
Escola Judicial 

do TRT da 7ª Região

Cumprimento da sentença trabalhista 

e o novo CPC:

Boas práticas na Execução

Ben-Hur Silveira Claus

1



Ilustração

“Não há nada pior para o Judiciário, do
que não cumprir a Justiça que promete

ao cidadão.”

Antônio Álvares da Silva,
desembargador aposentado do TRT da

3ª. Região, professor titular da
Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais
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Boas práticas na Execução:
1) Mandado de Diligência;

2) Remoção imediata do bem móvel penhorado;

3) Adjudicação por 50%: alternativa à execução infrutífera;

4) Alienação antecipada de bens;

5) Registro de hipoteca judiciária no CRI;

6) Execução provisória da sentença de ofício;

7) Averbação premonitória na sentença de ofício;

8) Indisponibilidade de bens;

9) Efeito não suspensivo aos embargos à execução;

10) Desconsideração da personalidade jurídica de ofício;

11) Desconsideração inversa da personalidade jurídica;

12) Reunião de execuções contra o mesmo executado;

13) Medida cautelar de ofício a assegurar futura execução;

14) Pesquisa de bens por meio de ferramentas eletrônicas;

15) Penhora da totalidade do bem – executado condômino;

16) Protesto extrajudicial da sentença;

17) Desconsideração da personalidade jurídica na falência;

18) Desconsideração da personalidade jurídica na recuperação judicial.
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1) Mandado de Diligência - Penhora de bem do 

executado registrado em nome de terceiro

Os bens móveis são transferidos pela tradição 
(entrega do bem à posse do adquirente).  A 
conclusão decorre do Código Civil: 

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, 
quando constituídos, ou transmitidos por ato 
entre vivos, só se adquirem com a tradição. 

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se 
transfere pelos negócios jurídicos antes da 
tradição.” 

Com base nisso, presume-se que a propriedade 
do bem móvel é da pessoa que tem a posse do 
bem móvel.
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Mandado de Diligência - Penhora de bem do 

executado registrado em nome de terceiro

 Nesses casos, é prudente a prévia expedição de 
Mandado de Diligência.  

 A diligência deve ser realizada de forma discreta e em 
dias alternados (e em turnos alternados), com certidão 
que detalhe:

 1) quem usa o bem; 

 2) qual o uso dado ao bem; 

 3) onde o bem permanece durante o dia; 

 4) onde o bem permanece à noite.  

 A certidão dará maior segurança para: 1) despachar o 
pedido de penhora do bem;   2) para julgar os embargos 
de terceiro.  
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2) Remoção imediata do bem  

móvel penhorado – vantagens:

a) estimula o executado ao pagamento;

b) desestimula embargos protelatórios;

c) facilita aos licitantes examinar os 

bens;

d) evita a prisão civil do depositário 

(Súmula vinculante 25 do STF);

e) dá eficácia à atuação da Justiça.
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Penhora e remoção – a legalidade da 

remoção de bens móveis:

1) Lei n. 6.830/80, art. 11, § 3º: “O Juiz

ordenará a remoção do bem

penhorado para depósito judicial,

particular ou da Fazenda Pública

exeqüente, sempre que esta o

requerer, em qualquer fase do

processo.”
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Penhora e remoção – a legalidade da 

remoção de bens móveis:

2) Lei n. 8.212/91, art. 98, § 10: “O

leiloeiro oficial, a pedido do credor,

poderá ficar como fiel depositário dos

bens e realizar a respectiva remoção.”
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Penhora e remoção – a legalidade da 

remoção de bens móveis:

3) CPC/1973, art. 666: “Os bens penhorados
serão preferencialmente depositados:

...

II – em poder do depositário judicial, os
móveis e imóveis.”

4) CPC/1973, art. 666, § 1o : “Com a expressa
anuência do exeqüente ou nos casos de
difícil remoção, os bens poderão ser
depositados em poder do executado.”
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Penhora e remoção – a legalidade da 

remoção de bens móveis no NCPC:

5) NCPC, art. 840:

“Art. 840. Serão preferencialmente 
depositados:

I - ...;

II – os móveis, os semoventes, os 
imóveis urbanos e os direitos aquisitivos 
sobre imóveis urbanos, em poder do 
depositário judicial.”
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Penhora e remoção – a legalidade da 

remoção de bens móveis:

A doutrina:

1) “Penhora significa apreensão
judicial de determinados bens do
executado, para que, (...), seja satisfeita
a condenação.”

(WAGNER D. GIGLIO, Direito
processual do trabalho, 16a. edição,
Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p.
550). 11



Penhora e remoção – a legalidade da 

remoção de bens móveis:

A doutrina:

2) “Como é ato executivo por excelência,
a penhora se materializa pelo
desapossamento da res pignorata, vale dizer,
‘mediante a apreensão e o depósito dos
bens’ (art. 664, caput), e a sumária
destituição do executado da posse.”

(ARAKEN DE ASSIS, Manual da
execução, 11a. edição, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2007, p. 621).
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A remoção de bens móveis viola a regra 

da execução pelo modo menos gravoso 

(CPC/1973, art. 620)?  Não.

A jurisprudência: 

“PENHORA. REMOÇÃO. ART. 620 DO CPC.
A redação dada ao art. 666 do CPC, pela Lei
11.332, de 6 de dezembro de 2006, autoriza
concluir que a remoção do bem penhorado
tornou-se regra geral. A ordem de remoção,
portanto, não importa em violação ao art. 620 do
CPC.” (TRT 3a. Região/MG, n. 00797-2005-056-
03-00-6 AP, 6a. Turma, Rel. Juiz Antonio
Fernando Guimarães, publicado em 19/12/2007).
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Penhora e remoção de bens móveis:

Há necessidade de depósito judicial.

O Leiloeiro atua em parceria com o Oficial 
de Justiça, fornecendo os meios para a 
remoção (caminhão, guincho, 
profissionais).

A diligência de remoção deve ser 
combinada previamente (horário etc.).
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3) Adjudicação por 50%: alternativa 

para execução infrutífera

Facultar ao exequente adjudicar, depois de alguns 
leilões negativos, por 50% do valor da avaliação.

Aplicar ao processo do trabalho o art. 98, § 7º, da Lei
8.212/91 (CLT, art. 889, por analogia).

Lei 8.212/91, art. 98, § 7º: “Se no primeiro ou no segundo
leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS
poderá adjudicar o bem por cinquenta por cento do valor
da avaliação.”

Observação: antes de deferir a adjudicação, facultar ao
executado a remição da execução, sob pena de
deferimento da adjudicação por 50% do valor da avaliação
(ou pelo valor total do crédito trabalhista).
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4) Alienação antecipada de bens:

Tem cabimento quando os bens:

a) estão sujeitos à depreciação econômica
(computadores, eletrodomésticos,
veículos etc. – CPC/1973, art. 670);

b) estão sujeitos à deterioração
(semoventes, produtos perecíveis –
CPC/1973, art. 670);

c) são de guarda dispendiosa (grande
máquinas, semoventes; móveis
chumbados ao imóvel – CPC/1973, art.
1.113). 16



Alienação antecipada de bens:

Tratando-se de bens móveis, o suporte
fático da depreciação econômica estará
presente na generalidade dos casos,
autorizando a alienação antecipada de
bens como regra geral.

Há um novo elemento hermenêutico trazido
pela sociedade de consumo: a grande
velocidade com que a tecnologia
apresenta novos modelos de bens, torna
os modelos antigos obsoletos
rapidamente, acarretando depreciação
econômica acelerada dos bens.
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Alienação antecipada de bens no 

novo CPC – veículos automotores:

O novo CPC tem previsão específica para realizar-
se a alienação antecipada quando a penhora
recair sobre veículos automotores. Trata-se da
previsão do art. 852, I, do NCPC.

NCPC: “Art. 852. O juiz determinará a
alienação antecipada dos bens penhorados
quando:

I – se tratar de veículos automotores, de
pedras e metais preciosos e de outros bens
móveis sujeitos à depreciação ou à
deterioração;”
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5) Registro de hipoteca judiciária:

Fundamento legal: CPC/1973, art. 466, 
caput:

“Art. 466. A sentença que condenar o
réu no pagamento de uma prestação,
consistente em dinheiro ou em coisa,
valerá como título constitutivo de hipoteca
judiciária, cuja inscrição será ordenada
pelo juiz na forma prescrita na Lei de
Registros Públicos.”
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Registro de hipoteca judiciária:

A doutrina:

“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
consequência da sentença.”

(Antônio Álvares da Silva, Execução
provisória trabalhista depois da reforma do
CPC, Editora LTr, São Paulo, 2007, p.
104) 20



Registro de hipoteca judiciária:

Jurisprudência:

EMENTA: “HIPOTECA JUDICIÁRIA. APLICABILIDADE NA
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.
JULGAMENTO EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INSTITUTO PROCESSUAL DE ORDEM PÚBLICA.

1. Com o objetivo de garantir ao titular do direito a plena
eficácia do comando sentencial, em caso de futura
execução, o legislador instituiu o art. 466 do CPC, que trata
da hipoteca judiciária com um dos efeitos da sentença. (...)

5. A hipoteca judiciária é instituto de ordem pública, e nessa
qualidade, além de sua decretação independer de
requerimento da parte, tem o fito de garantir o cumprimento
das decisões judiciais, impedindo o dilapidamento dos bens
do réu, em prejuízo da futura execução.” (TST-7ª Turma -
RR-87400-33.2006-03-0099, Rel. Min. Ives Gandra Martins
Filho, DJ 07/03/2008) 21



Registro de hipoteca judiciária:

Jurisprudência regional:

Súmula 57 do TRT da 4ª Região:

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

CPC:

A hipoteca judiciária está prestigiada no novo
CPC (NCPC, art. 495).

NCPC: “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.”
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6) Execução provisória da sentença de 

ofício:

Fundamento legal:

CLT, art. 878, caput; art. 899.

“Art. 878. A execução poderá ser promovida por
qualquer interessado, ou ex officio pelo próprio
Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, nos
termos do artigo anterior.”

“Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples
petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as
exceções previstas neste Título, permitida a execução
provisória até a penhora.”

24



Execução provisória de ofício:

A doutrina: 

“Logo, a execução provisória em RO é útil e

traz concretamente efeitos benéficos. Para que

se evitem retardos no julgamento do RO, a

execução se faz por carta de sentença em

primeiro grau, enquanto o processo sobe para o

segundo.”

(Antônio Álvares da Silva, Execução

provisória trabalhista depois da reforma do

CPC, Editora LTr, São Paulo, 2007, pp. 37/38)
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7) Averbação premonitória na 

sentença de ofício:
A medida legal da averbação premonitória

está prevista no art. 615-A do CPC/1973.

Visa assegurar a futura execução.

Uma vez que o art. 878 da CLT autoriza o

juiz a realizar a execução de ofício e uma vez

que o recurso ordinário tem efeito meramente

devolutivo, sendo permitida a execução

provisória (CLT, art. 899), a averbação

premonitória pode ser determinada na sentença,

de ofício.
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Averbação premonitória na 

sentença de ofício:

A juridicidade da averbação premonitória de ofício

na sentença é melhor compreendida ao observar-se

que:

1) o recurso ordinário tem efeito meramente devolutivo,

sendo permitida a execução provisória (CLT, art. 899),

de ofício (CLT, art. 878);

2) a execução provisória vai até a penhora (CLT, art. 899);

3) a penhora é mais do que a simples averbação

premonitória;

4) se é possível o mais (penhora), é possível o menos

(averbação premonitória).
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Averbação premonitória na 

sentença de ofício:
A averbação premonitória está prestigiada

no novo CPC (NCPC, art. 828).

NCPC: “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.”
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8) Indisponibilidade de bens:

O art. 185-A do Código Tributário Nacional preceitua:

“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.”
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Indisponibilidade de bens:

De acordo com o art. 889 da CLT, os preceitos da Lei de

Executivos Fiscais (Lei nº 6.830/1980) aplicam-se à execução

trabalhista de forma subsidiária desde que não contrariem o

processo judiciário do trabalho previsto nos arts. 763 a 910

da CLT.

O § 2º do art. 4º da Lei nº 6.830/1980 estabelece que

“À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza,

aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista

na legislação tributária, civil e comercial.”

Entre as normas relativas à responsabilidade prevista na

legislação tributária, encontra-se o art. 185-A do Código

Tributário Nacional. 30



Indisponibilidade de bens:

A aplicação da medida legal de

indisponibilidade de bens à execução

trabalhista tem por fundamento jurídico o

fato de o preceito do art. 185-A do CTN

integrar as normas relativas à

responsabilidade prevista na legislação

tributária (Lei nº 6.830/1980, art. 4º, § 2º),

ingressando na regência legal da

execução trabalhista por aplicação do

permissivo legal do art. 889 da CLT.
31



A jurisprudência:

“CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE

DE PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO

DO ART. 185-A DO CTN. A ausência de bens em nome do

executado constitui justamente o pressuposto para a determinação

de indisponibilidade de bens, nos termos do disposto no caput do

novel art. 185-A do Código Tributário Nacional. Trata-se, enfim, de

medida a ser tomada na hipótese de impossibilidade de

prosseguimento regular da execução, servindo como garantia de

que bens futuros possam ser objeto de apreensão judicial. Isto é o

que, aliás, está preceituado, há muito tempo, no art. 591 do CPC,

que registra que ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas

obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as

restrições estabelecidas em lei.’ [...] Cumpre ressaltar que o Direito

Processual Moderno – especialmente, o do Trabalho – admite este

tipo de procedimento. O juiz tem de buscar os bens do devedor e a

efetividade da justiça, que deve ser buscada.” (AP-00264-

1995-038-03-00-0, Rel. Milton Vasques Thibau de Almeida,

26.7.2006 - sublinhei). 32



Como fazer a comunicação 

de indisponibilidade de bens
A comunicação de indisponibilidade de bens pode ser dirigida

pelo juízo a todos órgãos que registram a propriedade de bens,

mediante ofício.

1) Ativos financeiros – Banco Central do Brasil – BACEN (Setor

Bancário Sul, Quadra 3, Bloco B, Ed. Sede, Brasília/DF, CEP:

70.074-900, telefone: (61) 3414-2350, www.bcb.gov.br);

2) Imóveis - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado. e-mail:

sedoccg@tj.rs.gov.br; CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade

de bens http://www.indisponibilidade.org.br - Provimento nº

39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça – CNJ;
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3) Veículos - Departamento de Trânsito – DETRAN.

Rua Voluntários da Pátria, 1358, Porto Alegre/RS, CEP:

90.230-010. Telefone: (51) 3288-2000.

http://www.detran.rs.gov.br/

4) Quotas sociais de sócios de empresas - Junta

Comercial do Estado. Av. Júlio de Castilhos, 120,

Centro, Porto Alegre/RS, CEP: 90.030-130. Telefone:

(51) 3216-7500; e-mail: junta@jucergs.rs.gov.br

5) Ações de sociedades anônimas de capital aberto

– Comissão de Valores Mobiliário – CVM (Rua Sete de

Setembro, 111, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,

CEP: 20.050-006, telefone: (21) 3554-8390, e-mail:

pfe@cvm.gov.br, www.cvm.gov.br);
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6) Marcas e patentes - Instituto Nacional de Propriedade

Industrial – INPI (Rua São Bento, 1, Centro, Rio de

Janeiro/RJ, CEP: 20.090-010, telefone: (21) 3037-3000,

e-mail: dirergs@inpi.gov.br, www.inpi.gov.br);

7) Embarcações - Capitania dos Portos. Rua Almirante

Cerqueira e Souza, 198, Rio Grande/RS, CEP: 96.201-

260, Telefones: (53) 3233-6119 ou (53) 3233-6188. e-

mail: secom@cprs.mar.mil.br: www.mar.mil.br/cprs.

8) Aeronaves – Agência Nacional de Aviação Civil –

ANAC / Sistema de Registro da Aeronáutico Brasileiro –

SISRAB (Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Ed.

Parque Cidade Corporate – Torre A, Brasília/DF, CEP:

70.308-200, telefone: 0800.725.4445, www.anac.gov.br).
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9) Efeito não suspensivo aos 

embargos à execução:

Fundamento legal:

CPC/1973, arts. 475- M e 739-A,

aplicados subsidiariamente ao processo

do trabalho com fundamento no arts. 769

e 889 da CLT. Essa é a regra geral.

A exceção é receber os embargos com

efeito suspensivo (CPC/1973, art. 475-M,

última parte e art. 739-A, § 1°).
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Efeito não suspensivo aos 

embargos à execução:
Fundamento legal:  

CPC/1973: “Art. 475- M. A impugnação não

terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-

lhe tal efeito desde que relevantes seus

fundamentos e o prosseguimento da execução

seja manifestamente suscetível de causar ao

executado grave dano de difícil ou incerta

reparação.”

CPC/1973: “Art. 739-A. Os embargos do

executado não terão efeito suspensivo.”
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Efeito não suspensivo aos 

embargos à execução:

Fundamento legal de lege ferenda:  

Anteprojeto do TST – PL 606/2011:

“Art. 881-A ...

§ 5º. A impugnação não terá efeito

suspensivo, exceto se houver grave

perigo de dano.”
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Efeito não suspensivo aos 

embargos à execução no novo CPC:

Também no NCPC, a regra é não suspender a 

execução (NCPC, art. 525, § 6º; art. 919).

NCPC: “Art. 525. § 6º. A apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a 

requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, 

atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for 

manifestamente suscetível de causar ao executado 

grave dano de difícil ou incerta reparação.”

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo.” 39



10) Desconsideração da 

personalidade jurídica de ofício

Fundamento legal:

CLT, art. 878;

Lei nº 6.830/80, art. 4º, V, § 3º; 

CDC, art. 28, caput e § 5º;

CC, art. 50.
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Desconsideração da 

personalidade jurídica de ofício

Fundamento legal:

CLT: “Art. 878. A execução poderá ser

promovida por qualquer interessado ou ex

officio, pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal

competente, nos termos do artigo anterior.”
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Desconsideração da 

personalidade jurídica de ofício

Fundamento legal:

Lei nº 6.830/80: “Art. 4º. A execução fiscal poderá

ser promovida contra:

V – o responsável, nos termos da lei, por dívida

tributária ou não;

§ 3º. Os responsáveis, inclusive as pessoas

indicadas no § 1º deste artigo, poderão nomear bens

livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos

bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis

ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor

forem insuficientes à satisfação da dívida.”
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Desconsideração da 

personalidade jurídica de ofício

Fundamento legal:

CDC: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em
detrimento do consumidor, houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.

...

§ 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa
jurídica sempre que sua personalidade jurídica for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.” 43



Desconsideração da 

personalidade jurídica de ofício

Fundamento legal:

CC: “Art. 50. Em caso de abuso da

personalidade jurídica, caracterizado pelo

desvio de finalidade, ou pela confusão

patrimonial, pode o juiz decidir (...) que os

efeitos de certas e determinadas relações

de obrigações sejam estendidos aos bens

particulares dos administradores ou sócios

da pessoa jurídica.”

44



11) Desconsideração inversa

da personalidade jurídica

Fundamento legal:

CLT, art. 878;

Lei nº 6.830/80, art. 4º, V, § 3º; 

CDC, art. 28, caput e § 5º;

CC, art. 50 (interpretação teleológica);
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Desconsideração inversa da 

personalidade jurídica

A técnica da desconsideração

inversa da personalidade jurídica é

utilizada no Direito de Família quando

se constata que o cônjuge desvia seu

patrimônio pessoal para a pessoa

jurídica de que é titular, com a

finalidade de sonegar determinados

bens da partilha.
46



Desconsideração inversa da 

personalidade jurídica

A técnica é utilizada para neutralizar a

conduta do cônjuge que aparenta possuir

menor rendimento, para obter

artificiosamente a redução do valor dos

alimentos que está obrigado a pagar.
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Desconsideração inversa da 

personalidade jurídica

Essa técnica também é

utilizada no Direito das Sucessões

quando herdeiros transferem

patrimônio do inventariado (de cujus)

para pessoas jurídicas, para sonegar

determinados bens da partilha a ser

feita no inventário, para prejudicar

outros herdeiros ou terceiros

credores do espólio.
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STJ - REsp nº 948.117 - MS, 3ª Turma, 

Min. Nancy Andrighi, 22/06/2010:

“[...]

III – Considerando-se que a finalidade da disregard

doctrine é combater a utilização indevida do ente

societário por seus sócios, o que pode ocorrer também

nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu

patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica,

conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50

do CC/2002, ser possível a desconsideração inversa da

personalidade jurídica, de modo a atingir bens da

sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio

controlador, conquanto preenchidos os requisitos

previstos na norma.”
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11) Desconsideração inversa

da personalidade jurídica

Ferramentas de pesquisa úteis:

1) Bacen CCS – Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional;

2) Jucergs – Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Sul.
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12) Reunião de execuções 

contra o mesmo executado:

Fundamento legal:

CLT: “Art. 765. Os Juízos e Tribunais

do Trabalho terão ampla liberdade na

direção do processo e velarão pelo rápido

andamento das causas, podendo

determinar qualquer diligência necessária

ao esclarecimento delas.”
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Reunião de execuções contra 

o mesmo executado:

Fundamento legal:

Lei nº 6.830/80:

“Art. 28. O Juiz, a requerimento das

partes, poderá, por conveniência da

unidade da garantia da execução, ordenar

a reunião de processos contra o mesmo

devedor .”
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Reunião de execuções contra 

o mesmo executado:

Fundamento legal:

Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria do TRT da 4ª Região:

“Art. 109. Após a citação, o Juiz poderá 

determinar a reunião de processos contra 

o mesmo executado, a fim de que se faça 

execução única, aproveitando-se os atos 

realizados por qualquer deles.”
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13) Medida cautelar de ofício 

para assegurar futura execução:

Fundamento legal:

CLT, art. 765.

CPC/1973, arts. 797, 798 e 799.

CPC/2015, art. 297.
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Medida cautelar de ofício: 

Fundamento legal:

CLT: “Art. 765. Os Juízos e Tribunais

do Trabalho terão ampla liberdade na

direção do processo e velarão pelo rápido

andamento das causas, podendo

determinar qualquer diligência necessária

ao esclarecimento delas.”
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Medida cautelar de ofício:
Fundamento legal:

CPC/1973:

“Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente

autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares

sem a audiência das partes.”

“Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos,

que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o

juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas,

quando houver fundado receio de que uma parte, antes do

julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de

difícil reparação.”

“Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar

dano, autorizar ou vedar a prática de determinados atos,

odernar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e

impor prestação de caução.” 56



Medida cautelar de ofício:

Fundamento legal:

CPC/2015:

“Art. 299. O juiz poderá determinar as medidas que

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”
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Medida cautelar de ofício:
Doutrina:
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.

continua
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Medida cautelar de ofício:
...

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. continua
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Medida cautelar de ofício:
...

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) 60



Medida cautelar de ofício:

Doutrina:

LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL

FRANCISCO MITIDIERO: “O juiz pode conceder tutela

cautelar de ofício não apenas nos casos expressamente

previstos em lei, mas também nos casos excepcionais, não

expressamente previstos na legislação. Se a atuação do

juiz estivesse restrita apenas aos casos expressamente

previstos na lei, a norma do art. 797, CPC, seria

desnecessária, eis que sem ela o juiz já estaria autorizado

a agir sem requerimento da parte.

(continua)
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Medida cautelar de ofício:

... Se o legislador é consciente de que, em alguns

casos, o juiz deve agir de ofício a bem da tutela do direito

material, não há racionalidade em não admitir tutela

cautelar de ofício nas situações concretas que, embora

não previstas pelo legislador, igualmente justificam a

atuação oficiosa do juiz. Raciocínio contrário faria

restaurar o superado dogma da completude e da perfeição

do ordenamento jurídico ou a desacreditada ideia de que o

legislador pode considerar todas as situações substanciais

carentes de tutela aprioristicamente.”

(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Francisco Mitidiero,

Código de Processo Civil – Comentado artigo por artigo,

Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 743)
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14)  Pesquisa de bens por meio de 

ferramentas eletrônicas de ofício:

Fundamento legal:

CLT: “Art. 765. Os Juízos e Tribunais do

Trabalho terão ampla liberdade na direção do

processo e velarão pelo rápido andamento das

causas, podendo determinar qualquer diligência

necessária ao esclarecimento delas.”

CLT: “Art. 878. A execução poderá ser

promovida por qualquer interessado ou ex

officio, pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal

competente, nos termos do artigo anterior.”
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14)  Pesquisa de bens por meio de 

ferramentas eletrônicas:

A pesquisa de bens, por meio de 

ferramentas eletrônicas (CLT, art. 765), 

pode ser delegada pelo Juiz aos Servidores 

da VT, nos termos do art. 93, XIV, da CF:

“XIV - os servidores receberão delegação 

para a prática de atos de administração e 

atos de mero expediente sem caráter 

decisório;”
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15) Penhora da totalidade do 

bem – executado condômino
Fundamento jurídico analógico no art. 655-B do CPC de

1973, preservando-se a meação do cônjuge não

devedor mediante o pagamento da respectiva cota-parte

em dinheiro. “Art. 655-B. Tratando-se de penhora em

bem indivísvel, a meação do cônjuge alheio à execução

recairá sobre o produto da alienação do bem.”

NCPC: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem

indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário

ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto

da alienação do bem.”
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15) Penhora da totalidade do 

bem – executado condômino
Jurisprudência:
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. (continua)
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15) Penhora da totalidade do 

bem – executado condômino

“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.”
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16) 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).

Expeça-se certidão de crédito, nos termos

do Ofício Circular SECOR n. 644/2009.
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16) Protesto extrajudicial da 

sentença no novo CPC:

O novo CPC tem previsão expressa nesse

sentido.

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.”
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Fundamento legal:

CDC, art. 28, caput e § 5o, por 

analogia; 

CC, art. 828, III, por analogia; 

Lei nº 6.019/74, art. 16, por analogia.
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Fundamento legal:

CDC: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar

a personalidade jurídica da sociedade quando,

em detrimento do consumidor, houver abuso de

direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou

ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato

social. A desconsideração também será

efetivada quando houver falência, estado de

insolvência, encerramento ou inatividade da

pessoa jurídica provocados por má

administração.
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Fundamento legal:

CDC:

“Art. 28. ...

...

§ 5º. Também poderá ser desconsiderada a

personalidade jurídica sempre que sua

personalidade for, de alguma forma, obstáculo

ao ressarcimento de prejuízos causados aos

consumidores.”
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Fundamento legal:

CC: “Art. 827. O fiador demandado pelo

pagamento da dívida tem direito a exigir, até a

contestação da lide, que sejam primeiro executados os

bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de

ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens

do devedor, sitos no mesmo município, livres e

desembargados, quantos bastem para solver o débito.

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador:

...

III – se o devedor for insolvente, ou falido.” 73



17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Fundamento legal:

Lei nº 6.019/74: “Art. 16. No caso de falência da

empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora

ou cliente é solidariamente responsável pelo

recolhimento das contribuições previdenciárias, no

tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas

ordens, assim como em referência ao mesmo período,

pela remuneração e indenização prevista nesta lei.”
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Jurisprudência do STJ:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO

DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO DE DECISÕES

JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO

TRABALHISTA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. BENS

DOS SÓCIOS. 1. (...). 2. O juízo da execução

trabalhista deve observar a competência exclusiva e

absoluta do juízo falimentar quando o exequente

perseguir patrimônio da massa falida (arrecadado ou a

arrecadar). Esse fato não o impede, porém, de

autorizar, nas hipóteses legais, constrições sobre bens

estranhos à massa como são, de ordinário, os bens dos

sócios de responsabilidade limitada. (continua)
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Jurisprudência do STJ:

“3. Essa regra vale especialmente quando tais

sócios são demandados, em nome próprio, juntamente

com a falida, na reclamação trabalhista, e contra eles é

direcionada a pretensão do exequente. Nessa situação,

a suspensão automática decorrente da decretação da

falência não atinge todas as partes

reclamadas/executadas. Atinge apenas a falida. A lide

trabalhista permanece em curso em relação aos demais

reclamados/executados (sócios), já que foram

demandados em nome próprio. (continua)
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17) Desconsideração da 

personalidade jurídica na falência

Jurisprudência do STJ:

“4. Se a execução trabalhista promovida contra sociedade

falida foi redirecionada para atingir bens dos sócios, não há conflito

de competência entre a justiça especializada e o juízo falimentar –

eis que o patrimônio da falida quedou-se livre de constrição.

Precedentes. 5. Não cabe conflito de competência quando o sócio

de responsabilidade limitada da falida pretende apenas livrar seu

patrimônio pessoal de medidas constritivas determinadas pelo juízo

trabalhista, ainda que sob o pretexto de preservar a igualdade entre

os credores habilitados na falência.” (STJ – AgRg-CC

200701307250 – (86096 MG) – 2ª. Sessão – Rel. Min. Humberto

Gomes de Barros – DJU 23.9.2007 – p. 207).

77



18) Desconsideração da personalidade 

jurídica na recuperação judicial

Fundamento legal:

CDC: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a

personalidade jurídica da sociedade quando, em

detrimento do consumidor, houver abuso de direito,

excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou

violação dos estatutos ou contrato social. [...]

...

§ 5o. Também poderá ser desconsiderada a pessoa

jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma

forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos

causados aos consumidores.”
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18) Desconsideração da personalidade 

jurídica na recuperação judicial

Jurisprudência do STJ:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE

COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -

CONSTRIÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS - RECURSO NÃO

PROVIDO. I. Não configura conflito de competência a constrição de

bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, à qual foi

aplicada, na Justiça Especializada, a desconsideração da

personalidade jurídica. Precedentes. II. Agravo regimental a que se

nega provimento.” (STJ-AgRg no CC 121.636⁄SP, Rel. Ministro

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27⁄06⁄2012, DJe

01⁄08⁄2012)
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