
DISCUTINDO 

A

EXECUÇÃO TRABALHISTA ...



1. Despersonalização do empregador e o 
IDPJ

2. Fraude à execução

3. Fraude contra credores

4. Exceção de pré-executividade

5. Reforma Trabalhista



Despersonalização do Empregador

1. Antítese empresa e pessoa jurídica

- caput do art. 2o da CLT

- vinculação efetiva do obreiro ao acervo 

patrimonial 



Despersonalização do empregador

O liame entre o empregado e o
complexo patrimonial beneficiado pela sua força 

produtiva, tanto garante uma maior
solvabilidade dos seus créditos trabalhistas,

abrindo-lhes novas fontes de satisfação,
quanto possibilita a alteração do polo passivo da 

relação empregatícia sem o
necessário rompimento do contrato de trabalho



Fungibilidade do empregador e

responsável trabalhista

- sucessão de empresas – art. 10 e  448 da CLT

- grupo de empresas – parágrafo 2o do art. 2o da 

CLT

- terceirização: S. 331 e inadimplemento de 

obrigações trabalhistas

- consórcio de empregadores rurais ( Lei 8.212/91, 

art. 25-A

- subempreitada – art. 455 da CLT



Reforma Trabalhista

Art. 2º

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo,

embora, cada uma delas, personalidade jurídica

própria, estiverem sob a direção, controle ou

administração de outra, ou ainda quando, mesmo

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo

econômico, serão responsáveis solidariamente pelas

obrigações decorrentes da relação de emprego.



Reforma Trabalhista

Art. 2º

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de

sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a

demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de

interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes





Despersonalização do empregador

Considerando-se a ideia de patrimônio 

incorporador dos serviços prestados pelo 

trabalhador é possível examinarmos a 

responsabilidade dos sócios à luz do 

princípio da despersonalização?



Desconsideração da Personalidade 

Jurídica

1. Autonomia Patrimonial dos Sócios 

e da Sociedade

2. Dimensão Temporária da Responsabilidade

do Sócio – Exclusão do Quadro Societário –Art.   

1.003 do CC



Reforma Trabalhista

Art. 10-A. O sócio retirante responde

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da

sociedade, relativas ao período em que figurou

como sócio, somente em ações ajuizadas até dois

anos depois de averbada a modificação do

contrato, observada a seguinte ordem de

preferência:

I – empresa devedora

II – sócios atuais

III – sócios retirantes



Reforma Trabalhista

Parágrafo único: O sócio retirante responderá

solidariamente com os demais quando ficar

comprovada fraude na alteração societária

decorrente de modificação do contrato



Reforma Trabalhista

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no

processo do trabalho no prazo de dois anos.

§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente 
inicia-se quando o exequente deixa de cumprir 
determinação judicial no curso da execução. 

§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser 
requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de 
jurisdição. 



Desconsideração da Personalidade 

Jurídica

- Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 50 teoria maior; 

- Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94),art. 18, revogada pela 

Lei 12.529/2011, art. 34. S. 435 do STJ; 

- Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), art. 4º;

- Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

art. 28, parágrafo 5o (teoria menor)

- Desconsideração inversa 

- REGRA DE ACESSO: art. 8o da CLT e art. 133 do 

CPC



Desconsideração da Personalidade 

Jurídica

O princípio da despersonalização 
conflita ou se concilia com o 
princípio da desconsideração da 
personalidade jurídica? 



Dívida e Responsabilidade

DESCONSIDERAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

PATRIMONIAL

Art. 789.  O devedor responde com todos os seus bens 
presentes e futuros para o cumprimento de suas 
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 790.  São sujeitos à execução os bens:

II - do sócio, nos termos da lei;

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da 
personalidade jurídica. 



Dívida e Responsabilidade

LEGITIMAÇÃO PASSIVA ORDINÁRIA SECUNDÁRIA: 

Responsabilidade por força da própria natureza da
sociedade. Nestes casos, o sócio é naturalmente
responsável, solidariamente, independentemente de seus
atos, abusivos ou não, pelos débitos da sociedade.
Exemplo: sócio da sociedade por quotas limitadas (art. 9º,
do Dec. 3.708/19); sócios das sociedades anônimas, pelo
“preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas”
(art. 1º, in fine, da Lei 6.404/76).



Dívida e Responsabilidade

LEGITIMAÇÃO PASSIVA EXTRAORDINÁRIA: 

A lei estabeleceu a possibilidade do sócio vir a responder
pelos débitos da sociedade quando provenientes de abuso
de gestão, violação do estatuto, dolo, descumprimento de
obrigação legal, etc.



Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica

PREMISSAS DO CPC

a) segurança jurídica – minora celeridade e efetividade

b) iniciativa da parte

c) contraditório

d) produção de provas

e) suspensão do processo

f) decisão judicial fundamentada

g) recorribilidade



Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica

OBSTÁCULOS À COMPATIBILIDADE COM O RITO 

TRABALHISTA 

a) essencialidade do direito:

b) princípios da celeridade, efetividade, simplicidade das formas,

concentração dos atos

c) iniciativa do juízo da execução: manejo dos convênios de pesquisa de

bens e pessoas

d) contraditório gerando suspensão do processo

e) dinâmica especial da produção de provas

f) irrecorribilidade das decisões interlocutórias



Opções na atuação prática

1. Abandonar a fundamentação atinente à

desconsideração da personalidade jurídica e

remeter à noção de despersonalização

2. Desconsiderar à luz do CPC e com aplicação do

IDPJ adaptado à IN 39 do TST

3. Desconsiderar a personalidade jurídica e não

aplicar o IDPJ



Procedimentos viáveis

- Iniciativa e fundamento legal: 

Art. 133 do CPC será instaurado a pedido da parte 

§ 1º  observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se à desconsideração inversa da 

personalidade jurídica

IN 39  art. 6º assegurada a iniciativa também do juiz do 

trabalho na fase de execução



Procedimentos viáveis

- Momento processual : 

Art. 134.  em todas as fases do processo de conhecimento, no 

cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo 

extrajudicial.

§ 3º a instauração do incidente suspenderá o processo

§ 4º demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos

Art. 932  Incumbe ao relator 

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; 



Procedimentos viáveis

- Momento processual : 

IN 39 art. 6º.  

I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato.

Tem que julgar logo antes dos demais pleitos? 

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, 

independentemente de garantia do juízo, sem 

prejuízo de concessão da tutela de urgência de 

natureza cautelar 

III - no TRT agravo interno



Reforma Trabalhista

Art. 855-A. Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos 
arts. 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
– Código de Processo Civil. 

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 
incidente: 

I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na   
forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; 



Reforma Trabalhista

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo;

III – cabe agravo interno se proferida pelo relator, em 
incidente instaurado originariamente no tribunal.

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, 
sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de 
natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.



IDPJ e Fraude à Execução

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.

Art. 137.  Acolhido o pedido de desconsideração, a 

alienação ou a oneração de bens, havida em fraude 

de execução, será ineficaz em relação ao requerente.



IDPJ e Fraude à Execução

Art. 674.  Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível 

com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 

de terceiro.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos 
embargos:

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por 

força de desconsideração da personalidade jurídica, 

de cujo incidente não fez parte;



Normas difusas sobre a desconsideração da 

personalidade jurídica 

Art. 674, § 2º, III (sobre embargos de terceiro)

Art. 790, VII (sobre os bens sujeitos à execução)

Art. 792, § 3º (sobre a fraude à execução)

Art. 795, § 4º (sobre os bens particulares de sócios)

Art. 932, VI (sobre o IDPJ instaurado perante o 

tribunal)

Art. 1015, IV (sobre cabimento de agravo de 

instrumento)

Art. 1062 (sobre a competência dos juizados especiais)



Fraude à Execução

Art. 792 do CPC/15. 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;



Fraude à Execução

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 capaz de reduzi-lo à 
insolvência; 

V – nos demais casos especificados em lei. 



Fraude à Execução

Art. 792 do CPC/15. 

§ 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.

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). 



FRAUDE À EXECUÇÃO
CPC OU EXECUTIVO FISCAL? 

Art. 185 do CTN

Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por
crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem
sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total
pagamento da dívida inscrita.

INDEPENDE DE CITAÇÃO



QUESTÃO 

DIANTE DO NOVO CONTEXTO DA FRAUDE À 
EXECUÇÃO QUAL  A IMPORTÂNCIA DO 

BNDT?



Fraude contra credores

A raiz romana da ação revocatória ou pauliana não 

se liga à ideia de anular ou revogar, mas à de re-

vocare, que etimologicamente é ação de chamar de 

volta  o bem alienado em fraude de credores para 

responder pelas obrigações.

Ação de inoponibilidade ou ineficácia relativa

Ação de nulidade 



Fraude contra credores

Sedes normativas de repressão à fraude:

- Código Civil – art. 158 a 165

- Lei de Falências – ação revocatória

- CPC – fraude à execução

- Processo trabalhista?? - embargos de terceiro



Embargos de terceiro 

Art. 677 do CPC

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como 

o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a 

constrição judicial.

Art. 674 do CPC

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da 

alienação realizada em fraude à execução;



Embargos de terceiro 

I – QUESTÃO PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DECRETAR

FRAUDE CONTRA CREDORES. A Justiça do

Trabalho é competente para, incidentalmente, decidir

e decretar fraude à execução trabalhista que, precisa

e exatamente, é o caso destes autos,conforme

delimitação da lide feita na própria petição inicial

dos embargos de terceiros. Questão preliminar de

incompetência rejeitada. ACÓRDÃO TRT 8ª R/ 1ª T/

AP 0000675-92.2015.5.08.0129. Relator JOSÉ

MARIA QUADROS DE ALENCAR



Embargos de terceiro 

AGRAVO DE PETIÇÃO DA TERCEIRA EMBARGANTE. FRAUDE

CONTRA CREDORES. Hipótese em que, não obstante a doação

gratuita do bem de propriedade da executada e seu irmão tenha ocorrido

antes do ajuizamento da ação trabalhista contra a empresa da executada,

é flagrante a ocorrência de fraude contra credores, tal como reconhecido

na origem. A executada e seu irmão, cujas empresas fazem parte do

mesmo grupo econômico, trataram de se desfazer de todo o seu

patrimônio como o claro objetivo de fraudar credores. Agravo não

provido. Acordão do processo 0000006-61.2015.5.04.0384

(AP).06.12.2016. RELATOR João Batista De Matos Danda.



Ação Pauliana 

AÇÃO PAULIANA. CABIMENTO. Interesse

processual manifesto, visto que presente o binômio -

utilidade e necessidade para os reclamantes proporem

ação pauliana com o fim de garantir plena prestação

jurisdicional, consubstanciada na solução do débito

trabalhista. Recurso dos autores provido. PROCESSO

nº 0021205-90.2015.5.04.0271 (RO) RELATOR:

IRIS LIMA DE MORAES



Exceção de Pré-executividade 

Antes do CPC/15

- Matérias de ordem pública ou questões de ordem

privada com prova pré-constituída

- Sem prazo definido, desde que antes da penhora, após

o que cabe embargos à execução



Exceção de Pré-executividade 

Art. 525 § 11. As questões relativas a fato

superveniente ao término do prazo para apresentação

da impugnação, assim como aquelas relativas à

validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos

atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por

simples petição, tendo o executado, em qualquer dos

casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta

arguição, contado da comprovada ciência do fato ou

da intimação do ato.



Exceção de Pré-executividade 

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à 

execução.


