRECIONAMENTO  DA
EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. FALÊNCIA DO
DEVEDOR  PRINCIPAL.  A  decretação  da  falência  do  devedor
principal  induz  presunção  de  insolvência  e  autoriza  o
redirecionamento  imediato  da  execução  contra  o  devedor
subsidiário.

Lance-se a conta atualizada.

Cite-se a 2ª reclamada.

O  Código  de  Processo  Civil  é  aplicado  subsidiariamente  ao  processo  do
trabalho por força do disposto no art. 769 da CLT, que assim dispõe: “Nos casos
omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direto processual do
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as  normas deste Título”.

A Lei nº 11.232/2005 alterou uma série de dispositivos do CPC com vistas a
imprimir maior efetividade à execução. Dentre essas mudanças destaca-se aquela
contida  no  art.  475-J  do  CPC:  “Caso  o  devedor,  condenado  ao  pagamento  de
quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o
montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e,
a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei,
expedir-se-á mandado de penhora e avaliação”.

A Consolidação das Leis do Trabalho não prevê a aplicação de multa no caso
de não pagamento da dívida pelo executado, após a citação. Logo, há omissão, o
que autoriza a aplicação subsidiária do art. 475-J do CPC ao processo do trabalho,
entendimento  pacificado  na  Orientação  Jurisprudencial  nº  13  da  Seção
Especializada  em  Execução  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região:
“Orientação Jurisprudencial nº 13. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. A multa de que
trata o art. 475-J do CPC é compatível com o processo do trabalho.”

Destaca-se, ainda, que o prazo previsto na CLT para pagamento é de 48 horas,
motivo  pelo  qual  a  aplicação  do  art.  475-J  do  CPC  não  causará  prejuízos  ao
executado, já que passará a contar com o prazo de 15 dias para pagamento, prazo
bastante superior àquele previsto na legislação trabalhista.



Diante do exposto, no interesse da execução (CLT, arts. 765 e 878) e visando
à efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CLT, art. 765), cite-se a 2ª
reclamada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de
multa de 10% sobre o valor total do débito (CPC, art. 475-J).

A devedora fica alertada de que a nomeação de bens para garantia do juízo
não evitará a aplicação da multa cominada. Na hipótese de pagamento parcial do
débito (valor reconhecido pela executada), a multa incidirá apenas sobre o saldo
restante (CPC, art. 475-J, § 4º). Fica advertida, ainda, que será observado o prazo
do art. 884 da CLT para efeito de oposição de embargos à execução, contado da
garantia do juízo (CLT, art. 884).

Intime-se o procurador da executada, nos mesmos moldes.

Não havendo pagamento no prazo de 15 dias, inclua-se a multa na conta do
processo e  proceda-se à penhora.

Sendo infrutífera a diligência, para garantir a efetividade do art. 642-A da CLT,
acrescentado pela Lei nº 12.440/2011, e em cumprimento ao disposto no art. 1º, §
4º, da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e no
art.  1º  do  Provimento  Conjunto  nº  11/2011  do  TRT  da  4ª  Região,  inclua-se  a
devedora  no Banco Nacional  de  Devedores  Trabalhistas,  na modalidade  "sem
garantia total do juízo".

Na mesma oportunidade, procedam-se às diligências relativas ao Renajud e
Infojud e consulta ao Cartório de Registro de Imóveis.

Resultando negativas as diligências, intime-se a executada, diretamente e pelo
procurador,  para,  no  prazo  de  5  dias,  indicar  quais  são  os  bens  passíveis  de
penhora e onde se encontram, sob pena de, em não indicando e caso venham a ser
localizados  pelo  Oficial  de  Justiça  oportunamente,  restar  caracterizado  ato
atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 600, inciso IV e 656, § 1º,
ambos do CPC, a ser penalizado com multa de 20% sobre o valor da execução,
prevista no art. 601 do mesmo estatuto processual. 

No silêncio da executada, expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem ao pagamento da dívida.



SÓCIO OCULTO – PENHORA

Compulsando  os  autos  da  Carta  Precatória  mencionada  na  certidão  supra
(acostada aos presentes autos), verifico que o Sr. Marcelo Eli Copello Salgueiro se
apresenta como procurador e representante legal da devedora principal (fl. 12 da
Carta Precatória). 

O Sr. Marcelo é filho da sócia Circe Copello Salgueiro e pai da sócia Emiliana
Mathiela Soares Salgueiro (fls. 33 e 35 da Carta Precatória).

O  fato  de  o  Sr.  Marcelo  Eli  Copello  Salgueiro  se  apresentar  como
representante legal da empresa e o fato de ser filho de uma das sócias e pai da
outra sócia, permite ao juízo inferir que o Sr. Marcelo é de fato o gestor da devedora
principal. Ou seja, o Sr. Marcelo Eli Copello Salgueiro é sócio oculto da empresa
Elite's Serviços Ltda. - ME. Se trata de sócio que, em que pese não constar do
contrato social,  é participante de fato da sociedade empresária, conclusão que o
juízo adota mediante a aplicação do art. 335 do CPC, uma vez que a experiência
ordinária indica que a condição de procurador e de representante legal de familiares
sugere comunhão de interesses na empresa da família.

Nesse  sentido,  merece  destaque  o  criterioso  estudo  realizado  pelos
magistrados César Zucatti Pritsch e Gilberto Destro.  Publicado na edição nº 140 da
Revista  Eletrônica  do  TRT4,  o  ensaio  denominado  BACEN CCS -  Cadastro  de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional - Uma valiosa ferramenta para a execução
efetiva  assenta três conclusões produtivas para a efetividade da execução:  a) “a
relação de procuração bancária entre duas pessoas físicas faz presumir confusão
patrimonial”; b) “a relação de procuração bancária entre pessoa jurídica e pessoa
física, caso essa não conste formalmente como sócia, faz presumir que seja sócia
de  fato”;  c)  “o  elo  entre  duas  pessoas  jurídicas  por  sócio  de  fato  em  comum
caracteriza grupo econômico”. (www.trt4.jus.br - Escola Judicial - Revista Eletrônica
- edição nº 140).

Além disso, pesquisa no sistema da JUCERGS - Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul,  revela que o Sr.  Marcelo Eli  Copello  Salgueiro  foi  sócio  da
empresa Elite's Serviços Ltda. - ME por quase 10 anos (14-10-1997 a 30-8-2007). O
Sr. Marcelo se retira da sociedade no ano de 2007 mas continua se apresentando
como representante legal e procurador da empresa, situação que reforça a condição
de sócio oculto do Sr. Marcelo.

Pesquisa no Cadastro dos Clientes do Sistema Financeiro Nacional  -  CCS,
revela que o Sr. Marcelo Eli Copello Salgueiro movimenta as contas bancárias da
empresa Elite's Serviços Ltda. - ME como representante, responsável ou procurador.

O Sr. Marcelo Eli Copello Salgueiro, além de sócio oculto da empresa Elite's
Serviços Ltda. - ME, também é sócio da empresa Goss Gerenciamento e Operações
de  Sistemas  Monitorados  Ltda.  O  objeto  social  dessas  empresas  é  bastante
semelhante, situação que configura a existência de grupo econômico (CLT, art. 2º, §
2º).

Diante de todas essas evidências, com fundamento nos artigos 50 do CC e
592, II, do CPC, c/c art. 28, § 5º, do CDC, determino a inclusão, no pólo passivo da



relação  processual,  do  sócio  oculto  Marcelo  Eli  Copello  Salgueiro.  Alterem-se a
autuação e demais registros de Secretaria.

Cumpra-se,  de  imediato,  o  art.  83  da  Consolidação  dos  Provimentos  da
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  em  relação  a  todos  da  devedora
principal, inclusive o sócio oculto Marcelo Eli Copello Salgueiro.

Sendo negativa a medida, voltem os autos conclusos para deliberação acerca
da conveniência do direcionamento  da execução em face da empresa do grupo
econômico  -  Goss Gerenciamento  e  Operações de  Sistemas Monitorados Ltda.,
bem como para deliberação acerca da penhora do imóvel de propriedade da sócia
Emiliana Marthiela Soares Salgueiro.

Para garantir  a  efetividade do art.  642-A da CLT, acrescentado pela Lei  nº
12.440/2011,  e  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  1º,  §  4º,  da  Resolução
Administrativa  nº  1470/2011  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  no  art.  1º  do
Provimento Conjunto nº 11/2011 do TRT da 4ª Região, incluam-se os devedores no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, na modalidade "sem garantia total do
juízo".



SÓCIO RETIRANTE – PENHORA

Consoante  se  verifica  à  fl.  55  (certidão  do  Oficial  de  Justiça  do  juízo
deprecado),  restou infrutífera  a execução em face da executada,  porquanto esta
encerrou suas atividades no endereço conhecido.

Ante as razões supra, desconsidero a personalidade jurídica da reclamada, nos
termos dos artigos 50 do CC e 592, II, do CPC, c/c art. 28, § 5º, do CDC, a fim de
determinar que a execução prossiga contra a pessoa dos sócios:

a)  DANILO PITZ,   CPF nº  591.568.059-34,  com endereço na Rua Fermino
Vieira Cordeiros, 935, Espinheiros, Itajaí/SC, CEP 88.317.200;

b)  JADER JOSÉ DA SILVA,  CPF nº 509.307.379-20, com endereço na Rua
Vereador  Abílio  Otávio  Canto,  09,  Apto  501,  Bairro  Ressacada,  Itajaí/SC,  CEP
88.307-390.

Alterem-se a  autuação e  demais  registros  em Secretaria  para  inclusão dos
sócios da reclamada no pólo passivo da ação.

O  sócio  Jader  José  da  Silva,  apesar  de  ter  deixado  a  sociedade  em
outubro/2011, se beneficou do trabalho do reclamante ao tempo em que esteve à
frente da empresa, já que o contrato de trabalho do reclamante teve início em 16-8-
2006. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que não se aplica o prazo
previsto  no  art.  1032  do  Código  Civil  ao  sócio-retirante  no  caso  de  sua
responsabilização pelos créditos trabalhistas. Recentemente, a Seção Especializada
em Execução  do  TRT da  4ª  Região  editou  a  Orientação  Jurisprudencial  nº  51,
nestes termos:

OJ  nº  51:  REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. PRAZO DO ARTIGO 1032
DO  CÓDIGO  CIVIL.  A  responsabilização  do  sócio-retirante
independe da limitação de prazo prevista  no artigo 1032 do
Código Civil.

Citem-se.

Cumpra-se,  de  imediato,  o  art.  83  da  Consolidação  dos  Provimentos  da
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  o  que  determino  com  fundamento
jurídico no poder geral de cautela do juiz (CPC, arts. 798 e 799), para evitar que a
prévia  citação  dos  sócios  torne  ineficaz  a  respectiva  medida  de  bloqueio  de
numerário (CPC, art. 804). 

Sendo infrutífera a diligência, para garantir a efetividade do art. 642-A da CLT,
acrescentado pela Lei nº 12.440/2011, e em cumprimento ao disposto no art. 1º, §
4º, da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho e no
art.  1º  do  Provimento  Conjunto  nº  11/2011  do  TRT  da  4ª  Região,  inclua-se  a
devedora  no  Banco  Nacional  de  Devedores  Trabalhistas,  na  modalidade  "sem
garantia total do juízo".

Na mesma oportunidade, procedam-se às diligências relativas ao Renajud e
Infojud e consulta ao Cartório de Registro de Imóveis. 



Após, intimem-se os executados, diretamente e pelo procurador, para, no prazo
de 5 dias, indicar quais são os bens passíves de penhora e onde se encontram, sob
pena de, em não indicando e caso venham a ser localizados pelo Oficial de Justiça
oportunamente,  restar  caracterizado  ato  atentatório  à  dignidade  da  justiça,  nos
termos dos arts. 600, inciso IV e 656, § 1º, ambos do CPC, a ser penalizado com
multa de 20% sobre o valor da execução, prevista no art. 601 do mesmo estatuto
processual. 

No silêncio dos executados, expeça-se mandado para penhora de tantos bens
quantos bastem ao pagamento da dívida.
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