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REUNIÃO  DE  EXECUÇÕES  CONTRA  O  MESMO
EXECUTADO

A  reunião  de  execuções  contra  o  mesmo  executado  tem
fundamento na aplicação subsidiária do art. 28 da Lei nº 6.830/1980 à
execução trabalhista (CLT, art. 889). 

Trata-se de prática que visa sistematizar o tratamento da fase
de  execução  trabalhista,  evitando  desperdício  de  atos  processuais  e
dando  maior  eficácia  à  atuação  do  juízo  da  execução.  Impede  a
manipulação da execução pelo executado, que já não pode mais optar
pelo pagamento de determinada execução que se encontra em fase mais
adiantada,  enquanto  protela  a  execução  que  se  encontra  em  fase
anterior.  

A  medida  de  reunião  das  execuções  vincula  todos  os
processos  a  uma mesma penhora,  facilitando  o  controle  de  todas  as
execuções que tramitam contra determinado executado. Evita despesas,
reduz  diligências  de  Oficiais  de  Justiça,  sistematiza  a  execução  e
aumenta a capacidade de controle do trabalho na fase de execução do
processo.

A medida de reunião das execuções pode ser realizada numa
mesma Vara do Trabalho ou em Varas do Trabalho distintas,  mediante
adoção de Central de Execuções.  

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO

A boa prática de realizar audiências de conciliação na fase de
execução  do  processo  contribui  para  suprimir  etapas  procedimentais,
além de criar uma cultura favorável à solução negociada dos dissídios,
agilizando  a  solução  dos  processos  que  se  encontram  na  fase  de
execução.

BANCO NACIONAL DE PENHORAS

A  criação  desse  mecanismo  está  sendo  objeto  de
desenvolvimento no âmbito do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do
Trabalho,  e  visa  à  reunião  de  todas  as  informações  sobre  bens,
penhoras, avaliações, incidentes e outras informações que possam ser
compartilhadas por todos os órgãos da Jurisdição Trabalhista, de modo
que cada Região tenha acesso aos bens penhorados noutras Regiões, de
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modo a racionalizar novas penhoras, conhecer as avaliações realizadas,
saber quais os bens foram removidos para o depósito do leiloeiro etc.  O
Banco  Nacional  de  Penhoras  permitirá  fomentar  a  realizar  de  leilões
eletrônicos unificados, com maior eficácia para a execução.

Para tanto, é recomendável fornecer aos Oficiais de Justiça
“tablets” dotados de máquina fotográfica, com vistas a fazer o auto de
penhora ser acompanhado da fotografia do bem penhorado, ficando a
informação  disponível  à  consulta  dos  juízos  da  execução  e  dos
interessados na aquisição dos bens, medida útil à realização de leilões
eletrônicos unificados.

DELEGAÇÃO  DE  AUTORIZAÇÃO  AOS  SERVIDORES
PARA A PRÁTICA DE ATOS ORDINATÓRIOS NA EXECUÇÃO,  NA
FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A necessidade de conferir maior agilidade à fase de execução
do  processo  pressupõe  exercer  a  delegação  de  atos  ordinatórios  de
execução  aos  Servidores  das  Varas  do  Trabalho.  É  necessário
compartilhar com os Servidores da Justiça do Trabalho essa importante
responsabilidade. 

A  execução  não  anda  quando  os  atos  ordinatórios  ficam
exclusivamente  aos  cuidados  do  Magistrado,  que  deve  se  ocupar  de
trabalho mais complexo. 

Essa delegação está expressamente prevista no inciso XIV do
art.  93  da  Constituição  Federal,  que  trata  da  organização  do  Poder
Judiciário: “Os servidores receberão delegação para a prática de atos de
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.”  

É preciso desmistificar as ferramentas eletrônicas de pesquisa
patrimonial e  compreender  que  tais  ferramentas  são  indispensáveis à
atividade rotineira dos Servidores na execução trabalhista, especialmente
tendo  em  consideração  o  dever  de  iniciativa  de  ofício  do  juízo  da
execução (CLT, art. 878, caput).
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HIPOTECA JUDICIÁRIA

A  sentença  trabalhista  condenatória  é  título  constitutivo  de
hipoteca judiciária (CPC, art. 466), cujo registro pode ser ordenado pelo
magistrado  de  ofício,  conforme jurisprudência  do  Tribunal  Superior  do
Trabalho.  

A  boa  prática  desestimula  o  recurso  protelatório,  previne
fraude à execução, alerta terceiros de boa-fé e cria direito de sequela
sobre o bem objeto da hipoteca, ampliando a possibilidade de êxito da
execução  da  sentença.   Estudar  incluir  no  sistema  RENAJUD  a
funcionalidade  de  hipoteca  judiciária  de  veículo,  ao  lado  das  atuais
restrições (licenciamento, circulação e transferência).  

A hipoteca judiciária foi mantida no NCPC (NCPC, art. 495).

REMOÇÃO IMEDIATA DE MÓVEIS PENHORADOS

A imediata remoção dos bens móveis penhorados da posse
do executado é uma exigência da efetividade da execução e corresponde
ao próprio conceito jurídico de penhora (CPC, art. 664), modalidade de
constrição que implica “apreensão e depósito dos bens”. 

A imediata remoção dos bens móveis penhorados é a regra
legal  em  vigor  (Lei  nº  6.830/1980,  art.  11,  §  3º;  CPC,  art.  666,  II).
Sobretudo após o STF ter consagrado o entendimento de que a prisão do
depositário  infiel  não  mais  é  viável,  a  remoção  imediata  dos  bens
penhorados tornou-se medida indispensável à efetividade da execução. 

Ao permanecer na posse dos bens penhorados, o executado
tende a utilizar todas as medidas disponíveis para a procrastinação da
obrigação.   A  imediata  remoção  do  bem  penhorado  estimula  ao
cumprimento da obrigação e à solução conciliatória do conflito. 

A regra da remoção imediata dos bens móveis foi mantida no
novo CPC (NCPC, art. 840, II).

ALIENAÇÃO  ANTECIPADA  DE  BENS  MÓVEIS
PENHORADOS: A DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA TORNOU-SE REGRA

O suporte fático da depreciação econômica dos bens móveis
penhorados está presente na generalidade dos casos (CPC, art. 670, I).
Essa é uma contingência da própria sociedade tecnológica de consumo
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veloz na qual vivemos: os bens perdem valor  com grande velocidade.
Logo, tornam-se obsoletos; em seguida, viram sucata. 

Se esperarmos para alienar o bem após o trânsito em julgado
da sentença de  embargos,  o  valor  apurado será  irrisório,  a  execução
tornar-se-á mais gravosa. Daí a conclusão pelo preenchimento do suporte
fático  da  alienação  antecipada  previsto  no  art.  670,  I,  do  CPC:  a
depreciação  econômica  caracterizar-se-á  como regra  geral  quando se
tratar de penhora de bem móvel.  

É  preciso  compreender  que  a  realidade  econômica  e
sociedade tecnológica reconfigurou o paradigma de envelhecimento dos
bens:  é  cada  vez  maior  a  velocidade  com  que  os  bens  tornam-se
obsoletos.  A  depreciação  econômica  tornou-se  regra.   A  alienação
antecipada deve generalizar-se.  

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. 

 ADJUDICAÇÃO ANTECIPADA  

A adjudicação do bem do executado pelo exequente é uma
forma simplificada de solução da execução (CPC, art. 685-A).  Deve ser
estimulada.  Evita despesas e agiliza a execução.  

O novo CPC estimula essa boa prática quando estabelece a
possibilidade de ser o exequente o depositário do bem penhorado quando
não houver depositário judicial (NCPC, art. 840, § 1º: “§ 1º. No caso do
inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em
poder do exequente”).

ADJUDICAÇÃO POR 50% DA AVALIAÇÃO

Aplicável subsidiariamente à execução trabalhista por força da
previsão do art. 889 da CLT, a adjudicação por 50% da avaliação está
prevista na Lei de Executivos Previdenciários e pode ser adotada como
boa prática na execução trabalhista (Lei nº 8.212/91, art. 98, § 7º), para
dar  solução  pontual  àqueles  casos  específicos  em  que  o  credor
trabalhista não tem condições de pagar a diferença entre o seu crédito e
o valor da avaliação do bem penhorado.
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INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB

Prevista  no  art.  185-A  do  CTN,  a  medida  legal  de
indisponibilidade de bens pode ser aplicada subsidiariamente à execução
trabalhista por força do permissivo do art. 889 da CLT, na medida em que
o art.  185-A do CTN integra “os preceitos que regem o processo dos
executivos  fiscais”,  de  conformidade  com interpretação  sistemática  do
subsistema dos executivos fiscais.

A indisponibilidade de bens alcança bens presentes e futuros,
revelando-se medida legal adequada à jurisdição trabalhista, na qual não
se reconhece, como regra geral, a incidência de prescrição intercorrente
(Súmula 114 do TST).  A indisponibilidade de bens tem uma  dimensão
prospectiva, alcançando bens futuros que venham a ingressar depois no
patrimônio do devedor trabalhista.

Destinada a quaisquer bens passíveis de constrição, a medida
legal  de  indisponibilidade  de  bens  passou  a  contar  com  a  Central
Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens  -  CNIB,  para  realizar  a
indisponibilidade de bens imóveis indistintos em todo o território nacional,
de forma eletrônica, mediante a inserção de CPF ou de CNPJ do devedor
trabalhista.   A  CNIB  foi  instituída  pelo  Provimento  nº  39/2014  da
Corregedoria Nacional de Justiça – CNJ, de 25/07/2014, e já conta com
dezenas  de  milhares  de  ordens  de  indisponibilidade  de  bens  imóveis
realizadas.

Para os demais bens, a ordem de indisponibilidade de bens
pode  ser  feita  mediante  ofício  em  papel.   Entretanto,  é  necessário
gestionar  junto  ao  CNJ  e  ao  CSJT  a  celebração  de  convênios  para
adotar-se a indisponibilidade de bens de modo eletrônico, por exemplo:

a) de quotas sociais perante a Junta Comercial do Estado; 

b)  de  marcas  e  patentes  perante  o  Instituto  de  Nacional  Propriedade
Industrial - INPI; 

c) de aeronaves perante a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; 

d) de embarcações perante a Capitania dos Portos; 

e)  de  ações  de  sociedades  anônimas  de  capital  aberto  perante  a
Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 

f) de veículos perante o Departamento de Trânsito – DETRAN.  
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AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA

Prevista no art. 615-A do CPC, a averbação premonitória da
existência da ação é medida que pode contribuir para a efetividade da
execução, porquanto recai sobre  quaisquer bens passíveis de registro.
Além de prevenir fraude à execução e alertar terceiros adquirentes de
boa-fé, a averbação premonitória prepara a futura execução, separando
determinados bens para responder pela futura execução.  

Pode ser utilizada para alcançar bens que não são objeto de
hipoteca judiciária.   Caso se atribua interpretação restritiva à hipoteca
judiciária (apenas para bens imóveis), a averbação premonitória poderia
alcançar outros bens. 

De acordo com parte da doutrina (Luiz Guilherme Marinoni e
Luciano  Athayde  Chaves),  a  medida  pode  ser  adotada  na  fase  de
conhecimento do processo, com melhoria da performance da execução
trabalhista. Essa técnica jurídica está prestigiada no novo CPC (NCPC,
art. 828).

A  averbação  premonitória  está  prestigiada  no  novo  CPC
(NCPC, art. 828).

MEDIDAS CAUTELARES DE OFÍCIO

A  adoção  de  medidas  cautelares  de  ofício  pelo  Juiz  do
Trabalho é boa prática que pode melhorar  a performance a execução
trabalhista,  podendo  ser  utilizada  tanto  com  fundamento  na  norma
estrutural  do  art.  765  da  CLT  quanto  com  fundamento  na  aplicação
subsidiária da norma geral do art. 799 do CPC, preceitos que autorizam a
adoção de medidas cautelares de ofício no interesse da efetividade da
execução.  

O processualista civil Galeno Lacerda tem rica doutrina sobre
a  ampla  iniciativa  conferida  ao  Juiz  do  Trabalho  para  a  adoção  de
medidas cautelares de ofício  no processo trabalhista (Comentários ao
Código de Processo Civil. Vol. VIII. Tomo I. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense,
1990. p. 129-130).
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PROTESTO  EXTRAJUDICIAL  DA  SENTENÇA  NO
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

A boa prática tem por fundamento o fato de que a sentença
transitada em julgado é título representativo de dívida e, portanto, pode
ser  levada  a  protesto  no  Cartório  de  Títulos  e  Documentos  (Lei  nº
9.492/1997). A jurisprudência é pacífica a respeito.  

O novo CPC tem previsão expressa nesse sentido.  Trata-se
do art. 517 do NCPC: “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.”  

INCLUSÃO DO DEVEDOR TRABALHISTA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES – SPC, SERASA, CADIN. SERASAJUD

Essa boa prática estimula o devedor trabalhista ao pagamento
de débito diante das restrições de crédito que decorrem de sua inclusão
em banco de dados de devedores.  

Com  o  advento  do  novo  CPC,  de  2015,  a  medida  foi
expressamente prevista no art. 782, § 3º: “A requerimento da parte, o juiz
pode  determinar  a  inclusão  do  nome  do  executado  em cadastros  de
inadimplentes.” 

O  CNJ  celebrou  convênio  com a  SERASA  EXPERIAN  em
2015,  para  possibilitar  aos  órgãos  do  Poder  Judiciário  promover  a
inclusão do devedor judicial nos cadastros de inadimplentes, com vistas a
estimular  o  cumprimento  das  decisões  judiciais.   O  convênio  tem
fundamento no art. 782, § 3º, do NCPC.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OFÍCIO

A  medida  pode  ser  utilizada  em  face  de  devedores
contumazes,  de  devedores  notoriamente  insolventes,  de  forma  a
antecipar atos de garantia do juízo, com vistas a melhorar a eficácia da
execução.  A adoção da execução provisória de ofício pode ser sempre
avaliada por ocasião do recebimento de recursos.  O fundamento legal
está no art. 878 da CLT, em combinação com a regra estrutural do art.
765 da CLT e com a previsão do art. 899, caput, da CLT.  
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RECEBER  OS  EMBARGOS  DO  EXECUTADO  SEM
SUSPENDER A EXECUÇÃO 

Entre as medidas adotadas pelas minirreformas do CPC para
conferir mais eficácia à jurisdição está a de permitir o prosseguimento da
execução  mesmo quando  da  oposição  de  embargos  à  execução.   O
prosseguimento da execução tornou-se regra geral tanto no procedimento
de cumprimento da sentença (CPC, art. 475-M) quanto na execução de
título extrajudicial (CPC, art. 739-A).  

A  suspensão  da  execução  tornou-se  exceção,  exigindo
fundamentação jurídica em que se demonstre manifesta possibilidade de
dano de difícil reparação (CPC, arts. 475-M, segunda parte, e 739-A, §
1º).   Essa  minirreforma  do  CPC  visou  evitar  que  os  embargos
continuassem  a  ser  utilizados  como  medida  ordinária  voltada  ao
retardamento  do  cumprimento  das  obrigações,  pois  é  sabido  que  o
pagamento ocorre às vésperas do leilão do bem penhorado.  

Parte  da  doutrina  justrabalhista  tem  afirmado  a  licitude  da
aplicação  subsidiária  dos  citados  preceitos  do  CPC  à  execução
trabalhista,  com  fundamento  nos  art.  769  e  889  da  CLT  (Francisco
Antonio de Oliveira, por exemplo).  Essa regra está prevista no PLS nº
606/2011, que opera como fundamento jurídico de lege ferenda para não
se suspender a execução quando opostos embargos pelo executado.

Também no novo CPC, a regra é não suspender a execução
(NCPC, art. 525, § 6º; art. 919).

ADOTAR  NA  EXECUÇÃO  TRABALHISTA  O  REGIME
ESPECIAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL PREVISTO NO ART.
185 DO CTN

O regime especial de fraude à execução fiscal previsto no art.
185 do Código Tributário Nacional pode ser aplicado subsidiariamente à
execução trabalhista por força da previsão do art. 889 da CLT.  

O regime especial de fraude à execução fiscal previsto no art.
185 do CTN é mais vantajoso para o credor do que o regime  geral de
fraude à execução previsto no art. 593, II, do CPC.  

De acordo com o STJ – Resp nº 1.141.990-PR, 1ª Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 19.11.2010, em recurso julgado sob o rito do regime
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dos recursos representativos de controvérsia, a Súmula 375 do STJ não
se aplica à execução fiscal, mas aplica-se à execução civil. 

A adoção do regime especial de fraude à execução fiscal no
processo do trabalho permitiria combater a fraude à execução com maior
eficácia e melhoraria a performance da execução trabalhista. Doutrina de
Júlio César Bebber e Ben-Hur Silveira Claus.

SENTENÇA LÍQUIDA

A  boa  técnica  da  prolação  de  sentença  líquida  agiliza  a
execução,  reduz  os  incidentes  da  fase  de  execução  e  estimula  a
conciliação.  

PENHORA  DA  TOTALIDADE  DO  IMÓVEL  QUANDO  O
EXECUTADO  É  PROPRIETÁRIO  DE  APENAS  UMA  FRAÇÃO  DO
IMÓVEL (IMÓVEL EM CONDOMÍNIO)

A penhora da totalidade do imóvel tem se revelado medida
eficaz na execução, na medida em que os demais condôminos tentam
preservar  a  propriedade  do  bem  imóvel  no  âmbito  da  família,  ora
auxiliando o executado, ora adjudicando a fração do executado pelo valor
da avaliação, com a preferência assegurada no art. 1332 do Código Civil. 

Caso  não  adjudiquem  a  fração  do  executado,  os  demais
condôminos  recebem as  respectivas  cotas-partes  em dinheiro  após  a
alienação  da  totalidade  do  bem,  de  modo  a  serem  contemplados  os
interesses contrapostos mediante  o emprego da conhecida técnica da
ponderação dos interesses em conflito.  

A medida não costuma gerar incidentes e tem apresentado
resultado altamente positivo diante dos laços de solidariedade que une os
condôminos.  A solução tem fundamento jurídico analógico no art. 655-B
do  CPC,  preceito  que  autoriza  a  alienação  do  imóvel  do  casal,
preservando-se  a  meação  do  cônjuge  não  devedor  mediante  o
pagamento da respectiva cota-parte em dinheiro. 

O novo CPC  amplia essa solução, estendendo-a a qualquer
coproprietário e não apenas ao cônjuge. 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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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE
OFÍCIO. VÁRIAS HIPÓTESES

A previsão de execução de ofício estabelecida no art. 878 da
CLT permite ao magistrado do trabalho determinar a desconsideração da
personalidade jurídica quando a sociedade executada não tem bens para
responder pela dívida (Lei nº 6.830/1980, art. 4º, § 3º; CLT, art. 889).  

Também se pode determinar a desconsideração  inversa da
personalidade quando o sócio desvia seus bens para o patrimônio de
determinada empresa  de  que  participa  (CC,  art.  50,  em interpretação
teleológica – STJ REsp 948.117-MS). 

A  desconsideração  da  personalidade  jurídica  também pode
ser  adotada no  caso  de  falência  (CDC,  art.  28,  caput)  e  no  caso  de
recuperação judicial (CDC, art. 28, § 5º), na medida em que os preceitos
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  integram  o  chamado  direito
processual comum e como tal podem ser aplicados subsidiariamente ao
processo do trabalho, de acordo com a previsão dos arts. 769 e 889 da
CLT.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que não se estabelece Conflito de Competência com o
juízo  da  falência  (STJ  AgRg no  CC 860.096-MG)  ou  com o  juízo  da
recuperação judicial  (STJ AgRg no CC 121.636-SP)  quando o juiz  do
trabalho penhora bens da pessoa natural do sócio mediante aplicação da
técnica da desconsideração da personalidade jurídica da massa falida e
da  empresa  recuperanda.  Assim,  o  exame  da  juridicidade  do  ato  de
penhora determinado pelo juiz do trabalho fica circunscrito ao âmbito da
jurisdição trabalhista, sem interferência da Justiça Comum.  

A  doutrina  justrabalhista  majoritária  tem  afirmado  a
inaplicabilidade  à  execução  trabalhista  –  por  incompatibilidade  com o
princípio da simplicidade das formas – do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do NCPC.

GRUPO  ECONÔMICO.  CONCEITO  EM  EVOLUÇÃO.
NOVOS ELEMENTOS HERMENÊUTICOS 

A  clássica  afirmação  doutrinária  de  que  o  legislador  disse
menos do que deveria ao definir o conceito jurídico de grupo econômico
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no  art.  2º,  §  2º,  da  CLT  vem  ganhando  sucessivos  reforços
hermenêuticos, os quais procuram dar conta do dinâmico fenômeno da
concentração econômica na atualidade. 

A  denominada  despersonalização  do  empregador visa
responsabilizar  o  próprio  empreendimento  econômico  pelos  créditos
trabalhistas,  secundarizando a figura  do sujeito  aparente quando esse
não  tem  capacidade  econômica  para  responder  pelas  obrigações
trabalhistas derivadas da exploração da atividade  empresarial. 

Decretada em 1943, a CLT define que há grupo econômico
quando houver direção, controle ou administração de uma empresa sobre
a outra, conceito jurídico que se revela restritivo diante da complexidade
do multiforme fenômeno da concentração econômica.  

Em  2010,  a  Resolução  750/1993  do  Conselho  Federal  de
Contabilidade foi atualizada para incorporar o denominado  princípio da
entidade,  trazendo  novo  elemento  hermenêutico  para  o  cenário  do
fenômeno da concentração econômica.  

Até  2016,  deverá  ser  adotado  no  Brasil  o  padrão  contábil
europeu  do  Comitê  de  Normas  Internacionais  de  Contabilidade
(lnternational Accouting Standards Board – IASB), padrão contábil no qual
se  adota  o  dúctil  conceito  de  influência  significativa  interempresarial,
modernizando o conceito de grupo econômico.  

Essa  modernização  conceitual  incidiu  sobre  as  Sociedades
Anônimas,  cuja legislação foi  atualizada para incorporar  o conceito de
influência significativa  ao subsistema jurídico comercial brasileiro.  Essa
atualização da Lei  6.404/1976 foi  introduzida pela Lei  11.941/2009.  A
redação do § 1º do art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas passou a
ser  a  seguinte:  “§  1º.  São  coligadas  as  sociedades  nas  quais  a
investidora tenha influência significativa.”  O § 4º do art. 243 da Lei das
Sociedades  Anônimas  estabeleceu  um  modo  para  reconhecer-se  a
caracterização  de  influência  significativa,   ao  prever  que:   “§  4º.
Considera-se  que há influência significativa quando a investidora detém
ou exerce poder de  participar nas decisões das políticas financeira ou
operacional da investida, sem controlá-la.”  E o § 5º do art. 243 da Lei das
Sociedades  Anônimas  fixou  presunção  de  influência  significativa
mediante adoção de critério de caráter quantitativo em relação ao capital
votante:  “§ 5º. É presumida influência significativa quando a investidora
for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida,
sem controlá-la.”  
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A denominada  Lei  Anticorrupção  trouxe  mais  um elemento
hermenêutico  para  a  deformalização do  conceito  de  grupo econômico
previsto na CLT; a Lei nº 12.846, no seu art. 16, § 5º, admite que o grupo
econômico  pode se  caracterizar  tanto  como grupo econômico  de fato
quanto  como  grupo  econômico  de  direito,  emprestando  ao  conceito
jurídico  de  grupo  econômico  uma  maior  relativização  inspirada  no
princípio  da  primazia  da  realidade  e  na  dinâmica  econômica
interempresarial.  A admissão da figura do grupo econômico de fato pode
conduzir a teoria jurídica à cogitação da existência de grupo econômico
oculto, assim como cogita-se da figura jurídica do sócio oculto, de modo
que  simulações  não  sejam  impedimento  ao  restabelecimento  da
integridade  da  ordem  jurídica  e  do  princípio  de  responsabilidade
patrimonial sobre o qual a boa-fé edifica a vida de relação entre pessoas
honestas.   

PODER  GERAL  DE  EFETIVAÇÃO  DO  MAGISTRADO.
ATIPICIDADE  DOS  MEIOS  EXECUTIVOS  NO  NOVO  CPC.  A
COMPREENSÃO DA NORMA ESTRUTURAL  DO ART.  765 DA CLT
COMO NORMA DE SOBREDIREITO DO SUBSISTEMA PROCESSUAL
TRABALHISTA.  A  EXPLORAÇÃO  DE  NOVAS  PERSPECTIVAS
HERMENÊUTICAS

Assim  como  Marinoni e  Arenhart identificaram  no  sistema
executivo dos arts. 461 e 461-A do atual CPC de 1973 a evolução do
processo civil brasileiro em direção à atipicidade dos meios executivos, é
possível  identificar  essa  mesma perspectiva  hermenêutica  também no
novo CPC.  

Enquanto o art. 139, IV, do NCPC diz que incumbe ao Juiz
“determinar  todas  as  medidas indutivas,  coercitivas,  mandamentais  ou
sub-rogatórias  necessárias para  assegurar  o  cumprimento  de  ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
o art. 297 do NCPC prevê que  “O juiz poderá determinar as medidas   que
considerar   adequadas para a efetivação da tutela provisória”.  

Mediante a aplicação subsidiária desses preceitos do NCPC à
execução trabalhista (CLT, art. 769 e 889), a perspectiva hermenêutica
de atipicidade dos meios de execução pode ser explorada no subsistema
processual laboral para melhorar a efetividade da execução trabalhista,
para  o  que  pode  contribuir  a  reflexão  hermenêutica  de  que  a  norma
estrutural do art. 765 da CLT constitui verdadeira norma de sobredireito
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processual do especial subsistema procedimental trabalhista,  norma de
sobredireito capaz de irradiar a eficácia jurídica que ainda está para ser
descoberta  pelos  pesquisadores  mais  ousados  da  ciência  processual
trabalhista. 

FALÊNCIA.  REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  AO
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO DE IMEDIATO

A  presunção  de  incapacidade  econômica  da  Massa  Falida
justifica  o  imediato  redirecionamento  da  execução  ao  responsável
subsidiário, sendo incompatível com a garantia constitucional da razoável
duração  do  processo  subordinar  tal  redirecionamento  ao  término  do
processo falimentar.  

Cabe ao responsável subsidiário habilitar-se perante a Massa
Falida após realizar o pagamento devido ao credor trabalhista.

PENHORA  DE  BENS  DE  OUTROS  FAMILIARES
BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DO EMPREGADO DOMÉSTICO

Não  apenas  o  sujeito  aparente  da  relação  de  emprego
doméstico responde pela dívida trabalhista do empregado doméstico.  Tal
responsabilidade pode ser  atribuída  também aos  familiares  que,  nada
obstante  não tenham anotado a  CTPS,  foram beneficiários  diretos  do
serviço prestado pelo empregado doméstico, compreendendo-se a família
como espécie de ente coletivo de índole parental.   

PENHORA  DE  BEM  DO  CONDÔMINO  POR  DÍVIDA  DO
CONDOMÍNIO EMPREGADOR

Em  face  da  condição  de  co-proprietário  do  condomínio
devedor,  o  condômino  pode  ser  chamado  a  responder  –  pessoal  e
individualmente  –  pela  dívida  do  condomínio  com  sua  propriedade
particular, responsabilidade que decorre tanto da previsão do art. 3º da
Lei  nº  2.757/1956  quanto  da  previsão  do  art.  1.317  do  Código  Civil.
Doutrina de Francisco Antonio de Oliveira e Edilton Meireles.

PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA SUNTUOSO
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A regra da impenhorabilidade do bem de família prevista na
Lei nº 8.009/1990 pode ser relativizada quando se tratar de bem imóvel
suntuoso,  mediante  a  aplicação  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.  Doutrina e jurisprudência Regional sobre o tema.

PENHORA  DE  BEM  FAMÍLIA  NA  EXECUÇÃO  DE
CONDENAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A previsão do inciso III do art. 3º da Lei nº 8.009/1990 constitui
exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, exceção que
ganha  relevo  em  face  da  competência  atribuída  pela  Emenda
Constitucional nº 45/2004 à Justiça do Trabalho para julgar as ações de
indenização  movidas  contra  o  empregador  em  razão  de  acidente  do
trabalho.  

A expressão pensão alimentícia prevista no inciso III do art. 3º
da Lei nº 8.009/1990 tem sido assim interpretada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ EREsp nº 679.456/SP).  

O § 1º do art. 100 da Constituição Federal também serve de
fundamento jurídico a essa interpretação, na medida em que adota, no
tema do pagamento mediante precatório, a locução de que os débitos de
natureza  alimentícia  compreendem  aqueles  decorrentes  de  salários,
vencimentos,  proventos,  pensões e suas complementações, benefícios
previdenciários  e  indenizações  por  morte  ou  invalidez,  fundadas  em
responsabilidade civil.

PUNIÇÃO  EXEMPLAR  A  ATOS  ATENTATÓRIOS  À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA

Aprimorar a cultura de punição exemplar a atos atentatórios à
dignidade da justiça (CPC, art. 600) e a atos atentatórios ao exercício da
jurisdição (CPC, art. 14, parágrafo único), de modo a valorizar o dever de
colaboração que incumbe às partes, seus procuradores e terceiros.

EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO

17



Nessa espécie de execução não se deve limitar a atuação do
juízo à habilitação do crédito trabalhista no inventário dos bens deixados
pelo executado, porquanto o procedimento cível é moroso e, não raro,
ineficaz quando há oposição dos herdeiros do executado. 

Para  tanto,  é  lícito  aplicar  subsidiariamente  à  execução
trabalhista  a previsão do art. 29 da Lei nº 6.830/1980 (CLT, art. 889),
para concluir que a execução trabalhista não está sujeita à habilitação em
inventário  e para penhorar  bem do espólio  identificado pelo Oficial  de
Justiça no rol de bens a inventariar; e para remover o bem penhorado e
levá-lo  a  leilão  na  Vara  do  Trabalho,  pagando  o  credor  trabalhista  e
entregando  o  saldo  ao  juízo  do  inventário,  tal  qual  é  lícito  ao  credor
tributário, a teor do art. 29 da LEF.

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÕES MOVIDAS
PELO EXECUTADO EM OUTROS RAMOS DA JURISDIÇÃO

A  pesquisa  de  ações  movidas  pelo  executado  trabalhista
noutros ramos da Jurisdição (Justiça Federal  e Justiça Estadual)  pode
permitir  a respectiva penhora nos rosto dos autos, podendo solucionar
demandas nas quais não são localizados outros bens para penhorar. 

MANDADO DE DILIGÊNCIA.  MEDIDA PREPARATÓRIA À
PENHORA  DE  VEÍCULO  NA  POSSE  DO  EXECUTADO,  MAS
REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO

O  mandado  de  diligência  é  boa  prática  destinada  a  pré-
constituir a prova de que o executado detém a posse do veículo que se
encontra  registrado  em  nome  de  terceiro,  mas  que  é  utilizado  pelo
executado.  

A prova da posse do veículo pelo executado permite ao juízo
adotar  a  presunção  ordinária  (CPC,  art.  335)  de  que  o  veículo  é  de
propriedade do executado, a teor dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil,
na medida em que a teoria jurídica civil representada por esses preceitos
opera  com  o  conceito  de  que  os  bens  móveis  transmitem-se  pela
tradição.  Tratando-se de bem móvel, estar o bem na posse de terceiro é
fato extraordinário.  Daí a presunção ordinária de que seja proprietária do
veículo a pessoa que está na respectiva posse.  
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O mandado de diligência visa reunir  informações acerca da
posse  do  veículo  e  fundamentará  tanto  a  decisão  que  determina  a
penhora quanto a sentença que julgará eventual ação de embargos de
terceiro. Há jurisprudência nesse sentido.

BLOQUEIO DE VALORES DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA DEVIDOS AO EXECUTADO.   BLOQUEIO DE VALORES
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DEVIDOS AO EXECUTADO

A Secretaria  da  Receita  Federal  pode  bloquear  os  valores
devidos ao executado a título de restituição de imposto de renda.  

Atualmente, é feito mediante mandado ou ofício.

O bloqueio eletrônico poderia ser objeto de convênio entre a
Secretaria da Receita Federal e o Poder Judiciário, de modo a localizar
valores  antes  de  sua  entrega  ao  executado.   A  ferramenta  poderia
funcionar na forma de convênio até ser integrada ao Processo Judicial
Eletrônico.  

O  mesmo  tipo  de  bloqueio  pode  ser  realizado  junto  à
Secretaria  da  Receita  Federal  quanto  à  restituição  de  valores  de
previdência social postulada pelo executado.

ACESSO  À  MOVIMENTAÇÃO  FINANCEIRA  PARA
PENHORA DE CRÉDITO

Conhecer  a  movimentação financeira  do  executado junto  à
Secretaria Estadual da Receita de Tributos pode permitir a penhora de
créditos do executado junto a clientes habituais, mediante convênio entre
a Secretaria Estadual e o Poder Judiciário.
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