
Em face dos termos da Portaria nº 582, de 11 de dezembro de 2013, deixo de
determinar a intimação da União para ciência do cálculo de liquidação, tendo em vista
que o valor da contribuição previdenciária é inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Julgo  líquida  a  condenação,  fixando-a  segundo  valores  apontados  às
folhasxxxxxxxxxxx(da carta de sentença apensada),  acrescida de juros de 1,0% ao
mês, pro rata die, na forma e termos do parágrafo 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/91.

Honorários  do Contador  ad hoc,  pelo(a)  reclamado(a),  arbitrados em  R$ xxxxx
líquidos, atualizáveis de acordo com a Lei nº 6.899/81 (Enunciado nº 10 do TRT da 4ª
Região, revisado pela Resolução Administrativa nº 09 de 15.12.00).

Lance-se a conta geral.

Libere-se o depósito recursal da fl. 604v, a quem de direito.

O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente ao Direito Processual 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  direito
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as  normas deste Título.”

O requisito da compatibilidade  resguarda a especialidade do Direito Processual do
Trabalho.

De outra parte, o art. 15 do CPC prevê que:

“Na ausência de normas que regulam processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletivamente e subsidiariamente.”

Portanto,  havendo  compatibilidade com  os  princípios  do  Direito Processual do
Trabalho,  determinadas  normas  do  CPC  podem  ser  aplicadas  supletivamente  ao
Processo do Trabalho, sobretudo para melhorar a eficácia da execução trabalhista. É o
caso do art. 523, § 1º, do CPC.

Dispõe o art. 523, § 1º,  do CPC:

“No caso de condenação em quantia  certa,  ou já  fixada em liquidação,  e  no caso de
decisão  sobre  parcela  incontroversa,  o  cumprimento  definitivo  da  sentença  far-se-á  a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias,  acrescido de custas,  se houver.  § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.”

A Consolidação das Leis do Trabalho não prevê  aplicação de multa e honorários de
advogado no caso de não pagamento  voluntário pelo executado.   Logo,  há omissão
neste particular, o que autoriza a aplicação supletiva do art. 523,   § 1º,   do CPC.

Destaca-se, ainda, que o prazo previsto na CLT para pagamento é de 48 horas,
motivo pelo qual a aplicação do art. 523 do CPC não causará prejuízo 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), cite-se a reclamada para efetuar o
pagamento da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor total
do débito e sob pena de honorários de advogado de 10% (CPC, art. 523, § 1º).

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  e  os  honorários  de  advogado  incidirão
apenas sobre o saldo restante (CPC, art. 523, § 2º). Fica advertida, ainda, de que será
observado o prazo do art. 884 da CLT para efeito de oposição de embargos à execução,



contado da garantia do juízo.

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

Cite-se a reclamada.

Não havendo pagamento no prazo de 15 dias:

a) incluam-se a multa e os honorários de advogado na conta do processo;

b) inclua-se o nome do(s) executado(s) no cadastro de inadimplentes, o que se
determina com fundamento nos arts. 765 e 878 da CLT e no art. 782, § 3º, do CPC.
Diligencie a Secretaria.

c) proceda-se o protesto extrajudicial do título executivo judicial, o que se determina
com fundamento no art. 517 do CPC e OJ nº 16 da Seção Especializada em Execução
do TRT da 4ª Região. Expeça-se mandado.

Sendo infrutíferas as diligências, 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".

Após realizadas diligências na busca de bens à penhora, na forma da Súmula n.
560 do STJ,  por  meio  das tentativas  de bloqueio  judicial  (Bacen Jud);  restrições de
veículos  (Renajud)  e  localização  de  imóveis  pela  DOI  (Declaração  de  Operações
Imobiliárias), determino que se proceda à indisponibilidade de bens por meio da CNIB -
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens,  instituída pelo Provimento n. 39/2014 da
Corregedoria do CNJ.

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, inciso V, do CPC, a ser penalizado com multa de 20%
sobre o valor da execução, multa 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.


