
PLANO DE CURSO

Oficina: Decisões inovadores e efetividade da execução trabalhista

Docente:  Murilo Carvalho Sampaio Oliveira -  Juiz  do Trabalho na Bahia e Professor

Adjunto da UFBA em Direito e Processo do Trabalho. Graduado, Especialista e Mestre

em Direito pela UFBA e Doutor pela UFPR, além de especialização em relações laborais

pela Universidad de Castilla-La Mancha da Espanha.  

Participantes: Juízes e servidores que atuam com a execução trabalhista

Modalidade:  Presencial

Carga horária: 4 (quatro) horas

1.  Justificativa: 

Discutir, criticamente, decisões inovadoras em matéria de execução, refletindo sobre a

adequação  e  o  cumprimento  destas  inovações  com  vistas  à  efetividade  da  tutela

executiva.

2. Ementa: 

Medidas  atípicas na execução com arrimo no art.  139,  IV do CPC/2015;  Reunião de

execuções;   central  de  indisponibilidade  de  bens;  incidente  de  desconsideração  da

personalidade jurídica.

3. Objetivos específicos: 

Apreender decisões inovadoras que resultem em efetividade da execução trabalhista;

Refletir sobre a adequação ao caso concreto e viabilidade da medida executiva atípica;

4. Conteúdo programático

Decisões sobre apreensão de passaporte de devedor em execução trabalhista; decisões

sobre aplicação do  incidente de desconsideração da personalidade jurídica e decisões

contrárias ao tal incidente; utilização do portal de indisponibilidade de bens; decisão

sobre reunião de execuções trabalhistas.

5. Metodologia

A oficina está construída na metodologia ativa  do trabalho em grupo com posterior

debate sobre os conteúdos discutidos no grupo e reflexão sobre as questões indicados

pelo expositor. Os participantes serão divididos em 5 (cinco) cada um se incumbindo de

discutir uma decisão e responder às questões propostas para a plenária. Após, cada

exposição o professor retoma os principais  argumentos conceituais  e a discussão da

viabilidade e adequação da decisão inovadora.



6. Avaliação

Avaliação,  posterior,  por  meio  do  questionário  do  google  forms  sobre  questões  da

execução.
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