
LABORATÓRIO PRÁTICO  EJUD-7

OFICINAS DE DISCUSSÃO SOBRE TEMAS  DE PROCESSO CIVIL 

 APLICÁVEIS AO PROCESSO DO TRABALHO 

SUB-TEMA EXECUÇÃO TRABALHISTA

1. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER 

O CPC trata de execução de obrigação de fazer e não fazer nos artigos 497, 499, 500 e

505  (sentença  e  coisa  julgada),  536  e  537  (cumprimento  de  sentença)  e  814  a  823

(processo  de  execução  de  título  extrajudicial),  tendo  dado  importante  destaque  à

concessão da tutela específica ou resultado prático equivalente e atipicidade dos meios e

do procedimento executivo. 

Propomos debater as seguintes questões:

1. Há evidente opção legislativa por garantir-se ao exequente a tutela específica ou pelo

resultado prático equivalente, o que, no processo do trabalho, comumente se alcança nas

obrigações fazer de menor complexidade, como liberação do FGTS, seguro-desemprego

ou anotações na CTPS.

Nos  processos  em  que  o  executado  é  condenado  a  incorporar  na  remuneração  do

trabalhador alguma vantagem (prestação de natureza continuada), por vezes não há um

interesse do advogado do credor no cumprimento específico da obrigação, optando por

fazer periódicas execuções dos valores vencidos e na medida em que vencem. Para

evitar  a  eternização  dessas  execuções  e  garantir  ao  credor  a  tutela  específica  ou

resultado equivalente,  quais os meios executivos que considera mais efetivos ou que

utilizou, obtendo resultado positivo?

2. Num processo em que se executa obrigação de fazer consistente em restituição do

plano  de  saúde,  estando  em mora  a  executada  e  apresentando  o  exequente  laudos

médicos noticiando que necessita realizar um tratamento médico de urgência ou essencial

para preservação de determinada condição de saúde, quais as medidas coercitivas que

podem ser utilizadas, além da multa, para garantir resultado prático equivalente? Admite a

incidência dos artigos 816, 817 e 771 do CPC?

3. Sendo título executivo extrajudicial o Termo de Ajustamento de Conduta, proposta a

ação de execução e estando no título consignada obrigação de fazer com definição de



cláusula penal em caso de inadimplemento, com amparo no parágrafo único do art. 814

do CPC, o juiz pode reduzi-la?

4. O art. 537 do CPC trata de astreinte e da impossibilidade de o juiz reduzir o  seu valor

quanto  ao  tempo  já  transcorrido;  somente  as  vincendas  podem  ser  afetadas.

Considerando-se que há casos de abusos por parte do exequente, que, por vezes, não

impulsiona  a  execução  gerando  acumulação  da  multa  e  a  aferição  de  valores

consideráveis, como deve o juiz agir, ou considera não caber essa preocupação ao juízo,

mas sim ao devedor?

5.  Considera  eficiente  ao  resultado  útil  da  execução  de  obrigações  de  fazer,  o

estabelecimento pelo próprio juiz de um valor limite da astreinte (ex. multa diária até o

limite de...)?  É compatível com o sistema de garantir a tutela específica? 

6. O § 3º do art. 536 admite expressamente a cumulação de multa por litigância de má-fé,

com  astreinte  (multa  coercitiva).  Considera  também  cumulável  com  multa  por  ato

atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, §1o e 2º do CPC, cumulado com

art. 772, 774 e §6o do art. 903?

7.  Os §§ 3o , 4o e 5o do art. 537 admitem a execução provisória da astreinte, não obstante

com limitação na liberação do valor em proveito do credor. Haverá benefícios na aplicação

supletiva dessa norma ao processo do trabalho?

2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA

Os incisos I a IV do art.  521 do CPC admitem liberação do crédito,  independente de

caução em quatro hipóteses: crédito de natureza alimentar, independentemente de sua

origem; credor demonstrar situação de necessidade; pender agravo em recurso especial

ou extraordinário ou a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância

com súmula do STF, STJ ou acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 

Propõe-se para discussão: 

1. Considera o crédito trabalhista inserido na noção de “crédito de natureza alimentar,

independentemente de sua origem”, de modo a admitir liberação do crédito?

2.  O  trabalhador  acometido  de  moléstia  grava  pode  ser  considerado  em  estado  de

desnecessidade para fins de dispensa de caução e liberação do crédito?

3. Como interpretar, no âmbito trabalhista, o parágrafo único do art. 521 de modo a não



esvaziar a aplicação da norma que admite a liberação de crédito ou alienação de bens na

execução provisória, independentemente de caução. Podemos definir algumas premissas

fáticas essenciais? 

4. Em sendo exigida a caução suficiente e idônea prevista no inciso IV do art.  520 e

arbitrada pelo juiz, está o juiz obrigado à observância da regra do contraditório prévio do

art. 10 do CPC?

5. Considera ser possível iniciar-se de ofício a execução provisória trabalhista? Em tal

situação  quando  sobrevier  dano  ao  executado,  como  imputar  ao  exequente  a

responsabilidade prevista no art. 520 I e § 4º?

3. ORDEM DE PENHORA E SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA

Tomemos como elementos para a discussão os  artigos  835, caput,  §§ 1º e 2º , 847 e

848 do CPC, que tratam da penhora em dinheiro e das modificações da penhora. 

Debatamos as seguintes questões: 

1.  A  penhora  em  dinheiro  pode  ser,  doravante,  considerada  além  de  preferencial,

absoluta, somente substituível por carta de fiança ou seguro garantia?

2. Considerando-se o disposto no art. 847 que estabelece como elemento impeditivo para

a  modificação  da  penhora  a  inexistência  de  prejuízo  para  o  exequente,  cabe  a

substituição da penhora em dinheiro por outros bens? Cabe a substituição de bens em

geral contrariando a ordem preferencial de penhora? 

3. Como a carta de fiança ou o seguro garantia judicial são apresentados no §2o do art.

835 do CPC como para fins de substituição da penhora em dinheiro, o que fazer quando

já se conseguiu garantir totalmente o crédito com o BACEN-JU? É legítimo não admitir a

substituição em face do valor incontroverso?

4. PARCELAMENTO DE DÍVIDA

Vejamos o art. 916 do CPC

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando

o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários

de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em

até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por



cento ao mês.

§  1oO  exequente  será  intimado  para  manifestar-se  sobre  o  preenchimento  dos
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

§ 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas
vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos
os atos executivos.

§ 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será
convertido em penhora.

§ 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:

I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o
imediato reinício dos atos executivos;

II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não
pagas.

§ 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de
opor embargos

§ 7oO disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Apresentamos os seguintes pontos para discussão: 

1.  O  CPC  no  §  7º do  art.  916  expressamente  veda  o  parcelamento  da  dívida  no

cumprimento de sentença, contudo, a IN 39 do TST, no art. 3o XXI admite sua aplicação

ao processo trabalhista. Considerando-se ser predominante no processo do trabalho a

execução de sentença e não de título extrajudicial, podemos presumir que o TST admite a

aplicação da norma para todas as situações? Considera aplicável o instituto na execução

de sentença? Porque? 

2.  Admitindo-se  a  aplicação  supletiva  no  cumprimento  de  sentença  trabalhista,  o

exequente  trabalhista  pode  recusar  sem  apresentar  justo  motivo,  sobretudo  se  na

execução em curso há dificuldade na localização de bens do devedor?

2. O parcelamento cabe se o juízo já obteve a garantia total da execução pelo BACEN-

JUD,  ainda  que  o  exequente  aquiesça  (tanto  para  execução  de  título  judicial  como

extrajudicial)?

3. Se o pedido de parcelamento feito pelo devedor é recusado pelo juiz, ainda assim o

devedor fica impedido de opor embargos à execução?



5. PENHORA E ALIENAÇÃO DE CRÉDITOS

Assim dispõe o art. 857 do CPC.

Art. 857.  Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido

embargos  ou  sendo  estes  rejeitados,  o  exequente  ficará  sub-rogado  nos  direitos  do

executado até a concorrência de seu crédito.

§ 1o O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito

penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da

realização da penhora.

§ 2o A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de

prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.

Discutamos: 

1. Na Justiça do Trabalho não é incomum termos notícia de que o executado trabalhista

figura como credor em ação no âmbito da Justiça Comum ou lá postula o reconhecimento

de direitos que podem gerar um crédito pecuniário ou direito sobre determinado bem. O

dispositivo não trata de penhora de crédito no rosto dos autos, mas em penhora de direito

e ação, autorizando a alienação desse direito, se o credor não optar por, simplesmente,

exercer o direito de subrogação no direito ou na ação. Considera essa solução aplicável

ao processo trabalhista, permitindo-nos alienar direitos objeto de ação judicial em hasta

pública?

6. PENHORA ON LINE

Assim dispõe o art. 854 do CPC/2015

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,

o juiz,  a requerimento do exequente,  sem dar ciência prévia do ato ao executado,

determinará às instituições financeiras, por  meio de sistema eletrônico gerido pela

autoridade  supervisora  do  sistema  financeiro  nacional,  que  torne  indisponíveis  ativos

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor

indicado na execução.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:



I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§  5º  Rejeitada  ou  não  apresentada  a  manifestação  do  executado,  converter-se-á  a

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da

execução determinar  à  instituição financeira  depositária  que,  no prazo de 24 (vinte e

quatro)  horas,  transfira  o  montante  indisponível  para  conta  vinculada  ao  juízo  da

execução.

O CPC consagra uma prática trabalhista antiga, a penhora via BACEN-JUD, começando

com ordem de indisponibilidade, complementada com a transferência e formalização em

penhora. Quiça tenha sido essa a razão substancial pela qual a IN 39 do TST, no art. 3 o,

XIX recepcionou a norma. Ocorre que parte da doutrina civilista tem defendido que o art.

854 do CPC, porque tem a intenção de preservar o sigilo da ordem de bloqueio, para não

frustrá-la,  deve ser  interpretado sistematicamente,  com o art.  835,  I  e  §1o do CPC e

também com os artigos 523, §1o e 827 § 1° que tratam do início da execução. Portanto, o

rito  seria,  fazer  o  bloqueio  (ordem  de  indisponibilidade)  para  garantir  a  prioridade  e

surpresa da penhora de dinheiro, dar ciência ao devedor da indisponibilidade e do início

da execução (intimação ou citação), julgar eventual impugnação, converter em penhora. 

Discutamos: 

1. Quais os contornos que vê para a aplicação supletiva desse dispositivo ao processo do

trabalho?

2.  A ordem de indisponibilidade mantém-se em sigilo  se continuar  a  ser  feita  após a

citação do devedor ou intimação do advogado?

3. Como ajustar a impugnação prevista no art.  854 com os embargos à execução do

processo trabalhista?

7. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL

O art. 843 dispõe: 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. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na

arrematação  do  bem  em  igualdade  de  condições.  §2oNão  será  levada  a  efeito

expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de

garantir,  ao coproprietário  ou ao cônjuge alheio à execução,  o  correspondente à sua



quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Discutamos: 

1.  O dispositivo  deve ser  aplicado ao processo do trabalho como regra  geral  e  para

efetivação da penhora de bem indivisível de devedor ou sócio de pessoa jurídica? Qual o

fundamento?

8. REMIÇÃO DE BEM HIPOTECADO PELO EXECUTADO

Assim dispõem os artigos 877 §3º e 902 do CPC: 

Art. 877.  Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas

eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 3º No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura

do auto de adjudicação,  oferecendo preço igual  ao da avaliação,  se não tiver  havido

licitantes, ou ao do maior lance oferecido.

Art.  902.  No caso de leilão de bem hipotecado,  o executado poderá remi-lo até a

assinatura  do  auto  de  arrematação,  oferecendo  preço  igual  ao  do  maior  lance

oferecido.

Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de

remição previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não

podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.

Propomos a discussão acerca dos seguintes aspectos: 

1. Diante o silêncio da CLT cabe a aplicação subsidiária desses dispositivos ao processo

trabalhista?

2. Penhorado bem hipotecado do devedor que no leilão obteve lanço de 50% do valor da

avaliação, cabe a remição pelo devedor, ainda que o valor seja insuficiente para quitar a

dívida trabalhista?

3.  Admitida  a  remição  do  bem  o  juiz  pode,  em  seguida,  penhorá-lo  para  garantir  o

remanescente da dívida?

4.  Havendo  a  remição  do  bem hipotecado  pelo  devedor  trabalhista,  há  liberação  do

gravame real?



9. ALIENAÇÃO PARTICULAR

Os artigos 879 e 880 do CPC tratam da alienação particular por requerimento e iniciativa

do  exequente,  podendo  ser  realizada  por  intermédio  de  leiloeiro  público  ou  corretor,

fixando o juiz, dentre outros aspectos, o preço mínimo, as condições de pagamento e as

garantias. 

Debatamos: 

1. Esse meio de alienação é aplicável ao processo trabalhista? Por que?

2. Cabe deferimento de alienação particular a requerimento do executado e com simples

consentimento do exequente?

3.  Caso  seja  admitida  a  alienação  particular  a  requerimento  do  executado,  quais  as

cautelas que se impõe?

10. PREÇO MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO E PAGAMENTO DO LANÇO PARCELADO

Os artigos 885 e 891 do CPC estabelecem dois parâmetros para a definição de preço vil:

um valor mínimo fixado pelo juiz ou cinquenta por cento do valor de avaliação do bem. 

O art. 895 do CPC, por sua vez, recepcionado pelo art. 3º XX da IN 39 do TST admite o

pagamento parcelado do lanço, condicionando-o à observância do valor de avaliação no

primeiro leilão e respeito ao preço que não seja considerado vil, no segundo leilão. 

Propomos o debate em torno das seguintes questões: 

1.  O  conceito  de  preço  vil,  assim  posto  pelo  CPC/15  tem  aplicação  ao  processo

trabalhista?

2. Da recepção pelo TST, por  intermédio da IN 39,  do art.  895 se pode inferir  tenha

admitido o preço vil nas condições propostas pelos artigos 885 e 891 do CPC?

3.  Admitido  o  pagamento  parcelado  do  lanço  na  forma  prevista  no  art.  895,  do

inadimplemento pelo arrematante do valor do lanço pode advir para o exequente a opção

de resolver a arrematação ou promover a execução do arrematante nos mesmos autos da

execução contra o devedor, conforme previsto no §5o do art. 895?

11. CONCURSO DE CREDORES PRIVILEGIADOS

O  art.  889,  V,  do  CPC  exige  que  sejam  cientificados  da  alienação  judicial  de  bem

constrito,  entre outros, o credor com penhora anteriormente averbada sobre o mesmo



bem, inclusive porque este credor tem direito à adjudicação do bem, conforme previsto no

art. 876, §5º do CPC. 

Nos  artigos  908  e  909  o  CPC  previu  um  incidente  para  solução  de  interesses  dos

credores concorrentes quanto a um mesmo bem alienado. 

O art. 908, caput, do CPC estabelece que havendo pluralidade de exequentes, o dinheiro

proveniente da alienação do bem será distribuído e entregue consoante a ordem das

respectivas  preferências.  No  §2o do  art.  908  consta  que  não  havendo  título  legal  à

preferência,  o  dinheiro  será  distribuído  entre  os  concorrentes,  observando-se  a

anterioridade de cada penhora. Por fim, no art. 909 do CPC consta que os exequentes

formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e

a anterioridade da penhora e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. 

Considerando-se  não  ser  incomum,  na  execução  trabalhista,  muitos  credores

procederem  à  penhora  sobre  um  mesmo  bem,  propomos  os  seguintes

questionamentos: 

1.  Da  aplicação  subsidiária  desses  dispositivos  ao  processo  trabalhista  advém  a

obrigação de havendo várias penhoras incidentes sobre um mesmo bem, o juízo que

primeiro o levar a leilão comunicar aos demais, para que os credores tenham ciência e

possam adjudicar ou exercer seu direito de preferência?

2. Como deverá proceder para exercer o seu direito à adjudicação o credor que não figura

nas primeiras posições na ordem de efetivação da penhora sobre o bem comum?

3. Desses dispositivos poderá se valer o credor trabalhista para exercer o seu direito legal

à preferência, quando o bem foi primeiro penhorado por credor quirografário e na Justiça

Comum, sendo lá arrematado?

4.  Cogitemos,  agora  de  situação em que  as  múltiplas  penhoras  incidentes  sobre  um

mesmo bem ocorreu apenas no âmbito trabalhista.  O juízo que levou o bem a leilão,

tendo  conhecimento  pelo  exame da  certidão  do  registro  imobiliário,  que  o  credor  do

processo não tem direito de preferência pela anterioridade da penhora, tendo cumprido

seu dever de comunicação aos demais juízos trabalhistas do leilão a se realizar, e não

havendo  pedido  de  preferência  pelos  demais  credores  trabalhistas,  está  obrigado  a

respeitar a prelação ou pode pagar prioritariamente o credor do processo onde houve a

venda judicial?



12.   HIPOTECA JUDICIÁRIA, PROTESTO E CADASTRO DE INADIMPLENTES

Diz o art. 17 da IN 39 do TST: “Sem prejuízo da inclusão do devedor no Banco Nacional

de Devedores Trabalhistas (CLT, art. 642-A), aplicam-se à execução trabalhista as normas

dos artigos  495,  517 e 782,  §§  3º,  4º  e  5º  do  CPC,  que tratam respectivamente  da

hipoteca judiciária, do protesto de decisão judicial e da inclusão do nome do executado

em cadastros de inadimplentes. 

Discutamos:

1. A hipoteca judiciária é de fácil aplicação na prática trabalhista? Quais os entraves que

antevê para a sua generalização? Como podermos superá-los? 

2. No processo do trabalho o protesto da decisão judicial  poderá ser determinado de

ofício? Por que? Considera o protesto mais eficiente que a hipoteca judiciária?

3. À semelhança do que ocorre com a inclusão no BNDT, a inclusão do devedor em

cadastros como SPC e SERASA também pode ser feita de ofício? Porque? Em face de

quais devedores acredita que a inclusão nesses cadastros poderá tornar mais efetiva a

execução trabalhista?

13. FRAUDE À EXECUÇÃO

Examinemos os incisos II, III e IV do art. 792 do CPC/15, comparando-o ao art. 593 do

CPC/73. 

CPC/15 CPC/73

Art.  792.  A alienação  ou oneração  de bem é
considerada fraude à execução

I - quando sobre o bem pender ação fundada
em  direito  real  ou  com  pretensão
reipersecutória,  desde  que  a  pendência  do
processo tenha sido  averbada no respectivo
registro público, se houver. 

II - quando tiver sido averbada, no registro do
bem, a pendência do processo de execução, na
forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do
bem, hipoteca  judiciária  ou  outro  ato  de
constrição  originário  do  processo  onde  foi
arguida a fraude.

IV  -  quando,  ao  tempo  da  alienação  ou
oneração,  tramitava  contra  o  devedor  ação

Art. 593. Considera-se em fraude de execução
a alienação ou oneração de bens: 

I - quando sobre eles pender ação fundada em
direito real. 

II  –  quando,  ao  tempo  da  alienação  ou
oneração,  corria  contra  o  devedor  demanda
capaz de reduzi-lo à insolvência. 

III – nos demais casos expressos em lei. 

Vide também art. 54-57 da Lei 13.097/2015

Art. 54.  Os negócios jurídicos que tenham por
fim  constituir,  transferir  ou  modificar  direitos
reais sobre imóveis são eficazes em relação a
atos  jurídicos  precedentes,  nas  hipóteses  em
que não tenham sido registradas ou averbadas



capaz de reduzi-lo à insolvência; 

V – nos demais casos especificados em lei. 

§  1o A  alienação  em  fraude  à  execução  é

ineficaz em relação ao exequente.

§  2o No  caso  de  aquisição  de  bem  não

sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o

ônus  de  provar  que  adotou  as  cautelas

necessárias  para  a  aquisição,  mediante  a

exibição das certidões pertinentes,  obtidas no

domicílio  do  vendedor  e  no  local  onde  se

encontra o bem. 

na  matrícula  do  imóvel  as  seguintes
informações:         

I  -  registro  de  citação  de  ações  reais  ou
pessoais reipersecutórias;

II  -  averbação,  por solicitação do interessado,
de constrição judicial, do ajuizamento de ação
de  execução  ou  de  fase  de  cumprimento  de
sentença, procedendo-se nos termos previstos
do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;

III  -  averbação  de  restrição  administrativa  ou
convencional  ao  gozo  de  direitos  registrados,
de indisponibilidade ou de outros ônus quando
previstos em lei; e

IV - averbação, mediante decisão judicial, da
existência  de  outro  tipo  de  ação  cujos
resultados ou responsabilidade patrimonial
possam  reduzir  seu  proprietário  à
insolvência, nos termos do inciso II do art.
593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

Parágrafo  único.   Não  poderão  ser  opostas
situações jurídicas não constantes da matrícula
no Registro de Imóveis, inclusive para fins de
evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir  ou
receber  em  garantia  direitos  reais  sobre  o
imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e
130  da  Lei  no  11.101,  de  9  de  fevereiro  de
2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da
propriedade  que  independam  de  registro  de
título de imóvel.

Propomos a discussão dos seguintes pontos: 

1. A referência do art. 792, em três incisos, à averbação no registro do bem pode ser

compreendida como uma limitação à declaração judicial de fraude à execução, se o bem

é suscetível a registro (imóveis, veículos, aeronaves)?

2. Considerando-se o disposto no § 2o do art. 792, há presunção absoluta de boa fé do

terceiro se adquiriu bem do devedor depois de proferida sentença condenatória, quando

não levado a registro a hipoteca judiciária ou a penhora incidente sobre o bem sujeito a

registro? 

3. Qual o impacto da aplicação do inciso III do art. 792 quando o bem alienado em fraude

à execução foi objeto de sucessivas alienações? 



4. No processo trabalhista, o inciso IV do art. 792 tem aplicação restrita às situações em

que o  reclamado aliena bem de sua propriedade após o  ajuizamento  da reclamação

trabalhista e antes de prolatada a sentença?

5. O inciso IV do art. 792 do CPC é conciliável com o art. 54, IV da Lei 13.097/2015, que

trata de registro de pendência de processo?

6. Se houve registro no BNDT o terceiro, ainda que o bem penhorado não tenha sido

levado a registro ou não tenha sido registrada a hipoteca judiciária, poderá suscitar boa

fé? 

14. FRAUDE À EXECUÇÃO E BENS DOS SÓCIOS

Observemos o quanto dispõe o § 3o do art. 792 do CPC.

§ 3o.  Nos  casos  de  desconsideração da personalidade  jurídica,  a  fraude  à  execução

verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. 

Discutamos dois aspectos substanciais.

1. O dispositivo referido estabelece qual marco temporal para se considerar em fraude à

execução a alienação de bens pelos sócios da reclamada, a citação do processo ou a

citação para o incidente de desconsideração, art. 135 do CPC?

2.  Considerando-se  as  imposições  de  registro  da  hipoteca  judiciária  ou  registro  da

penhora, impostas no art. 792 do CPC, realizadas, num primeiro momento, em face da

pessoa jurídica reclamada no processo, qual  o impacto que a aplicação dessa norma

poderá trazer nas declarações de fraude à execução por alienação de bens de sócios?

15. FRAUDE À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIROS

 O § 4o do art. 792 do CPC dispõe que: Antes de declarara a fraude à execução, o juiz

deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no

prazo de 15 (quinze dias). 

1. O art. 790, VI, do CPC reforça a concepção de que a fraude contra credores depende

de  ação  autônoma.  No  processo  do  trabalho,  contudo,  não  há  propositura  de  ação

pauliana  com  este  fim,  não  obstante  não  seja  incomum  o  reclamado  desfazer-se

dolosamente  de  bens  antes  da  propositura  de  ação  trabalhista  pelo  reclamante,  ou

quando ainda em curso o contrato de trabalho.  Considerando-se essa especificidade,

admite-se  a  discussão  acerca  de  fraude  contra  credor  trabalhista  em  embargos  de

terceiro com fundamento no  § 4o do art. 792 do CPC?



2. Se o terceiro adquirente não propuser os embargos de terceiro no prazo previsto no  §

4o do art. 792 do CPC, há preclusão, considerando prazo específico previsto no art. 675

do CPC?

1  6. EXECUÇÃO DE BENS DE DEVEDOR EM UNIÃO ESTÁVEL

O art. 73,  §1º, IV,  §3º do CPC estabelece que havendo união estável comprovada nos

autos  os  conviventes  deverão  ser  citados  nas  ações  que  tenham  por  objeto  o

reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos. 

O art. 842 do CPC estabelece que recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real

sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em

regime de separação absoluta de bens. 

O §2º , I, do art. 674 confere ao cônjuge ou companheiro a legitimidade para oposição de

embargos  de  terceiro  na  defesa  de  bens  próprios  ou  de  sua  meação,  ressalvado  o

disposto no art. 843, que trata da penhora incidente sobre quota parte de bem indivisível. 

Debatamos os seguintes pontos: 

1.  É  imperioso,  quando  penhorado  bem  imóvel,  dar-se  ciência  ao  companheiro  do

executado?

2.  Cabe  ao  juiz  provocar  o  devedor  acerca  dessa  condição  pessoal  ou,  não  sendo

indicada na sua qualificação, pode-se presumir não conviver em união estável?

3. Não tendo sido intimado o companheiro, por desconhecimento no processo trabalhista

de sua existência, cabe a invalidação da hasta pública já realizada, mesmo não existindo

contrato de união estável registrado em cartório? 

17. COOPERAÇÃO NACIONAL NA EXECUÇÃO

Vejamos o quanto dispõem os artigos 67 a 69 do CPC.

Art.  67.   Aos  órgãos  do  Poder  Judiciário,
estadual  ou federal,  especializado ou comum,
em todas as instâncias e graus de jurisdição,
inclusive  aos  tribunais  superiores,  incumbe  o
dever  de  recíproca  cooperação,  por  meio  de
seus magistrados e servidores.

Art.  68.   Os  juízos  poderão  formular  entre  si
pedido de cooperação para prática de qualquer
ato processual.

Art. 69.  O pedido de cooperação jurisdicional
deve  ser  prontamente  atendido,  prescinde  de
forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV  -  atos  concertados  entre  os  juízes
cooperantes.



§ 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral
seguirão o regime previsto neste Código.

§  2o  Os  atos  concertados  entre  os  juízes
cooperantes poderão consistir, além de outros,
no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação
de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a
coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV  -  a  efetivação  de  medidas  e  providências
para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na
falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3o O pedido de cooperação judiciária  pode
ser  realizado  entre  órgãos  jurisdicionais  de
diferentes ramos do Poder Judiciário.

Propomos o compartilhamento de experiências atinentes à cooperação judicial. 

1. Quais as experiências positivas e negativas já vivenciadas quanto à cooperação com

outras esferas da Justiça? 

2.  Que  medidas  de  cooperação  podem  ser  adotados  no  Regional  para  dar  maior

efetividade às execuções, inclusive em face de grandes devedores? 


