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LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO – PARTE I

1. Liquidação

Antes de tudo, o que é a liquidação?

Liquidação é o momento processual (fase) em que será apurado o real valor devido ou 

individualizada (especificada) a prestação ou objeto a ser executado no processo trabalhista.

Essa fase não é sempre obrigatória, uma vez que a decisão judicial que condena a parte 

em um determinado valor ou obrigação pode já quantificar a importância devida ou mesmo 

os limites do objeto a ser executado.

A posição majoritária da doutrina considera que a liquidação, no Processo do Trabalho, 

é fase da execução.

De fato, na grande maioria das ações trabalhistas, a liquidação é essencial. Logo, vamos 

às peculiaridades sobre liquidação trabalhista.

1.1. RegRas geRais sobre Liquidação

A liquidação, por ser meio através do qual apenas se apura o valor da execução ou o 

objeto/prestação a ser executado, não permite a modificação, a inovação ou a discussão da 

matéria já decidida na ação trabalhista.

Vamos entender melhor: se o juiz reconhece, em uma ação trabalhista, que são devidas 

horas extras a um empregado e condena o empregador, não pode, no momento de liquidar o 

valor da dívida, a empresa querer rediscutir se deve ou não as horas extras. Isso já foi decidido 

na sentença.

Essa lógica pode ser vista no art. 879, § 1º, da CLT:

CLT
Art. 879 (...)
§ 1º Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria 
pertinente à causa principal.

O novo CPC também possui regra semelhante:
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CPC
Art. 509 (...)
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Estabelecida essa premissa, quantas seriam as espécies de liquidação? No Processo do 

Trabalho, a liquidação pode ser por cálculos, por arbitramento ou por artigos. Veja o disposto 

no art. 879, caput, da CLT:

CLT
Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.

Assim, definidas essas premissas, vamos estudar as espécies de liquidação:

1.2. Liquidação poR CáLCuLos

A liquidação por cálculos, como o nome sugere, envolve a realização de contas com base 

nos parâmetros definidos na decisão judicial. É a modalidade mais comum no Processo do 

Trabalho. Envolve o cálculo de parcelas que não dependem de prova de fatos novos, havendo 

elementos suficientes para a elaboração da conta.

O juiz, então, determina que os cálculos sejam feitos pela parte do processo ou pela con-

tadoria judicial (órgão competente do Tribunal para elaborar cálculos).

1.2.1. Juros e Correção Monetária

Vale lembrar que, no momento de realização dessa conta, deve a Contadoria ou a parte 

que fizer a conta considerar os juros e a correção monetária, ainda que não haja na decisão 

judicial essa determinação ou mesmo pedido na petição inicial. Veja a Súmula n. 211 do Tri-

bunal Superior do Trabalho:

Súmula n. 211 do TST
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEPENDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DO 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003.
Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o 

pedido inicial ou a condenação.
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A ideia realmente tem explicação jurídica. É que se considera que os juros e a correção 

monetária estão implícitos no pedido de qualquer parcela em dinheiro. O CPC inclusive expõe 

no art. 322, § 1º:

CPC
Art. 322. (...)
§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbên-
cia, inclusive os honorários advocatícios.

Vamos, agora, analisar ambos separadamente.

A correção monetária destina-se a combater os efeitos da inflação.

Quanto ao índice a ser aplicado, a Justiça do Trabalho vinha, classicamente, em regra, 

aplicando, a Taxa Referencial (TR), por força da Lei n. 8.177/1991, para as condenações e 

acordos judiciais. Essa taxa é mensal.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em Ações Diretas de Inconstitucionalida-

de envolvendo matéria de precatórios (ADI 4425 e 4357), que a TR não atendia à finalidade de 

fazer frente à inflação. Não corrigia o crédito corretamente, o que viola o direito de proprieda-

de. Veja um trecho da ementa da ADI 4425 que trata da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PREC-
ATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009. (...) IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO 
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). (...) 5. 
A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial 
de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, 
XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é 
titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível 
de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (re-
muneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a 
inflação do período). (...) (ADI 4425, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/Acórdão: Min. LUIZ 
FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-
2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125)

O STF analisava antigo dispositivo constitucional que determinava a incidência do índice 

de correção da poupança aos precatórios. E o índice da poupança era a TR.
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Nesse contexto, o  Tribunal Superior do Trabalho, visualizando que o art.  39 da Lei n. 

8.177/1991 autorizava a aplicação da TR (índice que substituiu a TRD) julgou uma arguição 

de inconstitucionalidade (ArgInc 479-60.2011.5.04.0231) em que decidiu que não seria pos-

sível continuar utilizando a TR e passou a reconhecer o IPCA-E (Índice de Preço ao Consumi-

dor Amplo Especial) como o mais adequado. Veja um trecho do julgado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “EQUIVALENTES À TRD” CON-

TIDA NO ARTIGO 39 DA LEI N. 8.177/91. RATIO DECIDENDI DEFINIDA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO, POR ATRAÇÃO, CONSEQUÊNCIA, 

DECORRENTE OU REVERBERAÇÃO NORMATIVA. INTERPETAÇÃO CONFORME A CONS-

TITUIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS AUTORIZADA PELA INTEGRAÇÃO ANALÓGICA 

PREVISTA NO ARTIGO 896-C, M § 17, DA CLT, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.015/2014. 

RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. Na decisão proferida pelo Supremo Tribu-

nal Federal nas ADIs n.s 4.357, 4.372, 4.400 e 4425, foi declarada inconstitucional a 

expressão “índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança”, constante 

do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Mais recentemente e na mesma linha, 

desta feita por meio da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar n. 3764 MC/DF, em 

24/03/2015, o entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte, e fulminou a aplicação 

da TR como índice de correção monetária. A ratio decidendi desses julgamentos pode 

ser assim resumida: a atualização monetária incidente sobre obrigações expressas em 

pecúnia constitui direito subjetivo do credor e deve refletir a exata recomposição do 

poder aquisitivo decorrente da inflação do período em que apurado, sob pena de violar o 

direito fundamental de propriedade, protegido no artigo 5º, XXII, a coisa julgada (artigo 

5º, XXXVI), a isonomia (artigo 5º, caput ), o princípio da separação dos Poderes (artigo 

2º) e o postulado da proporcionalidade, além da eficácia e efetividade do título judicial, 

a vedação ao enriquecimento ilícito do devedor. Diante desse panorama, inevitável reco-

nhecer que a expressão “equivalentes à TRD”, contida no artigo 39 da Lei n. 8.177/91, 

também é inconstitucional, pois impede que se restabeleça o direito à recomposição 

integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado. O reparo, portanto, 

dessa iníqua situação se impõe e com urgência, na medida em que, ao permanecer essa 

regra, a cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes da utilização de 
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índice de atualização monetária do seu crédito que não reflete a variação da taxa infla-

cionária. A solução para a questão emana do próprio Supremo Tribunal Federal e recai 

sobre a declaração de Inconstitucionalidade por Arrastamento (ou por Atração, Conse-

quência, Decorrente, Reverberação Normativa), caracterizada quando a declaração de 

inconstitucionalidade de uma norma impugnada se estende aos dispositivos normati-

vos que apresentam com ela relação de conexão ou de interdependência. A técnica já 

foi utilizada pela Corte Maior, em inúmeros casos e, especificamente na discussão em 

exame, em relação à regra contida no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, a partir do reconheci-

mento de que os fundamentos da ratio decidendi principal também se encontravam pre-

sentes para proclamar o mesmo “atentado constitucional” em relação a este dispositivo 

que, na essência, continha o mesmo vício. (...) (ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, Tribunal 

Pleno, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 14/08/2015).

No entanto, houve interposição de embargos de declaração na arguição de inconstitu-

cionalidade mencionada, e o TST modulou os efeitos da decisão para constar que a TR seria 

aplicável até 24.3.2015 e o IPCA-E a partir de 25.3.15 em diante. Veja o trecho da conclusão 

do julgado:

ACORDAM os Ministros do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho: I) por maio-

ria, acolher a manifestação, como amicus curiae, do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, em parecer juntado aos autos e nas contrarrazões aos embar-

gos de declaração opostos, e acolher, parcialmente, os embargos de declaração opos-

tos pelo Município de Gravataí, pela União, pelo SINDIENERGIA, pelo Conselho Federal 

da OAB, pela FIEAC e pela CNI, para, atribuindo efeito modificativo ao julgado, no que 

toca aos efeitos produzidos pela decisão que acolheu a inconstitucionalidade, fixá-los a 

partir de 25 de março de 2015, coincidindo com a data estabelecida pelo Supremo Tribu-

nal Federal, além de prestar os esclarecimentos contidos na fundamentação; (...)

Assim, o  Tribunal Superior do Trabalho passou a considerar a seguinte regra: a) até 

24.3.2015, incide TR; b) de 25.3.2015 em diante, incide IPCA-E.

Veja um julgado exemplificativo dessa ideia:
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RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. 1. O Pleno do TST, no julgamento do processo 
ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, DEJT 14/8/2015, declarou a inconstitucionalidade do 
art. 39 da Lei 8.177/1991 e, em consequência, determinou a adoção do IPCA-E para atu-
alização dos créditos trabalhistas, em substituição à TRD. 2. Ao analisar os embargos 
de declaração que se seguiram (ED-ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231, DEJT 30/6/2017), 
o Tribunal Superior do Trabalho decidiu fixar novos parâmetros para a modulação dos 
efeitos da decisão, definindo o dia 25/3/2015 como o marco inicial para a aplicação da 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de 
atualização. 3. Em suma, nos termos da decisão proferida pelo Pleno do TST no jul-
gamento do processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, deve ser mantida a aplicação do 
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos 
trabalhistas devidos até o dia 24/3/2015, e, após, a partir do dia 25/3/2015, a correção 
deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (...) 
(RR-10000-76.2008.5.04.0023, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes, 
DEJT 19/12/2017).

No entanto, quando tudo parecia resolvido, veio a reforma trabalhista (Lei n. 13.467/2017), 

que acrescentou o § 7º ao art. 879 da CLT, informando que a correção deveria ser a TR. Veja 

a redação antiga:

CLT
Art. 879 (...)
§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial 
(TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei n. 8.177, de 1º de março de 1991.

Surgiu, então, a pergunta: a TR voltou como índice de correção de créditos trabalhistas ou 

esse preceito da CLT é inconstitucional? A dúvida justifica-se até mesmo porque Turmas do 

TST passaram a decidir de forma distinta.

Veja o exemplo da 8ª Turma do TST que reconhece que a alteração feita pela reforma 

trabalhista perdeu sua eficácia normativa pela inconstitucionalidade do art.  39 da Lei n. 

8.177/1991 e determinou a incidência na forma que estava definida anteriormente (isto é, TR 

até 24.3.15 e IPCA-E a partir de 25.3.15):
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

Consoante entendimento adotado pela 8ª Turma, com base na decisão do Tribunal 

Pleno desta Corte Superior (TST-ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231 e ED-ArgInc - 479-

60.2011.5.04.0231), na correção dos créditos trabalhistas, aplica-se a TR até 24/3/2015 

e o IPCA-E a partir de 25/3/2015. Esta Turma considera ainda que o art. 879, § 7º, da 

CLT perdeu a sua eficácia normativa, em face da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art.  39 da Lei n. 8.177/91, na medida em que o dispositivo da legislação 

esparsa conferia conteúdo à norma da CLT, tendo em vista a adoção de fórmula remis-

siva pelo legislador. Agravo de instrumento conhecido e não provido (AIRR-1000277-

73.2018.5.02.0717, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 14/02/2020).

Por outro lado, leia esse julgado da 4ª Turma, que reconheceu a TR a partir de vigência da 

reforma trabalhista:

(...) 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. 

PARCIAL PROVIMENTO. Este colendo Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição 

plena, nos autos do processo n. TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, analisou a consti-

tucionalidade da diretriz insculpida no caput do artigo 39 da Lei n. 8.177/91, na parte 

em que determina a utilização da variação acumulada da TRD para fins de atualização 

monetária, à luz da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADI 4357-DF. Assim, prevaleceu o entendimento do Tribunal Pleno desta Corte Superior 

no sentido de que o IPCA-E como índice de correção monetária para atualização dos 

débitos trabalhistas somente deve ser adotado a partir de 25/03/2015. Ocorre que, com 

a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, em 11/11/2017, foi acrescentado o § 7º ao 

artigo 879 da CLT, determinando que a atualização dos créditos decorrentes de conde-

nação judicial deverá ser feita pela Taxa Referencial (TR). Nesse contexto, de acordo com 

voto divergente proferido pelo Ministro Alexandre Luiz Ramos nos autos do processo 

n. TST-RR-2493-67.2012.5.12.0034, esta colenda Turma decidiu, por maioria, adotar o 

entendimento de que o IPCA-E somente deverá ser adotado como índice de atualização 

dos débitos trabalhistas no interregno de 25.03.15 a 10.11.2017, devendo ser utilizado a 

TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas no período anterior a 24.03.2015 

e posterior a 11.11.2017 (no termos do artigo 879, § 7º, da CLT). Recurso de revista 
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de que se conhece e a que se dá parcial provimento (RR-10117-87.2015.5.03.0140, 4ª 

Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 30/11/2018).

Contudo, vale lembrar de que mais dois fatos importantes ocorreram.

Em primeiro lugar, com a Medida Provisória 905/19, houve alteração do art. 879, § 7º, da 

CLT para constar expressamente que seria o IPCA-E:

CLT
Art. 879 (...)
§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela variação do IP-
CA-E, ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá ser aplicado de forma 
uniforme por todo o prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento da sentença. (Redação 
dada pela Medida Provisória n. 905, de 2019)

Lembre-se de que a medida provisória não retroage seus efeitos, de maneira que o debate 

sobre o período anterior ainda aguarda uma solução definitiva.

Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal julgou um tema de repercussão geral (Tema 

810), o qual trata do índice de correção nos débitos contra a Fazenda Pública e reconheceu 

que o índice adequado para combater inflação seria o IPCA-E (a tese foi definida em 20.9.17). 

No entanto, ao julgar os embargos de declaração, não modulou os efeitos de sua decisão, não 

limitando a aplicação do IPCA-E apenas a partir de 25.3.2015 (a publicação do acórdão dos 

embargos ocorreu em 03.2.2020).

Ocorre que a questão ainda é muito nova, porquanto é necessário esperar o que o Tribunal 

Superior do Trabalho irá consolidar sobre a seguinte pergunta: vale o IPCA-E apenas a partir 

de 25.3.15, conforme decidido na ArgInc 479-60.2011.5.04.0231? Ou esse índice vale desde 

antes? Já existe Turma no TST debatendo a situação. Veja esse julgado:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS - 

TAXA REFERENCIAL (TR) - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

PELO STF - APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E). 

Esta c. Corte Superior, observando a deliberação do E. STF no julgamento dos embar-

gos de declaração opostos nos autos da ArgInc 479-60.2011.5.04.0231 (acórdão 
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publicado em 30/6/2017), vinha aplicando modulação dos efeitos da referida deci-

são para fixar como fator de correção dos débitos trabalhistas a Taxa TR (índice ofi-

cial da remuneração básica da caderneta de poupança), até 24/3/2015, e o IPCA-E 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir de 25/3/2015. Preceden-

tes. Ocorre que, em recente decisão tomada no julgamento de embargos de decla-

ração no Recurso Extraordinário (RE) 870947, com repercussão geral reconhecida, 

o  Plenário do STF concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) 

deve ser aplicado a partir de junho de 2009, entendimento que deve ser estendido às 

empresas privadas. Por maioria de votos, restou decidido, ainda, não ser hipótese de 

modulação dos efeitos da decisão. Dessa forma, o índice aplicável para fins de atua-

lização dos créditos trabalhistas é o IPCA-E de junho de 2009 em diante. Todavia, em 

se tratando de recurso do reclamado, a fim de evitar reformatio in pejus, mantém-se 

o acórdão regional no que fixou a aplicação da correção monetária pela TR até o dia 

25/03/2015 e, a partir do dia 26/03/2015, o IPCA-E. Agravo conhecido e desprovido 

(Ag-AIRR-870-25.2013.5.04.0011, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, DEJT 14/02/2020).

No que tange ao termo inicial (a partir de quando se começa a incidência da correção 

monetária), a atualização dos créditos trabalhistas segue a diretriz na Súmula n. 381 do TST:

Súmula n. 381 do TST

CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIO. ART. 459 DA CLT (conversão da Orientação Jurispru-

dencial n. 124 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005.

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está 

sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da 

correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

Logo, se o trabalhador não recebeu o salário relativo a março de 2018 (que deveria ter 

sido pago até o 5º dia útil de abril de 2018), a correção monetária desse débito deve ser con-

tado desde o dia 1º de abril de 2018, sendo que o cálculo considerará o índice de abril.
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Cuidado com a correção monetária referente às indenizações por danos morais. O TST enten-

de que, nesses casos, a correção começa a contar da data em que o juiz arbitrou o valor da in-

denização ou, se houve alteração desse valor por recurso no Tribunal, da data dessa alteração.

Aqui a regra é especial. A Súmula n. 439 do TST esclarece:

Súmula n. 439 do TST

DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 

185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da 

decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento 

da ação, nos termos do art. 883 da CLT.

Importante lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho entende que não existe correção 

monetária quando a dívida é do trabalhador que ajuizou ação trabalhista. Veja a Súmula n. 187:

Súmula n. 187 do TST

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA (mantida). - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003.

A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante.

Assim, por exemplo, se o trabalhador tinha direito a um plano de saúde mediante con-

tribuições que tanto ele como o empregador pagavam e esse trabalhador tem o plano reti-

rado indevidamente pela empresa, pode resolver o trabalhador ajuizar uma ação pedindo o 

restabelecimento do benefício. Nesse caso, se a Justiça deferir o pedido, o trabalhador terá 

que suportar o valor de suas próprias contribuições (enquanto o empregador vai suportar as 

contribuições dele empregador). No entanto, não pode o trabalhador ter o valor de suas con-

tribuições corrigido. Não haverá correção sobre essa dívida do trabalhador.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


13 de 132www.grancursosonline.com.br

Gervásio Meirelles

Execução e Liquidação - Parte I
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

E os juros? A partir de quando são devidos? Qual seu percentual?

Os juros destinam-se a remunerar o capital de que o credor ficou privado. Ora, se o credor 

tivesse recebido na época própria, poderia ter utilizado ou mesmo investido o dinheiro. Assim, 

juros são devidos por esse tempo em que ficou sem o capital.

Na Justiça do Trabalho, os juros eram, em regra, de 1% ao mês na forma da antiga redação 

do art. 39, § 1º, da Lei n. 8.177/1991:

Lei n. 8.177/1991
Art. 39 (...)
§ 1º Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes 
dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homolo-
gadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no 
caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata 
die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação.

No entanto, com a Medida Provisória 905/19, houve alteração significativa, porquanto 

passam a ser aplicados os juros da caderneta de poupança:

Lei n. 8.177/1991
Art. 39 (...)
§ 1º Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes 
dos acordos celebrados em ação trabalhista não pagos nas condições homologadas ou constan-
tes do termo de conciliação serão acrescidos de juros de mora equivalentes ao índice aplicado à 
caderneta de poupança, a partir da data do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, 
ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. (Redação dada pela Medida 
Provisória n. 905, de 2019)

Como você viu, em qualquer redação, os juros são contados pro rata die, isto é, considera a 

proporcionalidade dos dias de atraso. Por exemplo, se o atraso for de 20 dias, então o cálculo 

dos juros será proporcional a 20 dias (1% dividido pelo total de dias do mês x 20 dias de atraso).

Aqui você deve ter um cuidado. Isso porque, quando a Fazenda Pública (União, Estados, DF, 

Municípios, Autarquias e Fundações Públicas de direito público) for condenada, os juros se-

rão os aplicados à caderneta de poupança, regra essa que existe desde a Lei n. 11.960/2009.
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Essa lógica de juros diferenciados para a Fazenda Pública deriva do art. 1º-F da Lei n. 

9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009):

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e 
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a inci-
dência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança.

E não se diga que o STF julgou esse preceito completamente inconstitucional na ADI 5348. 

Na verdade, o STF considerou inconstitucional apenas na parte que o preceito menciona o 

índice de oficial da poupança para atualização monetária (correção monetária) e não a parte 

dos juros. Veja a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTE-

RADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POU-

PANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA 

PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucio-

nal o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção mone-

tária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário 

n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F 

da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remu-

neração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da 

Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de proprie-

dade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5348, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)

Se você ainda não se convenceu, leia a conclusão da decisão extraída do próprio site 

do STF:

O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para 

declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 

11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de 
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poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, 

nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Vir-

tual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Por fim, se ainda não foi suficiente, lembre-se de que o STF, no julgamento do Tema 810 

da Lista de Repercussão Geral reconheceu que se aplica sim à Fazenda Pública os juros da 

poupança quando se trata de relação jurídica não tributária:

1) O art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte 

em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, 

é  inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, 

aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública 

remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia 

(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, 

a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de pou-

pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09; (...)

A relação trabalhista é uma relação jurídica não tributária. Assim, se a Fazenda Pública 

for condenada em uma ação trabalhista movida por empregado público, os  juros serão os 

da caderneta de poupança e a correção monetária será IPCA-E ou TR dependendo da época, 

conforme já estudamos antes.

Vamos continuar com a questão dos juros. O TST já consolidou o raciocínio da aplicação 

dos juros da poupança na seguinte Orientação Jurisprudencial do Tribunal Pleno:

OJ-TP-7 JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. (nova redação) – Res. 

175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

II – A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda 

Pública, mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros apli-

cados à caderneta de poupança, por força do art. 5º da Lei n.º 11.960, de 29.06.2009.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


16 de 132www.grancursosonline.com.br

Gervásio Meirelles

Execução e Liquidação - Parte I
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

Entretanto, esse entendimento apenas se aplica se a Fazenda Pública não é condenada 

subsidiariamente.

Se houver a condenação subsidiária (aquela em que apenas se paga se o devedor princi-

pal não pagar) da Fazenda Pública, o TST entende que os juros são os mesmos da devedora 

principal, sejam eles quais forem.

Por exemplo, se Danilo é empregado da empresa prestadora de serviços X e essa empresa 

presta serviços para a União (terceirização), a União responde subsidiariamente pelos crédi-

tos trabalhistas. Então, no exemplo, os juros aplicáveis ao débito da empresa X será de 1% ao 

mês (no período anterior à MP 905/19) e da União também. Veja:

OJ 382 da SDI-I do TST

JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À 

FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE (DEJT divulgado em 19, 

20 e 22.04.2010).

A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas 

devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no 

art. 1º-F da Lei n.º 9.494, de 10.09.1997.

Quanto à data inicial para contar os juros, a contagem deve ser feita a partir do ajuiza-

mento da ação (reclamação trabalhista). Essa mesma ideia está prevista no art. 883 da CLT:

CLT

Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, 

tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros 

de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, sendo estes, em qualquer caso, 

devidos somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. (Redação dada pela 

Medida Provisória n. 905, de 2019)

Por último, deve-se recordar que os juros incidem sobre os valores já corrigidos moneta-

riamente. Assim, primeiro incide a correção e depois incidem os juros. O TST já consolidou o 

entendimento na Súmula n. 200 do TST:
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Súmula n. 200 do TST
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.

Uma última ponderação deve ser feita. Os débitos trabalhistas de entidades que estão 

sujeitas a liquidação extrajudicial devem ser corrigidos? A resposta é positiva. Veja o art. 46, 

caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 46. São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem 
interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção 
ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência.

Quanto à incidência de juros, registre-se que o art. 18, “d”, da Lei n. 6.024/1974 preceitua 

a sua não aplicação enquanto o passivo não for totalmente quitado:

Lei n. 6.024/1974
Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente 
pago o passivo;

Considerando tais premissas, entende-se o teor da Súmula 304 do TST:

CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO. ART. 46 DO ADCT/CF (mantida) - 
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 e republicada DJ 25.11.2003
Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liqui-
dação extrajudicial estão sujeitos a correção monetária desde o respectivo vencimento 
até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, não incidindo, entretanto, 
sobre tais débitos, juros de mora.

1.2.2. Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda na Liquidação

Havendo uma condenação ou acordo que envolva parcela remuneratória, incide sobre a 

mesma o tributo (contribuição previdenciária). Esse valor deve ser incluído na execução tra-

balhista e, portanto, na liquidação. Esse tributo é popularmente conhecido pela expressão 

“recolher INSS”.
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Quanto à competência da Justiça do Trabalho, o art. 114 da Constituição Federal prevê:

CF
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, “a”, e II, e seus acrés-
cimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

E o Tribunal Superior do Trabalho consolidou a interpretação na Súmula n. 368 do TST:

Súmula n. 368 do TST

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILI-

DADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR

I – A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribui-

ções fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribui-

ções previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e 

aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

No campo da liquidação, a CLT esclarece:

CLT
Art. 879 (...)
§ 1º-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.

Importante lembrar de que a atualização das contribuições previdenciárias respeita os 

critérios definidos na legislação previdenciária:

CLT
Art. 879 (...)
§ 4º A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na 
legislação previdenciária.

Por fim, vale ressaltar que as contribuições previdenciárias e o imposto de renda devem ser 

calculados, ainda que a sentença ou acórdão exequendo seja omisso.
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O TST já decidiu:

Súmula n. 401 do TST

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONTOS LEGAIS. FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXEQUENDA 

OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA (conversão da Orientação Juris-

prudencial n. 81 da SBDI-II) - Res. 137/2005 – DJ 22, 23 e 24.08.2005

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda 

que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem 

pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá 

ser caracterizada na hipótese de o título exeqüendo, expressamente, afastar a dedução 

dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. (ex-OJ n. 81 

da SBDI-II - inserida em 13.03.2002)

Quanto ao imposto de renda especificamente, a sua aplicação às condenações judiciais 

em dinheiro decorre do art. 46 da Lei n. 8.541/1992 e do art. 28 da Lei n. 10.833/2003:

Lei n. 8.541/1992
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de deci-
são judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento 
em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
(...)
Lei n. 10.833/2003
Art.  28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção de que trata 
o caput do art. 46 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos respectivos autos, 
o recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumpri-
mento de decisões da Justiça do Trabalho.
§ 1º Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que trata o caput, 
e nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo do Trabalho calcular o imposto de 
renda na fonte e determinar o seu recolhimento à instituição financeira depositária do crédito.
§ 2º A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto de acordo homo-
logado perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto de renda na fonte sobre 
o valor total da avença.
(...)

Não se esqueça de que o imposto de renda não incide sobre juros de mora. O TST retira 

esse pensamento da interpretação do art. 404 do Código Civil, o qual aduz:
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Código Civil
Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atuali-
zação monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e 
honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena con-
vencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.

Nesse contexto, ficou consagrado esse entendimento na OJ 400 da SDI-I:

OJ 400 da SDI-I

IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. NÃO INTEGRAÇÃO. ART. 404 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010)

Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em 

dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da 

natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo 

art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora.

1.2.3. Procedimento na Liquidação por Cálculos

A liquidação por cálculos, no Processo do Trabalho, deve seguir uma sequência básica: 

começa com o rito referente ao art. 879 da CLT e finda com o rito referente ao art. 884 da CLT.

Vamos começar. Você precisa entender doze etapas:

• Em primeiro lugar, o juiz, após proferir sentença ou após o trânsito em julgado da deci-

são judicial condenatória (o trânsito em julgado ocorre com o esgotamento de todos os 

recursos ou o transcurso do prazo recursal sem qualquer recurso), manda a Contadoria 

do Tribunal ou uma das partes ou ambas as partes fazer a conta de liquidação. Leia o 

art. 879, §§ 1º-B e 3º, da CLT:

CLT
Art. 879 (...)
§ 1º-B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, 
inclusive da contribuição previdenciária incidente.
§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, (...)
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• Em segundo lugar, o  juiz intima ambas as partes para, em prazo comum de 8 dias, 

tenham a oportunidade de impugnar a conta (se a Contadoria judicial elaborou os cál-

culos) ou intima a parte contrária para no prazo de 8 dias falar da conta elaborada pela 

outra parte, sob pena de preclusão (perda da oportunidade de impugnar posteriormen-

te). Se ambas as partes fizeram a conta, o juiz acolhe inicialmente a conta de uma parte 

e intima a outra parte para se manifestar no prazo referido.

Veja:

CLT
Art. 879 (...)
§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias 
para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob 
pena de preclusão.

• Em terceiro lugar, a União, por ser a credora previdenciária, também será intimada para 

se manifestar em 10 dias, sob pena de preclusão. Veja:

CLT
Art. 879 (...)
§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz proce-
derá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

questão 1 (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2015) No que diz respeito à competência 

da justiça do trabalho, a liquidação de sentença trabalhista e a ação rescisória, julgue o item 

a seguir.

Elaborados os cálculos de liquidação de sentença, a abertura de prazo pelo juiz do trabalho 

para impugnação será facultativa em relação às partes e obrigatória para a União.
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Errado.

De acordo com o art. 879, §§ 2º e 3º, da CLT, o Juiz “deverá” abrir vista às partes para se ma-

nifestar sobre os cálculos e “procederá” à intimação da União para manifestação. Trata-se, 

assim, de obrigação e não de faculdade.

• Em quarto lugar, durante esses prazos, a parte intimada (ou ambas as partes, se a con-

tadoria fez a conta) e a União podem apresentar impugnação aos cálculos.

Se a impugnação for apresentada pela União, ambas as partes podem responder no exer-

cício do contraditório.

Se a impugnação for de uma das partes, a outra parte e a União (o ente público se a dis-

cussão for sobre contribuição previdenciária), podem responder no exercício do contraditório.

• Em quinto lugar, o juiz, então, profere decisão sobre as impugnações existentes e ho-

mologa o cálculo com as alterações que entender pertinentes. Dessa decisão não cabe 

recurso.

• Em sexto lugar, com a conta homologada, o  juiz prossegue a execução, expedindo 

mandado de citação (comunicação ao executado de que a execução foi instaurada) 

para pagar em 48 horas ou nomear bens para penhora. Veja:

CLT
Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de cita-
ção do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as comi-
nações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições 
sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob 
pena de penhora.

• Em sétimo lugar, se o executado indica bens, e o exequente concorda, o juiz penhora 

esses bens (penhora é o ato processual que vincula o bem ao processo para futura alie-
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nação judicial para pagamento da dívida). Se o executado não indica bens à penhora ou 

se o exequente não concorda de forma justificada, o exequente indica os bens e o juiz 

promove a penhora de outros bens. Veja:

CLT
Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, 
tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros 
de mora (...).

Pode, ainda, o devedor, ao  invés de nomear bens, depositar o valor da dívida em conta 

judicial para discutir esse débito ou apresentar seguro-garantia ou fiança bancária (essas 

matérias veremos nessa mesma aula mais adiante).

• Em oitavo lugar, quando já penhorados bens bastantes para garantir a execução (o 

conjunto de bens possui valor igual ou maior ao do crédito que está sendo executado), 

ou se depositado dinheiro suficiente pelo devedor, ou se foi apresentada regular segu-

ro-garantia ou fiança bancária, esse executado tem a chance de embargar a execução 

(atacar a execução com defesas específicas que ainda serão estudadas na aula de 

execução – parte II). Veja:

CLT
Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apre-
sentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.

• Em nono lugar, nesses embargos à execução, pode o executado impugnar a decisão de 

julgou a liquidação. Se o cálculo estiver errado por qualquer motivo, o executado, nes-

ses embargos (na peça processual), deve apontar os erros. Veja:

CLT
Art. 884 (...)
§ 3º Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, 
cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.

• Em décimo lugar, uma vez apresentados os embargos, o exequente tem direito de exercer 

o contraditório e responder ao ataque aos cálculos feito pelo executado nos embargos.

Logo, o juiz intima o exequente para responder os embargos à execução em 5 dias. Nesse 

mesmo prazo, o exequente pode impugnar os cálculos reconhecidos pelo juiz como corretos 
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(porque entende que estão inferiores ao devido). Essa impugnação será realizada nos mesmo 

autos. Veja:

CLT
Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apre-
sentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.

Se isso ocorrer, o executado, também com base no contraditório, terá a chance de respon-

der a impugnação do exequente.

Nesse ponto, você pode estar se perguntando: mas o exequente e o executado já não tive-

ram a chance de falar da conta? Por que poderiam falar de novo?

A resposta é simples: as partes não tiveram a chance de recorrer da decisão lá de trás que 

julgou as impugnações do art. 879 da CLT. Logo, não tiveram a chance de atacar os argumen-

tos utilizados pelo juiz para fundamentar sua decisão.

• Em décimo-primeiro lugar, o juiz proferirá sentença julgando:

 – os embargos à execução do executado (incluindo sua impugnação aos cálculos), se 

houver;

 – a impugnação do credor trabalhista (a impugnação do exequente sobre os cálculos), 

se houver; e

 – a impugnação do credor previdenciário (União), se houver. Veja:

CLT

Art. 884 (...)

§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas 

pelos credores trabalhista e previdenciário.

• Em décimo-segundo lugar, quem não concordar com a sentença pode interpor recurso 

para o Tribunal Regional do Trabalho. E o recurso será o agravo de petição (recurso 

contra decisões em execução), como já vimos (art. 897, “a”, da CLT).

CLT

Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:

a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;
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Como você percebe, essa técnica de liquidação tem algumas características específicas:

 – o prazo inicial para impugnação da conta corre antes da homologação da conta 

pelo juiz;

 – se essa impugnação não for feita pela parte ou pela União, ocorre a preclusão de 

maneira que o executado não poderá a atacar a conta nos embargos à execução, 

o exequente não poderá apresentar impugnação aos cálculos no curso da execução 

e tampouco poderá a União questionar as contribuições previdenciárias.

Apenas para facilitar a compreensão, fiz um resumo em um novo quadro:
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Entendidas essas premissas, deve-se ainda lembrar de que existem cálculos que nem 

as partes e tampouco a contadoria poderiam realizá-lo, seja por sua extrema complexidade, 

seja pela quantidade imensa de documentos cuja análise fosse necessária. Nessas hipóteses 

pode o juiz determinar a realização de cálculos por perito:

CLT
Art. 879 (...)
§ 6º Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elabora-
ção e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, 
entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

1.3. Liquidação poR aRtigos

1.3.1. Generalidades

Como a CLT não possui regras sobre liquidação por artigos, apenas mencionando sua 

possibilidade no art. 879, caput, da CLT, devemos aplicar as regras do CPC. A CLT preceitua:

CLT
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.

O art. 509, caput e II, CPC dispõe:

CPC
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua li-
quidação, a requerimento do credor ou do devedor:
II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Esta noção de “fato novo” deve ser analisada com cuidado. Na realidade, não se trata 

propriamente de fato novo, uma vez que os fatos de que tratarão as alegações e as provas já 

são reconhecidos no título executivo. Na verdade, apenas se desconhece a limitação perfeita 

de tais fatos.

Todavia, se cair na prova que liquidação por artigos refere-se à prova de “fato novo”, mar-

que, por evidente, verdadeiro.
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Vamos ver uma aplicação prática? Olhe esse julgado:

(...) INDENIZAÇÃO POS DANO MATERIAL. DESPESAS MÉDICAS VINCENDAS. (...) 3 - O 

TRT determinou que fossem suportadas totalmente pelo reclamado as despesas futu-

ras relacionadas à doença do reclamante (tendinopatia do manguito rotador do ombro 

direito e depressão), a serem comprovadas em juízo (...) A Sexta Turma do TST já deci-

diu que a comprovação do dano à saúde e a consequente necessidade de tratamento 

autorizam o deferimento das despesas médicas futuras, se não tiver havido a limitação 

do pedido de pagamento de despesas médicas, pois é questão intrínseca à necessidade 

de reparação integral do dano (RR-7818300-98.2006.5.09.0670, Ministro Aloysio Corrêa 

da Veiga, DEJT-09/11/2012). E, no caso concreto, houve o pedido expresso de paga-

mento das despesas médicas até a convalescença. (...) Contudo, o que se exige na fase 

de conhecimento é a prova da necessidade de tratamento, ficando para a liquidação 

por artigos a prova das despesas efetivamente realizadas, cujo ressarcimento é devido 

até a convalescença. Tratando-se de despesas futuras, não há como a parte provar os 

prejuízos materiais que nem tinham ocorrido ao tempo do ajuizamento da ação, ou que 

ainda eventualmente nem ocorreram na fase recursal, embora certos para o futuro. (...) 

(ARR - 239700-39.2009.5.12.0029, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de 

Julgamento: 10/08/2016, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/08/2016)

Assim, no nosso exemplo, tendo ocorrido a condenação da empregadora a ressarcir as 

despesas de tratamento médico, muitas vezes não existe como delimitar exatamente o mon-

tante dessas despesas por não se saber quais são os medicamentos utilizados e quais os 

tratamentos médicos e/ou fisioterápicos. Logo, os “fatos novos” envolveriam a identificação 

desses pontos para possibilitar o cálculo da dívida exata.

1.3.2. Procedimento na Liquidação por Artigos

Uma vez proferida a sentença e iniciada a liquidação por artigos, o juiz intima a parte exe-

quente para indicar os artigos de liquidação.
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Isso significa que o exequente irá apresentar uma petição indicando quais são as circuns-

tâncias fáticas que entende corretas em relação ao “fato novo”. Junta documentos e indica, 

se necessário, provas que pretende produzir, tais como oitiva de testemunhas, perícia etc.

Assim, no exemplo dado no tópico anterior, havendo condenação do réu no pagamento do 

tratamento e medicamentos em favor do trabalhador lesado em acidente de trabalho, e tendo 

o juiz definido que a liquidação será por artigos, o trabalhador exequente peticiona no processo 

informando quais serão os tratamentos que necessitará (médico, fisioterápico etc), bem como 

a frequência do uso e o estabelecimento médico que utilizará. Indicará o exequente, ainda, 

quais são os medicamentos necessários. Para comprovar essas alegações, junta documentos.

Tendo o exequente se manifestado, o juiz intima o executado para falar (em típico exercí-

cio do contraditório), podendo a parte impugnar as alegações do autor, seja porque entende 

que os valores são errados, seja porque entende que os tratamentos específicos indicados 

pelo autor não são necessários. Diante da impugnação apresentada, o juiz pode determinar a 

realização de provas até firmar convencimento sobre o assunto.

O juiz, então, profere uma decisão na liquidação por artigos, definindo os detalhes (limites) 

que faltavam na sentença liquidanda e os valores respectivos.

Essa decisão é passível de recurso imediato na forma do art. 897, “a”, da CLT. Veja:

CLT
Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

1.4. Liquidação poR aRbitRamento

1.4.1. Generalidades e Procedimento

Novamente, como a CLT não possui regras sobre liquidação por arbitramento, apenas 

mencionando sua possibilidade no art. 879, caput, da CLT, devemos aplicar as regras do CPC:

CLT
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.
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O art. 509 do CPC preceitua:

CPC
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua li-
quidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido 
pela natureza do objeto da liquidação;

O arbitramento é a última forma de que normalmente se utiliza um juiz pelo fato de que 

essa liquidação não permite estabelecer um valor exato, sendo necessário fazer uma fixação 

judicial com base em razoabilidade.

Aliás, para atingir essa razoabilidade, o juiz pode até se valer de perito de maneira a ter 

meios de aferir os parâmetros mais justos. Veja:

CPC
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de parece-
res ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará 
perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Imagine, por exemplo, que a empresa estabelece que o empregado que atingir a maior 

quantidade de vendas será ganhador de uma obra de arte que está fixada na sede da empre-

sa. Danilo, por milagre, consegue ser o maior vendedor daquele período. Assim, o diretor da 

empresa, entendendo que Danilo não foi o vencedor, não apenas decide não cumprir a obri-

gação, como também decide, no momento em que Danilo tenta coercitivamente pegar a obra 

de arte, com ânimo acirrado, atear fogo à mesma. Danilo, então, prejudicado pelo descontrole 

do diretor, ajuíza ação pleiteando a condenação do empregador em indenização substitutiva, 

tendo o processo sido julgado procedente, sendo que o valor da obra seria liquidado por ar-

bitramento.

Nesse caso, o juiz, após sentença, na fase liquidatória, intima o exequente a indicar qual 

valor entende devido e as razões de seu raciocínio. O exequente apresenta petição indicando 

quanto acredita valer a obra e as razões de seu entendimento.
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O executado é intimado para se manifestar (em exercício do contraditório). Se for neces-

sário, o  juiz determinará a realização de perícia na forma dos preceitos que regem a prova 

pericial (essas regras sobre perícia são objeto de outra aula).

Assim, no exemplo, o juiz pode designar como perito um especialista em arte para apre-

sentar seu parecer sobre o valor da obra.

Após a realização das provas, o juiz profere decisão na liquidação por arbitramento, deci-

são essa passível de agravo de petição pelo insatisfeito (art. 897 “a” da CLT).

1.4.2. Liquidação por Arbitramento Determinada em Sentença, Convencio-

nada pelas Partes, Exigida pela Natureza do Objeto e Coisa Julgada

Conforme vimos no CPC, a liquidação por arbitramento pode ser determinada na senten-

ça, convencionada pelas partes ou exigida pela natureza do objeto. Leia:

CPC
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua li-
quidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido 
pela natureza do objeto da liquidação;

O arbitramento pela natureza do objeto explica-se por si só. Como vimos no exemplo da 

obra de arte, não havia outro meio de se liquidar. Não há cálculos a serem feitos e tampouco 

“fato novo” não conhecido.

Nesse ponto, surgem algumas questões:

• poderiam as partes, no Processo do Trabalho, definir que a liquidação seja feita por 

arbitramento, mesmo que houvesse outro meio mais exato?

• se a sentença determina a utilização da liquidação por arbitramento e ela transitar em 

julgado, será que pode o juiz alterar a forma de liquidação na execução? Pode transfor-

mar a liquidação por arbitramento em liquidação por cálculos ou por artigos?
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O Tribunal Superior do Trabalho entende que o juiz pode alterar a forma de liquidação, 

mesmo após a prolação de sentença e formação de coisa julgada. Transcrevo alguns julga-

dos interessantes:

RECURSO DE REVISTA. (...) LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. A  forma de liquidação 

não faz coisa julgada, de modo que o procedimento liquidatório pode ser conduzido de 

maneira diversa do estabelecido na fase de conhecimento, de ofício ou a requerimento 

da parte. Recurso de revista não conhecido. (RR - 188900-61.1996.5.01.0031, Relator 

Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 23/03/2011, 2ª Turma, Data 

de Publicação: 01/04/2011)

(...) 5 - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. Não há necessidade de liquidação por arbi-

tramento, a depender da realização de perícia, quando os valores da condenação podem 

ser apurados por meio de simples cálculos aritméticos, pelo contador do juízo, mormente 

se os parâmetros para tal mister estão expressos na sentença liquidanda. Recurso de 

revista conhecido e provido. (RR - 209541-62.2000.5.01.0053, Relatora Ministra: Delaíde 

Miranda Arantes, Data de Julgamento: 28/09/2011, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

07/10/2011)

Quanto à primeira pergunta, entende-se que as partes podem fixar a liquidação por ar-

bitramento. Entretanto, diante do entendimento do TST que visa dar celeridade ao processo, 

nada impede que o juiz possa determinar outra forma de liquidação mesmo que as partes 

tenham convencionado o contrário.

1.5. intimação da união

A União, como você sabe, é a credora da contribuição previdenciária. Já vimos que a União 

terá a oportunidade de impugnar os cálculos de liquidação.

Entretanto, surge uma pergunta: se a União não for intimada para impugnar, essa circuns-

tância gera nulidade de todos os atos processuais posteriores?
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Bom, no que tange à União, é claro que a ausência de intimação viola o direito do credor 

das contribuições previdenciárias, que terá o direito de se manifestar. Logo, a ausência de 

intimação gera nulidade em relação à União.

Entretanto, certamente não cria nulidade absoluta de todos atos posteriores, visto que 

diversos atos são completamente independentes, tais como a impugnação do exequente 

quanto ao valor de seus créditos e a irresignação do executado com o valor de sua dívida 

(por exemplo: exequente acredita que a contadoria errou a conta desconsiderando parcelas 

deferidas, os embargos do devedor atacam a base de cálculo de parcelas trabalhistas defe-

ridas etc).

Aqui vale, ainda, um registro. Às vezes, o valor das contribuições previdenciárias é tão 

baixo que não justifica a atuação da União, isto é, é tão pouco dinheiro que não vale a pena 

buscar tais valores para a União, já que o custo da discussão não pagaria as despesas que a 

União teria com o processo. É a chamada perda de escala.

Nesse caso, pode a União não ter interesse em se manifestar no processo. Assim, você 

entende o disposto no art. 879, § 5º, da CLT:

CLT
Art. 879 (...)
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifesta-
ção da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do 
art. 28 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do 
órgão jurídico.

Atualmente essa prerrogativa pertence ao Ministro da Economia.

No entanto, esse não é o único preceito. Veja também o disposto no arts. 19-C, caput e 

§ 1º, e 19-D, caput, da Lei n. 10.522/2002:

Lei n. 10.522/2002
Art. 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processu-
ais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com 
o ato não atender aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. (Incluído pela 
Lei n. 13.874, de 2019)
§ 1º O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâmetros de valor para a dis-
pensa da prática de atos processuais. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)
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(...)
Art. 19-D. À Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do 
Banco Central do Brasil aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 19, 19-B e 19-C desta Lei, 
sem prejuízo do disposto na Lei n. 9.469, de 10 de julho de 1997.
(...)

Considerando que a Procuradoria da Fazenda Nacional delegou para a Procuradoria-Geral 

Federal a representação da União nos processos perante a Justiça do Trabalho relacionados 

à cobrança de contribuições previdenciárias e imposto de renda retido na fonte, conforme 

estudado na aula sobre audiências, então, pode uma portaria conjunta transferir esse poder 

do art. 19-C, § 1º, da Lei n. 10.522/2002 para o Procurador-Geral Federal. E isso ocorreu com 

a Portaria Conjunta n. 13/2019:

Portaria Conjunta n. 13/2019 da PGFN/PGF

Art. 2º Para fins do § 1º do art. 19-C da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, o Procura-

dor-Geral Federal poderá estabelecer o valor abaixo do qual estará dispensada a prática 

de atos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho relativos à cobrança de contribui-

ções previdenciárias e de imposto de renda retido na fonte.

(...)
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2. exeCução

2.1. geneRaLidades

2.1.1. Título Executivo

A execução funda-se em um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial. O art. 783 

do CPC explicita que esse título deve abranger uma obrigação certa, líquida e exigível:

CPC
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 
líquida e exigível.

A obrigação é certa é aquela em relação à qual não existe dúvida sobre sua existência. 

Obrigação líquida é aquela obrigação determinada quanto ao seu objeto, ou seja, pode-se 

aferir exatamente qual é essa obrigação, seja ele de pagar, seja ela de fazer, não fazer, entregar 

etc. Obrigação exigível é aquela que não está sujeita a um termo (não tem mais um prazo para 

ser cumprida, por exemplo) ou condição suspensiva (não depende de que algo ocorra para 

gerar efeitos ao credor).

No Processo do Trabalho temos a descrição dos principais títulos definidos no art. 876, 

caput, da CLT:

CLT
Art.  876. As  decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito 
suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante 
o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de 
Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo.

Como se vê, os títulos executivos judiciais ali descritos são:

• as decisões judiciais transitadas em julgado (isto é, aquelas das quais não cabe mais 

recurso ou não foram objeto de recurso no prazo quando eram cabíveis);

• as decisões judiciais que ainda estão sendo objeto de recurso pendente de julgamento, 

mas o recurso não possui efeito suspensivo (o que permite a execução, já que os efei-

tos da decisão continuam sendo gerados);

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


35 de 132www.grancursosonline.com.br

Gervásio Meirelles

Execução e Liquidação - Parte I
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

• os acordos homologados judicialmente quando não foram integralmente cumpridos.

Já os títulos executivos extrajudiciais indicados no preceito legal são:

• os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia;

• os termos de ajustamento de conduta firmados perante o Ministério Público do Traba-

lho. Aqui vale ressaltar que esses termos, de forma resumida, são acordos extrajudi-

ciais através dos quais o infrator reconhece a irregularidade e assume a obrigação de 

se adequar ao interesse da coletividade sob pena de sanções diversas.

Atualmente devemos reconhecer que esse rol de títulos executivos não é exaustivo (ta-

xativo), ou seja, existem outros títulos executivos que não estão ali indicados. Assim, o rol é 

exemplificativo (enumerativo).

Apenas para demonstrar essa afirmação, vale lembrar que o próprio Tribunal Superior do 

Trabalho reconhece o cheque e a nota promissória como títulos executivos extrajudiciais. 

Veja o disposto no art. 13 da Instrução Normativa 39/2016:

IN 39/2016
Art. 13. Por aplicação supletiva do art. 784, I (art. 15 do CPC), o cheque e a nota promissória emitidos 
em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos extraju-
diciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho, na forma do art. 876 e segs. da CLT.

De fato, o art. 784, I, do CPC prevê:

CPC
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

No entanto, você deve ter cuidado. O TST foi bastante claro ao especificar que o cheque e 

a nota promissória são títulos executivos quando emitidos em reconhecimento de dívida niti-

damente de natureza trabalhista. Por outro lado, não fez qualquer menção à letra de câmbio, 

à duplicata ou à debênture.
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Além do cheque e da nota promissória de natureza trabalhista, a  certidão da dívida ativa 

(CDA) referente à multa aplicada pela fiscalização do trabalho também é título executivo ex-

trajudicial. A CDA é o título que permite começar uma execução fiscal da multa trabalhista.

Você se lembra da aula sobre competência da Justiça do Trabalho? Naquela aula, expli-

quei que, quando ocorre uma infração trabalhista, a União aplica penalidade administrativa 

(multa). Essa multa, se não for paga, será inscrita em dívida ativa, isto é, numa espécie de 

“registro federal de todos os créditos da União que tenham vencido o prazo para quitação”.

2.1.2. Competência

Havendo um título executivo, surge uma pergunta: qual seria o juízo competente para uma 

execução?

A resposta é dada pela CLT:

CLT
Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver 
conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria compe-
tência para o processo de conhecimento relativo à matéria.

Assim, no caso de título executivo judicial, a competência é do Juiz ou Presidente do Tri-

bunal que homologou o acordo ou julgou o processo de forma originária.

Nesse contexto, por exemplo, se o processo era uma reclamação trabalhista, então, ainda 

que tenha havido eventual recurso julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a competência 

será da Vara do Trabalho em que houve a prolação da sentença. No entanto, imagine um man-

dado de segurança de competência originária do TST em que houve aplicação de multa. Em 

tese, a competência seria do TST (por ter julgado originariamente a demanda), mas nada im-

pede que haja expedição de carta de ordem para que uma Vara do Trabalho execute esse título.
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Por outro lado, se o título executivo for extrajudicial, a competência será daquele juízo que 

teria competência para julgar um processo de conhecimento sobre a matéria se houvesse 

um. Exemplos disso são o cheque e o termo de conciliação firmado para a CCP.

Se o trabalhador, ao invés de receber um cheque sem fundo do empregador ou de ter feito 

acordo na CCP, tivesse entrado com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho querendo 

cobrar créditos trabalhistas não pagos, a ação seria de competência funcional da Vara do 

Trabalho. Logo, a competência para executar um cheque sem fundo ou uma nota promissória 

(ambos emitidos pelo empregador) é da Vara do Trabalho.

2.1.3. Regras Aplicáveis na Execução na Justiça do Trabalho

Quais são as regras aplicáveis à execução na Justiça do Trabalho? A regra é descrita no 

art. 889 da CLT:

CLT
Art. 889 - Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não 
contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a 
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal.

Assim, se houver lacuna no Processo do Trabalho, devemos utilizar as normas que cuidam 

da execução fiscal de créditos da União. E a principal dessas leis é a LEF (Lei n. 6.830/1980), 

a qual, por sua vez, prevê no art. 1º:

LEF (Lei n. 6.830/1980)
Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código 
de Processo Civil.

Logo, quando existe omissão na LEF, devem-se utilizar as regras do Código de Processo 

Civil.

Uma ponderação deve ser feita. Quando falamos em normas que regem execução fiscal, 

não podemos nos limitar à LEF, porquanto existem outras normas que podem ser aplicadas. 
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Exemplo disso ocorre com a preferência do crédito trabalhista sobre os créditos de outra na-

tureza, preferência essa que está prevista no art. 186 do Código Tributário Nacional:

CTN
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de 
sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 
trabalho.

Nesse contexto, em uma execução trabalhista, se houve a penhora de um bem sobre o 

qual já incidia a penhora do juízo cível, os créditos oriundos da alienação judicial do bem de-

vem primeiro pagar o crédito trabalhista (dada sua preferência) e depois pagar o crédito civil. 

Veja o art. 908, caput, do CPC:

CPC
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entre-
gue consoante a ordem das respectivas preferências.

Em resumo, a execução trabalhista deve seguir a seguinte sequência, exceto se houver 

previsão legal diversa:

• 1º) Regras da CLT;

• 2º) Regras que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da 

dívida ativa da Fazenda Pública Federal (em especial a LEF - Lei n. 6.830/1980);

• 3º) Regras do CPC.

Todavia, se houver uma lei determinando o contrário, devemos utilizar outra sequência, 

como ocorre por exemplo com a execução das multas derivadas da fiscalização do trabalho. 

A própria CLT menciona:

CLT
Art. 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades regionais em matéria de ins-
peção do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da 
União.
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Na hipótese de cobrança judicial de multa imposta pela fiscalização do trabalho, a CLT 

determina que as regras de cobrança da dívida ativa da União (LEF - Lei n. 6.830/1980) serão 

utilizadas para a execução. E, como vimos, a LEF manda usar subsidiariamente o CPC.

Então, a ordem das regras para a execução das multas impostas pela fiscalização é: 1º) 

Regras que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa 

da Fazenda Pública Federal (em especial a LEF - Lei n. 6.830/1980); 2º) CPC e não a CLT.

2.1.4. Iniciativa e Abrangência da Execução

Quanto à iniciativa da execução, qualquer das partes pode começar a execução, na forma 

da lei:

CLT
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo 
Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por ad-
vogado.

Note que, caso as partes não estejam representadas por advogado, pode o Juiz ou o Pre-

sidente do Tribunal iniciar a execução de ofício.

Além disso, quando se tratar de contribuições previdenciárias decorrentes das decisões 

que proferir ou das parcelas objeto dos acordos homologados, o juiz pode iniciar a execução 

de ofício dessas contribuições.

Por exemplo, se Mariana consegue uma sentença que condena o ex-empregador a pagar 

horas extras, então incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração das horas 

extras. Mesmo que Mariana não promova a execução de seu crédito (embora tenha advogado 

devidamente constituído nos autos), o juiz pode iniciar, de ofício, a execução das contribui-

ções previdenciárias.

Leia o art. 876, parágrafo único, da CLT:

CLT
Art. 876 (...)
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na 
alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos 
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legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que 
homologar.

E as contribuições previdenciárias devidas em virtude de acordo firmado na Comissão de 

Conciliação Prévia? Imagine que o trabalhador, ao invés de ajuizar ação trabalhista, buscasse 

resolver o conflito na Comissão de Conciliação Prévia. Na sessão de conciliação é feito um 

acordo para horas extras, acordo esse que não foi posteriormente cumprido pelo empregador.

Ora, sendo um título executivo extrajudicial, o  juiz apenas teria ciência se a execução 

fosse provocada por alguém. Logo, se o trabalhador executar seu crédito de horas extras e o 

juiz tem ciência de que não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a 

remuneração dessas horas extras, pode o magistrado, de ofício, executar as contribuições.

É o que decorre da interpretação sistemática do art.  43, caput, §§  1º e 6º, da Lei n. 

8.212/1991:

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de 
contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhi-
mento das importâncias devidas à Seguridade Social.
§  1º Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discrimina-
damente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total 
apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado.
§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas Comissões de Conciliação 
Prévia de que trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000.

Vale a pena ler um julgado do TST sobre o tema:

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI N. 11.496/2007. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABA-

LHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA CONTRIBUIÇÃO 

SOCIAL DO EMPREGADOR AO SAT – SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - DECORRENTE 

DE VALOR DO ACORDO FIXADO EM TERMO FIRMADO EM COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 

PRÉVIA. Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Trabalho para a execução, de 

ofício, da contribuição previdenciária e da contribuição social do empregador ao SAT – 

Seguro Acidente do Trabalho - decorrentes da celebração de acordo perante a Comissão 

de Conciliação Prévia. A competência da Justiça do Trabalho foi ampliada por meio da 

promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, tendo sido acrescidos à redação 

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


41 de 132www.grancursosonline.com.br

Gervásio Meirelles

Execução e Liquidação - Parte I
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

do artigo 114 da Constituição Federal o inciso VIII, que versa sobre a execução de ofício 

de contribuições sociais, e o inciso IX, referente às demais controvérsias decorrentes 

da relação de trabalho na forma da lei. Observa-se que a questão referente à execu-

ção das contribuições previdenciárias decorrentes da celebração de acordo perante a 

Comissão de Conciliação Prévia, hipótese dos autos, está inserida no inciso IX do artigo 

114 da Constituição da República. Isso porque o artigo 876 da CLT prevê, entre outras 

hipóteses, que os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação 

Prévia serão executados na forma da execução trabalhista, valendo destacar, ainda, que 

o artigo 877-A da CLT dispõe, de forma clara, acerca da competência do Juiz que ana-

lisaria o processo de conhecimento referente à matéria de mérito para executar o título 

executivo extrajudicial. Acrescenta-se, por oportuno, que a Lei n. 11.941/2009 alterou 

o artigo 43, § 6º, da Lei n. 8.212/91, o qual passou a determinar, expressamente, a inci-

dência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos nas Comissões de Conci-

liação Prévia. Esse dispositivo, literal e expressamente, consagrou uma regra de amplia-

ção da competência da Justiça do Trabalho para os valores decorrentes dos acordos 

celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia, amparado no artigo 114, inciso IX, da 

Constituição da República. Bem se sabe que o inciso VIII do artigo 114 da Norma Fun-

damental somente atribuiu, de forma direta, a essa Justiça do Trabalho, a competência 

para a execução, de ofício, das contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças 

que proferir, o que se refletiu também nos artigos 831, 832 e 879 da CLT, o que, por si só, 

não respaldaria a competência desta Justiça Especial para executar, de ofício, as contri-

buições incidentes nas verbas devidas ou pagas nas Comissões de Conciliação Prévia. 

Contudo, o inciso IX do mesmo preceito constitucional é expresso em autorizar que a lei 

amplie a competência desta Justiça do Trabalho a outras controvérsias decorrentes da 

relação de trabalho, tendo sido exatamente isso o que fez o § 6º do artigo 43 da Lei n. 

8.212/91, acrescentado pela Lei n. 11.941/2009. Aliás, é importante ressaltar que, uma 

vez autorizada constitucionalmente a extensão da competência material da Justiça do 

Trabalho na forma da lei, essa deve ser reconhecida. Isso porque, se fosse adotada a 

tese oposta de que a aplicação, pelos órgãos fracionários dessa Corte superior, do artigo 

114, inciso VIII, da Constituição a casos como este, expressamente invocado nos funda-

mentos da decisão turmária ora embargada, afastaria a competência do juiz do trabalho 
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de determinar o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social, 

correspondentes aos valores devidos ou pagos no âmbito das Comissões de Concilia-

ção Prévia, apesar da clara e literal determinação do artigo 43, § 6º, da Lei n. 8.212/91, 

a consequência seria a frontal violação do artigo 97 da Norma Fundamental e a contra-

riedade à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, visto que 

esta Súmula Vinculante estabelece que viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 

97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, 

no todo ou em parte, seria indispensável que, nos termos do artigo 244 e seguintes do 

Regimento Interno deste Tribunal, fosse suspenso o andamento do processo para apre-

ciação por seu Tribunal Pleno, da arguição da inconstitucionalidade do preceito legal em 

discussão. No entanto, não é esse o caso dos autos, pois existe expressa autorização 

constitucional à ampliação da competência da Justiça do Trabalho por meio de norma 

infraconstitucional, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade do artigo 43, 

§ 6º, da Lei n. 8.212/91. Nesse contexto, conclui-se que, tendo o termo de conciliação 

firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia natureza de título executivo extra-

judicial, e reconhecida, expressamente, na CLT, a competência do Juiz que decidiria o 

processo de conhecimento referente à matéria de mérito para executá-lo, é  inafastá-

vel a competência desta Justiça especializada para executar, de ofício, as contribuições 

previdenciárias incidentes sobre o valor fixado naquele título, na exata forma do artigo 

114, inciso IX, da Constituição Federal. (...) (E-RR-22200-18.2009.5.09.0096, Subseção 

I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, 

DEJT 24/10/2014).

Vamos prosseguir.

É importante registrar que é muito comum pensar em execução de uma obrigação espe-

cífica (um valor X, uma obrigação de fazer etc).

No entanto, existe a possibilidade de execução de obrigações sucessivas.

É o que ocorre, por exemplo, quando trabalhador e a empresa fazem um acordo para pa-

gamento de R$ 10.000,00 em 4 parcelas de R$ 2.500,00. Note que a obrigação é por prestação 
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sucessiva por tempo determinado. Assim, se a primeira parcela vencer sem o devido paga-

mento, haverá execução não apenas dessa parcela, mas também das outras que 3 vencerão. 

É a lógica que se infere do art. 891 da CLT:

CLT
Art. 891. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de 
uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.

Imagine agora que haja prestação sucessiva por tempo indeterminado. Nessa hipótese, 

a execução abrangerá todas as parcelas vencidas até a execução começar.

Exemplo seria quando o juiz condena, em 18.04.20, a empresa a pagar adicional de insa-

lubridade a um trabalhador desde janeiro de 2015 e permanecer pagando enquanto o obreiro 

trabalhar em condições insalubres. Nesse caso, se a execução começar em 01.06.20, então 

a execução do adicional abrangerá todos os meses de janeiro de 2015 a 01.06.20. É o que se 

infere do art. 892 da CLT:

CLT
Art. 892. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreen-
derá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução.

2.1.5. Princípios

Existem diversos princípios aplicáveis à execução, dos quais enfatizamos:

• Princípio da natureza real ou da patrimonialidade: a execução deve recair sobre o patri-

mônio do devedor e não sobre sua pessoa. Veja o art. 789 do CPC:

CPC
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.

Assim, não recaindo a execução sobre o corpo do devedor, não se admite a prisão civil por 

dívidas, exceto no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, 

na forma do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal:
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CF
Art. 5º (...)
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Lembre-se de que o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de San José da Costa Rica - Decreto 678/92), cujo art. 7º, § 7º, explicita:

Convenção Americana de Direitos Humanos
Art. 7º (...)
§ 7º Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Diante do status supralegal desse diploma internacional, o STF editou a Súmula Vincu-

lante n. 25:

Súmula Vinculante n. 25 do STF

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

O Brasil também ratificou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto 

592/92):

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Art. 11. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual.

Ressalte-se que o conceito de obrigação alimentícia não se inclui o crédito trabalhista, 

por mais que ele possua natureza alimentar. A interpretação é restritiva. Veja esse julgado do 

Tribunal Superior do Trabalho:

REMESSA OFICIAL E RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACTO DE SÃO JOSÉ 

DA COSTA RICA SOBRE DIREITOS HUMANOS. IMPOSSIBILIDADE DA PRISÃO CIVIL DE 

DEPOSITÁRIO INFIEL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com base no Pacto de 

São José da Costa Rica (art. 7.7 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 

1969), já discutiu a matéria afeta à impossibilidade, em qualquer hipótese, da prisão civil 
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do depositário infiel, por afronta ao referido Tratado Internacional incorporado à nossa 

ordem jurídica e em face do novo panorama jurídico que emergiu da promulgação da 

Emenda Constitucional n. 45/2004, decidindo que proibição da prisão civil por dívida, 

prevista no art. 5º, LXVII, da Carta Política, estende-se ao infiel depositário judicial de 

bens, restringindo a possibilidade da prisão civil apenas ao responsável pelo inadimple-

mento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia ( stricto sensu ), na qual não 

se inclui o crédito trabalhista. (...) Remessa e recurso desprovidos para manter con-

cessão da ordem de habeas corpus (ReeNeceRO-23700-33.2007.5.11.0000, Subseção II 

Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 

20/08/2010).

• Princípio da utilidade para o credor: a execução deve ser útil para o exequente, não se 

prestando para a prática de atos que não resultem em satisfação, ainda que parcial, do 

crédito do titular do direito.

É com base nesse princípio que não se admite a penhora de bens cuja alienação quite 

apenas as custas do processo, na forma do art. 836, caput, do CPC:

CPC
Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 
bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

• Princípio da execução menos gravosa ao devedor (não prejudicialidade ou menor one-

rosidade): se houver mais de um meio de execução, deve-se optar pela forma menos 

gravosa, menos prejudicial ao executado, desde que respeitadas as regras legais. Leia 

o art. 805 do CPC:

CPC
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se 
faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar 
outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já 
determinados.
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Ressalte-se que o fato de o executado ter direito a uma execução menos gravosa não 

significa que pode violar as regras processuais. Por exemplo, não pode o executado exigir que 

seja penhorado um veículo, quando existe dinheiro de sua propriedade, porquanto a penhora 

de dinheiro é prioritária, na forma do art. 835, § 1º, do CPC:

CPC
Art. 835 (...)
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, (...)

• Princípio da limitação expropriatória: a execução deve se restringir ao crédito/obriga-

ção exequenda, não podendo exceder seus limites. Essa lógica pode ser percebida no 

art. 883 da CLT:

CLT
Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, 
tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros 
de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, sendo estes, em qualquer caso, de-
vidos somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.

No mesmo sentido segue o art. 831 do CPC:

CPC
Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 
atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

• Princípio da livre disponibilidade da execução: o exequente possui influência direta nos 

rumos da execução, podendo indicar bens à penhora, recusar bens que foram nomea-

dos pelo executado, pedir a suspensão do feito executivo e até mesmo desistir da exe-

cução. Esse princípio fundamenta, por exemplo, o art. 775, caput, do CPC:

CPC
Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 
executiva.

• Princípio do não aviltamento do devedor: existem limites para a execução, de modo 

que não pode o executado ter sua dignidade violada. Essa lógica justifica, por exemplo, 

a impenhorabilidade do bem de família (o que preserva o direito fundamental à mora-
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dia), bem como impede que todo o salário do executado seja penhorado (apenas parte 

pode ser constrito, como veremos mais adiante, o que permite a sobrevivência do de-

vedor).

• Princípio da igualdade de tratamento de partes: as partes devem ser tratadas de forma 

isonômica, sempre respeitando as posições processuais do exequente e do executado. 

Assim, sem prejuízo da observância das prerrogativas do exequente e dos direitos do 

executado, o juiz deve seguir tratando as partes de forma isonômica.

• Princípio da primazia da tutela específica ou maior coincidência possível: a execução 

deve se pautar por buscar o adimplemento que o credor esperava de forma voluntá-

ria. Se o credor queria a entregar de um bem, deve a execução focar nesse resultado. 

Apenas se não possível essa entrega, é que se deve resolver em indenização. Veja o 

disposto nos arts. 499 e 536, caput, do CPC:

CPC
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se im-
possível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 
não fazer, o  juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satis-
fação do exequente.

2.1.6. Legitimados

No campo da legitimidade ativa, o titular do direito ou aquele que pode atuar na defesa de 

interesse de titular do direito pode promover a execução do título.

Logo, para ilustrar, se o sindicato atuou, por exemplo, como substituto processual em fa-

vor de um ou mais trabalhadores no processo de conhecimento, pode perfeitamente promo-

ver a execução da coisa julgada.

O titular do direito ou o legitimado extraordinário que atuou na defesa de seu direito no 

processo de conhecimento pode promover a execução. São exequentes originários.

No entanto, quem pode ser legitimado ativo para uma execução trabalhista, além do exe-

quente originário? O art. 778, § 1º, do CPC traz um rol que merece exame:
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CPC
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.
§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originá-
rio:
I – o Ministério Público, nos casos previstos em lei;
II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for trans-
mitido o direito resultante do título executivo;
III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre 
vivos;
IV – o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.
§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

De fato, no que atine ao art. 778, § 1º, I, do CPC, o Ministério Público do Trabalho pode, em 

determinadas situações autorizadas por lei, assumir a condição de exequente. Nesse ponto, 

veja o exemplo do disposto no art. 15 da Lei n. 7.347/1985:

Lei n. 7.347/1985
Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a 
associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual 
iniciativa aos demais legitimados.

Quanto ao art. 778, § 1º, II, do CPC, na hipótese de falecimento do titular do direito, sus-

pende-se o processo, na forma dos arts. 921 e 313, I, do CPC:

CPC
Art. 921. Suspende-se a execução:
I – nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;
Art. 313. Suspende-se o processo:
I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu represen-
tante legal ou de seu procurador;

Nesse caso, deve ser promovida a habilitação dos sucessores ou do espólio no processo. 

Veja o art. 687 do CPC:

CPC
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os  interessados 
houverem de suceder-lhe no processo.
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Nesse particular, vale lembrar de que os dependentes habilitados perante o INSS podem 

se habilitar no processo trabalhista, tendo eles preferência sobre os sucessores civis, confor-

me art. 1º, caput, da Lei n. 6.830/1980:

Lei n. 6.858/1980
Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas in-
dividuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 
recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 
habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis 
e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, inde-
pendentemente de inventário ou arrolamento.

Quanto ao art. 778, § 1º, III, do CPC, poder-se-ia questionar sobre a possibilidade de ces-

são de crédito trabalhista. Contudo, essa discussão já foi suplantada pela evolução legis-

lativa, porquanto o art. 83, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, ao tratar da falência, reconhece que 

existem créditos trabalhistas cedidos a terceiros:

Lei n. 11.101/2005
Art. 83 (...)
§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários.

Passamos, agora, para a legitimidade passiva. Nesse particular, veja o disposto no art. 779 

do CPC:

CPC
Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo;
II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
III – o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título 
executivo;
IV – o fiador do débito constante em título extrajudicial;
V – o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;
VI – o responsável tributário, assim definido em lei.

Em primeiro lugar, perceba que esse rol é exemplificativo, porquanto existem situações 

em que o executado não está listado ali.
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É o caso, por exemplo, do integrante do grupo econômico, o qual pode ser incluído na exe-

cução mesmo não tendo participado do processo de conhecimento, conforme já reconheceu 

o Tribunal Superior do Trabalho diversas vezes. Veja esse julgado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXE-

CUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO 

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. (...) Relativamente à inclu-

são da reclamada no polo passivo da demanda apenas na fase de execução, o Regio-

nal registrou a existência da responsabilidade do grupo econômico (art.  2º, §  2º, da 

CLT) formado entre as executadas. Ademais, desde o cancelamento da Súmula n.º 

205 desta Corte não se vislumbra óbice a essa possibilidade, desde que devidamente 

configurada a existência de grupo econômico, como na hipótese dos autos. (...) (Ag-A

IRR-10162-39.2016.5.03.0146, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz José Dezena da Silva, 

DEJT 27/09/2019).

Na hipótese de sucessão trabalhista, o TST também reconhece a possibilidade de inclu-

são da empresa sucessora no polo passivo do feito executivo. Leia esse trecho:

(...) 8. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. 

ATO JURÍDICO PERFEITO. NULIDADE. Conforme concluiu o acórdão recorrido, a inclusão 

da empresa sucessora na fase de execução não está condicionada à sua participação 

na fase de conhecimento. Outrossim, foi rejeitada a pretensão da ora recorrente quanto 

à sua exclusão da lide, uma vez que é patente a sucessão de empregadores, devendo, 

portanto, responder pela integralidade do débito exequendo, na qualidade de legítima 

sucessora. Além disso, restou esclarecido que o que ocorreu no caso dos autos foi legí-

tima hipótese de sucessão empresarial e não reconhecimento de formação de grupo 

econômico. (...) (AIRR-25400-14.1996.5.03.0045, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora 

Maria da Costa, DEJT 29/03/2019).
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Quanto ao fiador mencionado no art. 779, IV, do CPC, perceba que, na execução trabalhis-

ta, é possível ao executado apresentar fiança bancária para garantir o juízo, o que veremos no 

próximo item.

2.2. sequênCia iniCiaL exeCutiva

Uma vez que já existe um título executivo com uma obrigação a ser cumprida, revela-se 

natural passarmos para a sequência de atos da execução. Aqui, torna-se relevante o disposto 

no art. 880, caput, da CLT:

CLT
Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de cita-
ção do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as comi-
nações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições 
sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob 
pena de penhora.
(...)

Assim, o juiz expedirá mandado de citação para que o executado seja comunicado para 

que cumpra a obrigação imposta no título executivo no prazo e sob as condições estabeleci-

das no título (por exemplo, obrigação de fazer, não fazer ou entregar), ou, se a obrigação for 

dinheiro, que pague em 48 horas ou garanta a execução. Vamos entender.

Se o juiz condenou uma empresa a construir uma instalação sanitária para os trabalhado-

res no prazo de 30 dias sob pena de multa diária em caso de descumprimento, então a empre-

sa será citada na execução para promover a construção nesse prazo e com as características 

definidas na sentença, sob pena de sofrer a aplicação da multa respectiva.

Por outro lado, se a empresa foi condenada a pagar R$ 30.000,00, será comunicada da 

execução e terá que pagar os R$ 30.000,00 em 48 horas ou garantir a execução nesse prazo.

O executado será comunicado da sua obrigação através do oficial de justiça, conforme se 

vê no art. 880, §§ 1º e 2º, da CLT:

CLT
Art. 880 (...)
§ 2º A citação será feita pelos oficiais de diligência.
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Lembre-se de que, segundo o texto da lei, o mandado contém a decisão exequenda ou o 

termo de acordo não cumprido, nos moldes do art. 880, § 1º, da CLT:

CLT
Art. 880 (...)
§ 1º O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido.

Se o executado não for encontrado pelo oficial, segue-se o art. 880, § 3º, da CLT:

CLT
Art. 880 (...)
§ 3º Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não 
for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na 
sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias.

No prazo das 48 horas para cumprir a obrigação em dinheiro, o executado pode adotar 

uma de 5 posturas:

• pode promover o pagamento da quantia, na forma do art. 881 da CLT:

CLT
Art. 881. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou 
secretário, lavrando-se termo de quitação, em 2 (duas) vias, assinadas pelo exequente, pelo exe-
cutado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntan-
do-se a outra ao processo.
Parágrafo único. Não estando presente o exequente, será depositada a importância, mediante guia, 
em estabelecimento oficial de crédito ou, em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo.

Na prática, no caso de pagamento, revela-se comum o depósito em conta judicial vincu-

lada ao processo, seguindo o parágrafo único.

• pode depositar em juízo a quantia devida, sem a intenção de pagá-la, mas apenas para 

garantir o juízo. Isso significa que será feito um depósito (de todo o valor da dívida, in-

cluindo valor principal, juros, correção, despesas processuais) em conta judicial à dis-

posição do juízo (vinculada ao processo) equivalente ao valor exequendo, mas sem a 
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intenção de pagar a dívida, porque pretende o devedor apresentar embargos à execução 

(também chamado de embargos do devedor) e discutir vários aspectos da execução. 

Veja o art. 882 da CLT:

CLT
Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução median-
te depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresen-
tação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial 
estabelecida no art. 835 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

• pode nomear bens à penhora, o que quer dizer que o executado vai indicar quais bens 

podem ser vinculados pelo Judiciário ao processo de maneira que, no futuro, possa o 

Poder Judiciário alienar (vender) esses bens para pagar o exequente. A indicação de 

bens deve ser suficiente em termos de valor dos bens para satisfazer a quantia do cré-

dito exequendo.

Veja:

CLT
Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante 
depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresen-
tação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial 
estabelecida no art. 835 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

Quando se fala em ordem preferencial para o bem ser indicado, é porque existe uma se-

quência prioritária de bens que deve ser seguida. O art. 835 do CPC mostra essa sequência:

CPC
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II – títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV – veículos de via terrestre;
V – bens imóveis;
VI – bens móveis em geral;
VII – semoventes;
VIII – navios e aeronaves;
IX – ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
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X – percentual do faturamento de empresa devedora;
XI – pedras e metais preciosos;
XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 
garantia;
XIII – outros direitos.
(...)

O TST entende que esse preceito é compatível com o Processo do Trabalho, conforme 

Instrução Normativa n. 29/2016:

IN 39/2016
Art. 3º Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compa-
tibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:
XVI – art. 835, incisos e §§ 1º e 2º (ordem preferencial de penhora);

Uma vez indicados os bens pelo executado, o juiz intima o exequente para dizer se con-

corda com o bem apontado. Se a resposta for negativa, o exequente deve então indicar outros 

bens ou direitos que pretende ver penhorados pelo juiz. Se a resposta for positiva, o juiz então 

determina a redução da penhora a termo, isto é, a formalização no processo da penhora do 

bem indicado pelo devedor.

Feita a penhora de bens cujo valor seja suficiente para cobrir a execução, o juízo está ga-

rantido e o devedor pode apresentar embargos à execução.

• pode apresentar seguro-garantia ou fiança-bancária para garantir a execução:

CLT
Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução median-
te depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresen-
tação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial 
estabelecida no art. 835 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

Vamos explicar. O seguro-garantia é um seguro feito pelo devedor junto ao uma empresa 

seguradora devidamente registrada. Nesse seguro, a seguradora assume o compromisso de 

pagar a dívida exequenda caso o segurado (executado trabalhista) não pague.
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Atualmente a matéria está regida pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n. 1/2019. Leia o dis-

posto no art. 1º, caput, do Ato:

Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n. 1/2019
Art. 1º O seguro garantia judicial para a execução trabalhista e o seguro garantia judicial em subs-
tituição a depósito recursal visam garantir o pagamento de débitos reconhecidos em decisões 
proferidas por órgãos da Justiça do Trabalho, constituindo, no caso do segundo, pressuposto de 
admissibilidade dos recursos.

Como você imagina, a seguradora cobra por esse seguro (valor chamado de “prêmio”), 

tratando-se de negócio jurídico entre segurado e seguradora. O executado, por sua vez, pode 

preferir usar esse seguro, evitando, assim, que ocorra bloqueio de valores ou bens que lhe 

pertençam.

No entanto, existem algumas regras para que esse seguro seja válido. A apólice de seguro 

deve conter as seguintes cláusulas:

Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n. 1/2019
Art.  3º A aceitação do seguro garantia judicial de que trata o art.  1º, prestado por seguradora 
idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica 
condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas 
da respectiva apólice:
I – no seguro garantia judicial para execução trabalhista, o valor segurado deverá ser igual ao mon-
tante original do débito executado com os encargos e os acréscimos legais, inclusive honorários 
advocatícios, assistenciais e periciais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos 
débitos trabalhistas na data da realização do depósito, acrescido de, no mínimo, 30% (Orientação 
Jurisprudencial 59 da SBDI-II do TST);
(...)
III – previsão de atualização da indenização pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas;
IV – manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não
houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, §1º, da Circular 477 da SU-
SEP e em renúncia aos termos do art. 763 do Código Civil e do art. 12 do DecretoLei 73, de 21 de 
novembro de 1966;
V – referência ao número do processo judicial;
VI – o valor do prêmio;
VII – vigência da apólice de, no mínimo, 3 (três) anos;
VIII – estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do 
art. 9º deste Ato Conjunto;
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IX – endereço atualizado da seguradora;
X – cláusula de renovação automática.
§ 1º Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro garantia não poderá con-
ter cláusula de desobrigação decorrente de atos de responsabilidade exclusiva do tomador, da se-
guradora ou de ambos, tampouco cláusula que permita sua rescisão, ainda que de forma bilateral;

Uma das regras chama a atenção refere-se ao fato de que esse seguro deve cobrir um 

valor que seja todo o valor executado acrescido de 30%. Esse acréscimo decorre do próprio 

CPC que exige esse valor maior no art. 835, § 2º:

CPC
Art. 835 (...)
§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro 
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 
trinta por cento.

O Tribunal Superior do Trabalho possui posição consolidada sobre a exigência desse 

acréscimo:

OJ 59 da SDI-II
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO GARAN-
TIA JUDICIAL (nova redação em decorrência do CPC 2015) – Res. 209/2016 – DEJT 
divulgado em 01, 02 e 03.06.2016
A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior 
ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito 
da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do 
CPC de 1973).

Quanto à fiança bancária, trata-se de um contrato feito pelo executado com uma institui-

ção financeira que assume o papel de fiadora da dívida executada (acrescida de 30%, como 

visto). Se o executado não pagar, o banco paga. É claro que o banco cobra por esse tipo de 

contrato e exige garantias.

Ressalte-se que as regras do Ato Conjunto sobre seguro-garantia são aplicáveis à fiança 

bancária, respeitadas as particularidades do contrato de fiança. Leia:
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Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n. 1/2019
Art. 1º (...)
Parágrafo único. As regras previstas neste Ato Conjunto aplicam-se à fiança bancária para garan-
tia de execução trabalhista ou para substituição de depósito recursal, observadas as peculiarida-
des do respectivo instrumento.

• pode o executado permanecer inerte, não fazendo nada, quando então o juiz promoverá 

a penhora de bens, seja de ofício, seja mediante o requerimento do exequente. O juiz 

utilizará todos os meios legalmente admitidos para encontrar bens do devedor para 

promover a penhora, sem prejuízo do exequente ajudar na referida busca.

A penhora de bens ocorrerá até que o juízo esteja garantido, ou seja, haja, no processo, 

vinculação de bens cujo valor seja suficiente para pagar a execução.

Um detalhe é importante. Uma vez que a decisão judicial exequenda transitou em julga-

do, a decisão pode ser levada a protesto no Tabelionato de Protesto, bem como pode haver 

a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e no Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas, conforme art. 883-A da CLT, desde que observado o prazo de 45 dias da citação 

do executado e que a execução não tenha sido garantida por nenhum meio:

CLT
Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar 
inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Deve-
dores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco 
dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

questão 2 (VUNESP/PGE-SP/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Assinale a alternativa cor-

reta a respeito da execução perante a Justiça do Trabalho.

a) A inscrição do nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) 

poderá ocorrer imediatamente após o trânsito em julgado da decisão condenatória de paga-

mento de quantia certa.
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Errado.

A inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas apenas pode ocorrer depois de 

transcorrido o prazo de 45 dias contados da citação do executado, se não houver garantia do 

juízo. Não ocorre, assim, logo após o trânsito em julgado. Veja o art. 883-A da CLT.

2.3. penhoRa

2.3.1. Generalidades

A penhora é o ato processual através do qual um determinado bem fica vinculado ao 

processo de maneira que poderá ser alienado no curso da execução para quitar o crédito do 

exequente.

Diante dessa premissa, resta claro que não se deve penhorar bens cujo valor a ser obtido 

com a venda será absorvido pelo pagamento das custas do processo, já que a dívida em si 

não está sendo paga. Seria inútil executar apenas para pagar custas do processo enquanto o 

crédito do exequente não é quitado. Essa regra pode ser vista no art. 836 do CPC, já examina-

do no item sobre princípios executivos.

A penhora (ato processual) pode ser realizada, nos dias úteis, das 6hs às 20hs. Entretanto, 

mediante autorização dada pelo juiz, pode ser feita nos domingos e feriados. Veja:

CLT
Art. 770. Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse so-
cial, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização 
expressa do juiz ou presidente.

Como se formaliza a penhora? A resposta pode ser encontrada no CPC:

CPC
Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:
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I – a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;
II – os nomes do exequente e do executado;
III – a descrição dos bens penhorados, com as suas características;
IV – a nomeação do depositário dos bens.

Como se vê, a penhora é realizada com um auto de penhora ou termo de penhora, cujos 

requisitos estão descritos no art. 838 do CPC acima transcrito. Vale ressaltar que depositário 

dos bens é a pessoa responsável pela guarda e conservação dos bens até decisão final do 

juiz sobre o referido bem. Logo, o depositário não pode deixar o bem estragar e tampouco 

desaparecer.

Aliás, lembre-se do art. 159 do CPC:

CPC
Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados 
serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

Quando se realiza a penhora de ativos financeiros (inclusive dinheiro), pode ser utilizado o 

meio eletrônico para realização do bloqueio, conforme preceitua o art. 837 do CPC:

CPC
Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho 
Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis 
podem ser realizadas por meio eletrônico.

Aliás, nesse ponto, veja o que dispõe o art. 854, caput, do CPC:

CPC
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 insti-
tuições 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.

Quando o juiz determina o bloqueio eletrônico (via sistema BACENJUD), pode ocorrer di-

versos bloqueios (indisponibilidades) se o executado possui diversas contas bancárias com 

recursos financeiros. Nesse caso, uma vez apresentada a resposta pelo sistema sobre os 

bloqueios efetuados, deve o magistrado, em 24 horas, determinar o cancelamento de eventual 
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excesso, mantendo o bloqueio suficiente apenas para satisfazer a execução. E a instituição 

financeira terá 24 horas para desbloquear os valores excedentes:

CPC
Art. 854. (...)
§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o  juiz determinará o 
cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição 
financeira em igual prazo.

Considerando que os valores foram devidamente bloqueados, o executado será intimado 

através de seu advogado, se houver constituído um profissional, ou diretamente se não pos-

sui advogado. O executado terá, então, 5 (cinco) dias para comprovar que os valores bloque-

ados são impenhoráveis ou que ainda existe excesso de bloqueio. Leia o art. 854, §§2º e 3º, 

do CPC:

CPC
Art. 854. (...)
§ 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.

Se o executado tiver razão, o juiz deve liberar o bloqueio que recaiu sobre ativo impenho-

rável ou, se for caso de excesso ainda existente, determinar a liberação do bloqueio excessivo. 

No entanto, se o executado não tiver razão, o juiz converte o bloqueio (indisponibilidade) em 

penhora, sem lavrar qualquer termo, e determina que a instituição financeira transfira os va-

lores para uma conta judicial vinculada ao processo:

CPC
Art. 854. (...)
§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 
24 (vinte e quatro) horas.
§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibili-
dade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar 
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à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante 
indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

E se o executado tiver pago a dívida de outra forma? Por exemplo, e se o devedor procurou 

o credor e pagou a ele fora da Justiça o valor executado? Nesse caso, se o valor não tiver sido 

transferido para uma conta judicial, basta o juiz cancelar a ordem de bloqueio:

CPC
Art. 854. (...)
§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por siste-
ma eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da 
instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

Se o valor já tiver sido transferido para uma conta judicial, basta o juiz liberar, se não hou-

ver outros débitos, o valor ao executado.

Vamos prosseguir.

Quem será o depositário dos bens penhorados? Essa pergunta pode ser respondida pelo 

art. 840 do CPC:

CPC
Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
I – as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do 
Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua 
mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer 
instituição de crédito designada pelo juiz;
II – os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, 
em poder do depositário judicial;
III – os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e 
os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do 
executado.
§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do 
exequente.
§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 
quando anuir o exequente.
(...)

Aqui cabe um registro. Na hipótese de o executado ter seu dinheiro penhorado na execu-

ção, pergunta-se: poderia o executado exigir que o dinheiro ficasse bloqueado no seu próprio 
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banco, ou seria obrigado a ver seu dinheiro transferido aos bancos indicados no art. 840, I, 

do CPC?

A resposta é: na execução definitiva (não é provisória), o executado não tem direito líquido 

e certo a que o dinheiro fique em seu próprio banco. Logo, o dinheiro deve ser transferido para 

os bancos indicados por lei.

O TST consolidou o seguinte entendimento na Súmula n. 417, II, do TST:

Súmula n. 437, II, do TST
II – Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito 
líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio 
banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC 
de 1973).

Se for possível, no mesmo auto o bem será vinculado ao processo e o depositário será 

nomeado. Veja:

CPC
Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-
-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia.
Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais.

Outro ponto relevante refere-se à possibilidade de penhora de faturamento da empresa. 

Essa possibilidade existe, mas não deve ser a primeira opção do juiz, conforme esclarece o 

art. 866 do CPC:

CPC
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil 
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de per-
centual de faturamento de empresa.
§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, 
mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de 
sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os 
respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.
§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o dis-
posto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.
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O Tribunal Superior do Trabalho segue esse mesmo entendimento na OJ 93 da SDI-II:

OJ 93 da SDI-II
PENHORA SOBRE PARTE DA RENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILI-
DADE. (alterada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 220/2017 – DEJT divulgado em 
21, 22 e 25.09.2017
Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou 
faturamento de empresa, limitada a percentual, que não comprometa o desenvolvimento 
regular de suas atividades, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo 
outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito 
executado.

Além disso, é possível penhorar o estabelecimento, seja ele industrial, comercial ou agrí-

cola, na forma do art. 862 do CPC:

CPC
Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como 
em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, 
determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração.
§ 1º Ouvidas as partes, o juiz decidirá.
§ 2º É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que 
o juiz homologará por despacho a indicação.
§ 3º Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora so-
mente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador.
§ 4º Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida 
pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por 
empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo 
ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes.

2.3.2. Procedimento

A penhora normalmente é realizada pelo oficial de justiça. É expedido um mandado de pe-

nhora e avaliação, cabendo ao oficial cumpri-lo, penhorando o bem (lavrando o auto), formali-

zando o depósito (se possível), avaliando o bem (se possível) e lavrando a certidão respectiva.

Vamos ver a previsão de trecho do art. 154 do CPC:
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CPC
Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:
I – fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu 
ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocor-
rido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;
II – executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
V – efetuar avaliações, quando for o caso;

Ademais, veja o disposto no art. 870 do CPC:

CPC
Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

O oficial promoverá a penhora de bens móveis no local onde estiverem, ainda que estejam 

nas mãos de terceiro, conforme art. 845, caput, do CPC:

CPC
Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção 
ou a guarda de terceiros.
(...)

Quando se tratar de bens imóveis ou de veículos, a penhora será realizada por termo nos 

autos (registro formal no processo), além de registro no cartório (Registro Público de Imóveis) 

e no Renavam, respectivamente. Quanto ao termo nos autos, veja:

CPC
Art. 845 (...)
§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão 
da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que 
ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

Normalmente a avaliação é feita pelo oficial de justiça. Entretanto, existem casos em que 

se necessita de conhecimento mais técnico, quando então o oficial apenas penhora e pro-

move o depósito do bem, mas a avaliação será feita por outra pessoa (outro oficial se tiver 

conhecimento suficiente ou mesmo por perito nomeado pelo juiz).

Avancemos.
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Uma pergunta: e se o executado está tentando impedir o acesso do oficial de justiça ao 

estabelecimento ou residência? Veja o disposto no CPC:

CPC
Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de 
justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.
§ 1º Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e 
móveis em que se presuma estarem os bens, e  lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será 
assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência.
§ 2º Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça 
na penhora dos bens.
§ 3º Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao es-
crivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem 
couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência.
§ 4º Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação.

Quando o oficial vai realizar a penhora de bens, primeiramente deve verificar qual bem 

consta no mandado. Se não houver nenhum bem especificado pelo juiz, deve o oficial de jus-

tiça seguir a ordem preferencial do art. 835 do CPC que já vimos nessa aula.

Aqui vale um registro, a penhora de dinheiro é prioritária:

CPC
Art. 835 (...)
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem pre-
vista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na verdade, caso o juiz determine a penhora de dinheiro e esses valores forem bloqueados, 

o executado não pode alegar que preferia a penhora de outro bem, já que a penhora de dinhei-

ro é prioritária.

Veja o entendimento do TST:

Súmula n. 417 do TST
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I – Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora 

em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à 

gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

E se não forem encontrados bens pelo oficial de justiça? O que ocorre? Leia o art. 836, 

§§ 1º e 2º, do CPC:

CPC

Art. 836 (...)

§ 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial ex-

pressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o esta-

belecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.

§ 2º Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório 

de tais bens até ulterior determinação do juiz.

Assim, se o oficial não encontrar bens do devedor passíveis de serem penhorados, fará 

certidão descrevendo bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento, sendo que o 

devedor pessoa física ou o representante legal da pessoa jurídica (torna-se depositário) e 

deverá zelar pela guarda e conservação desses bens até decisão posterior do juiz.

Esse preceito é compatível com o Processo do Trabalho, conforme IN 39/2016 do TST:

IN 39/2016

Art. 3º Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compa-

tibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:

XVII – art. 836, §§ 1º e 2º (procedimento quando não encontrados bens penhoráveis)

Quanto à penhora eletrônica de dinheiro, essa matéria foi tratada no item anterior.

2.3.3. Intimação da penhora

Efetivada a penhora, deve-se promover a intimação do executado para que tenha ciência 

da penhora. Veja o disposto no art. 841 do CPC:
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CPC
Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado 
o executado.
§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a 
que aquele pertença.
§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de 
preferência por via postal.
§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, 
que se reputa intimado.

Assim, se o executado estiver presente no ato da penhora, não será necessário intimá-lo 

através do advogado (art. 841, § 3º). Caso contrário, o executado será intimado através de 

seu advogado ou da sociedade de advogados a que pertence o advogado (art. 841, § 1º). Se 

não possuir advogados e não estiver no local no momento da penhora, a intimação será feita 

pessoalmente pela via postal (art. 841, § 2º).

Entretanto, se o executado tiver mudado de endereço no curso do processo e não avisou 

ao juiz no processo, a intimação reputa-se realizada com o envio da intimação postal ao en-

dereço que existia na época:

CPC
Art. 841 (...)
§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mu-
dado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 274.
Art. 274 (...)
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, 
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 
não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, (...).

Na sequência, se a intimação postal não foi possível por outro motivo, o juiz determina a 

intimação por oficial de justiça. Se o oficial de justiça encontrar o executado, lavra uma certi-

dão de intimação com vários dados:

CPC
Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrô-
nico ou pelo correio.
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§ 1º A certidão de intimação deve conter:

I – a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o núme-

ro de seu documento de identidade e o órgão que o expediu;

II – a declaração de entrega da contrafé;

III – a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado.

Se não encontrar o executado, o oficial de justiça faz uma certidão narrando a situação e 

remete para a decisão do juiz.

Não sendo possível a intimação por não ser encontrado definitivamente o réu, procede-se 

à intimação por edital ou com hora certa:

CPC

Art. 275 (...)

§ 2º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.

Vale lembrar de que o TST, pelo menos em relação ao art. 841, §§1º e 2º, reconhece a 

compatibilidade com o Processo do Trabalho, conforme IN 39/2016:

IN 39/2016

Art. 3º Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compa-

tibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:

XVIII – art. 841, §§ 1º e 2º (intimação da penhora);

Todavia, não existe expressamente nenhum registro de óbice na Instrução Normativa so-

bre a aplicabilidade dos demais parágrafos.

Apenas mais um ponto. Se for penhorado imóvel ou direito real sobre imóvel, o cônjuge 

(marido/esposa) do executado deve ser intimado, exceto se houver casamento com separa-

ção absoluta de bens. Leia:

CPC

Art. 842. 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.
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2.3.4. Modificação da Penhora

Uma vez realizada a penhora, pode o executado ou o exequente querer substituir o bem 

penhorado por outro?

A resposta é positiva, desde que atendidos determinados requisitos legais. Veja:

CPC
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer 
a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará 
prejuízo ao exequente.
§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:
I – comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quan-
to aos bens imóveis;
II – descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o es-
tado deles e o lugar onde se encontram;
III – descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local 
onde se encontram;
IV – identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a 
representa e a data do vencimento; e
V – atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e 
os encargos a que estejam sujeitos.
§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os 
bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de 
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.
§ 3º O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a ex-
pressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.
(...)
Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:
I – ela não obedecer à ordem legal;
II – ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;
III – havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;
IV – havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;
V – ela incidir sobre bens de baixa liquidez;
VI – fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou
VII – o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judi-
cial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

No caso do art. 848, I, do CPC, o bem penhorado não seguiu a ordem do art. 835, existindo 

outros bens preferíveis a serem penhorados.
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Na hipótese do art. 848, II, do CPC, a penhora deveria recair sobre bens indicados na lei, 

no contrato ou na decisão judicial que determinou a penhora e, de forma errada, recaiu em 

outro bem.

No art. 848, III, do CPC, foram penhorados bens que não estão no local da execução, em-

bora existam outros que estão no local da execução, mas não foram penhorados.

No art. 848, IV, do CPC, embora houvesse bens que estavam sem qualquer gravame ou 

penhora (livres), acabaram sendo penhorados outros bens que já tinham outras penhoras 

anteriores ou gravames (como hipoteca, por exemplo).

No art. 848, V, do CPC, a penhora incidiu sobre bem difícil de vender, ainda que seja em 

leilão (dificultando a execução).

No art. 848, VI, do CPC, já se tentou alienar o bem penhorado em leilão, mas não houve 

interessados.

No art. 848, VII, do CPC, no Processo do Trabalho, imagine, por exemplo, que o executado 

omitiu informação sobre a existência de um bem mais importante na ordem de preferência 

do art. 835 do CPC e indicou um bem menos relevante no prazo de 48 horas, bem esse que 

acabou sendo penhorado.

Solicitada a modificação da penhora pelo executado, o exequente será intimado para ma-

nifestação. Leia o art. 847, § 4º, do CPC:

CPC
Art. 847 (...)
§ 4º O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem 
penhorado.

Após manifestação do exequente (se requerida pelo executado a modificação), o juiz de-

cide, deferindo ou não a substituição.

Se o pedido de modificação for do exequente, o executado será ouvido e o juiz decidi-

rá posteriormente. Leia o art. 853 do CPC encontrado da Subseção “das modificações da 

penhora”:

CPC
Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz 
ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir.
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Vamos avançar.

Cuidado. Quando houver penhora de dinheiro do executado, pode o valor do dinheiro ser 

substituído por fiança bancária (documento através do qual banco aceita assumir a condição 

de devedor por um determinado valor se o executado não pagar) ou seguro-garantia (docu-

mento através do qual uma seguradora aceita assumir a condição de responsável pela quita-

ção de um determinado valor se o executado não pagar):

CPC

Art. 848 (...)

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judi-

cial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Lembre-se de que a substituição por seguro-garantia ou fiança bancária pressupõe um 

acréscimo de 30%, conforme visto no item 2 desta aula.

Se a penhora for modificada com a substituição do bem, deve ser lavrado novo termo de 

penhora:

CPC

Art. 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo 

termo.

Interessante questão refere-se à valorização ou desvalorização do bem penhorado. Se o 

valor do bem penhorado desvalorizar durante o processo, o que ocorre? E se, ao contrário, se 

valorizar no mercado?

Nesses casos, a penhora pode ser aumentada (penhorando mais bens) ou reduzida (reti-

rando a penhora de alguns bens), conforme art. 850 do CPC:

CPC
Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para 
outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração 
significativa.
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2.3.5. Bens impenhoráveis

Existem bens que não estão sujeitos à penhora. Aliás, veja o disposto no art. 832 do Có-

digo de Processo Civil:

CPC
Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.

Nesse ponto, você deve conhecer, ao menos, os principais bens que a lei considera impe-

nhoráveis. Veja o disposto no art. 833 do CPC:

CPC
Art. 833. São impenhoráveis:
I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, 
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 
médio padrão de vida;
III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de apo-
sentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por libera-
lidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI – o seguro de vida;
VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em edu-
cação, saúde ou assistência social;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
XII – os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imo-
biliária, vinculados à execução da obra.

Infelizmente você não tem outra opção exceto ter que tentar memorizar tais bens, pois 

nada impede que a questão da banca pergunte literalmente sobre algum dos incisos.

A aplicação do preceito mencionado tem sido perfeitamente admitida no Processo do 

Trabalho. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho inclusive menciona na Instrução Nor-

mativa 39/2016:
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IN 39/2016
Art. 3º Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compa-
tibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:
XV – art. 833, incisos e parágrafos (bens impenhoráveis);

Aqui cabe uma reflexão. Perceba que o TST também inclui os parágrafos. E o art. 833, § 2º, 

do CPC menciona os incisos IV e X para indicar uma regra especial:

CPC
Art. 833 (...)
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes 
a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, 
§ 8º, e no art. 529, § 3º.

Assim, a impenhorabilidade do salário, da remuneração, da aposentadoria, da caderneta 

de poupança etc não pode ser alegada para impedir a penhora para se pagar créditos relati-

vos a prestação alimentícia. Logo, se Danilo está devendo pensão alimentícia para seus filhos, 

pode o juiz da Justiça Comum Estadual/Distrital promover a penhora do salário de Danilo 

para pagamento da pensão devida.

Surge, então, uma questão: será que pode o Juiz do Trabalho, considerando ser o crédito 

trabalhista de natureza alimentar, entender que, se o Danilo é devedor de crédito trabalhista, 

penhorar seu salário na execução?

O TST, em relação a atos de penhora ocorridos sob a égide do antigo CPC, entende nega-

tivamente. O CPC de 1973 apontava no art. 649, § 2º:

CPC
Art. 649 (...)
§ 2º O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamen-
to de prestação alimentícia.

O TST entende que, ao mencionar “prestação alimentícia”, a lei não abrange o crédito tra-

balhista. Veja o entendimento da OJ 153 da SDI-II:
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OJ 153 da SDI-II

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. ORDEM DE PENHORA SOBRE VALORES EXIS-

TENTES EM CONTA SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC DE 1973. ILEGALIDADE (atualizada em 

decorrência do CPC de 2015) – Res. 220/2017 – DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017

Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente 

em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a deter-

minado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação 

ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não 

admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 

1973 espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito 

trabalhista.

No entanto, quando se refere a penhoras realizadas sob a égide do novo CPC, o TST vem 

admitindo a penhora de salários do executado, porquanto o art. 833, § 2º, do CPC menciona 

“prestação alimentícia, independentemente de sua origem”.

E essas penhoras podem ocorrer até 50% do valor dos ganhos líquidos do executado, por 

força do art. 529, § 3º, do CPC (mencionado no art. 833, § 2º):

CPC
Art. 529 (...)
§ 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser 
descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput 
deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus 
ganhos líquidos.

Leia o seguinte julgado da Subseção II de Dissídios Individuais do TST que exemplifica o 

novo entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. 

ATO DITO COATOR PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS MENSAIS. LEGALIDADE. 

ARTIGOS 833, IV, § 2º, E 529, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLI-

CABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N. 153 DA SBDI-II DO TST. PRINCÍ-
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PIO DA DIALÉTICA RECURSAL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.I. O  artigo 833, 

IV e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, ao permitir a penhora de parte de salá-

rios, proventos e pensões para pagamento de prestação alimentícia, seja qual for a sua 

origem, admite a penhora para a satisfação do crédito trabalhista, de inequívoco caráter 

alimentar. Precedentes. Nada obstante, deve ser observada a regra do art. 529, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, que possibilita que o débito objeto de execução seja 

descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, desde que 

não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. II. No caso em exame, 

o ato dito coator, proferido na vigência do CPC de 2015, determinou o bloqueio mensal 

de 30% dos rendimentos mensais da impetrante, bloqueio que foi mantido no acórdão 

recorrido. III. Não se constata ilegalidade ou abusividade no ato impugnado, porquanto 

observado o disposto no art. 833, IV e § 2º, assim como no art. 529, § 3º, do CPC/2015, 

que limita o percentual de penhora a 50% dos ganhos líquidos da parte executada. IV. 

Recurso ordinário de que se conhece e a que se nega provimento. (...) (RO-101994-

29.2017.5.01.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro 

Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 07/02/2020).

Outra questão interessante refere-se à segunda parte do art. 833, § 2º, do CPC:

CPC
Art. 833 (...)
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes 
a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, 
§ 8º, e no art. 529, § 3º.

Logo, se o executado ganha salário mensal maior que 50 salários-mínimos, poderia o juiz 

promover a penhora de todo excedente para pagar créditos trabalhistas?

Ora, se houver respeito ao limite de 50% dos ganhos líquidos do executado exigido no 

art. 529, § 3º, do CPC, qualquer parte do salário líquido pode ser objeto de penhora quando se 

executa crédito trabalhista. Não precisa o juiz se limitar ao excedente de 50 salários mínimos.

Essa segunda parte do art. 833, § 2º, do CPC, interessa nas execuções em que o crédito 

exequendo não é alimentar, como ocorre por exemplo com a execução de multa imposta pela 
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fiscalização do trabalho. No caso de crédito não alimentar, o salário do executado poderia ser 

penhorado quando seu valor ultrapassa a quantia de 50 salários mínimos mensais. Assim, 

penhora-se o excedente.

Veja que o art. 833, § 2º, do CPC também faz referência à possibilidade excepcional de 

penhora da poupança, quando menciona o art. 833, X, do CPC. De fato, sendo o crédito traba-

lhista de natureza alimentar, pode haver a penhora de poupança do devedor. Veja um julgado 

do TST nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FASE DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CONTA POU-

PANÇA. PERMISSIVO LEGAL. (...) Conquanto não houvesse previsão legal no Código de 

Processo Civil de 1973, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, ao prever a 

impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, expressamente 

estabelece ressalva no § 2º relativamente “à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem”, no que se incluem, portanto, 

os créditos de natureza trabalhista. 5. O art. 529, §3º, também do CPC/15, por seu turno, 

limita o percentual de penhora a 50% do ganho líquido do executado, revelando, dessa 

forma, a  preocupação do legislador em também não desprover o devedor de quantia 

minimamente necessária a sua subsistência. (...) (RO-409-73.2017.5.21.0000, Subse-

ção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra 

Belmonte, DEJT 19/10/2018).

Por outro lado, não vem o TST admitindo a penhora de restituição de imposto de renda. 

Veja esse julgado:

(...) 2 - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. (...) PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO 

DE RENDA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3 - A jurisprudência desta Corte 

é no sentido de que a impenhorabilidade abarca os valores alusivos à restituição de 

imposto de renda, pois esta decorre da devolução de quantia retida na fonte, sobre verbas 

salariais, acima do que devido à Receita Federal. (...) (RO-1000338-53.2015.5.02.0000, 

Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relatora Ministra Delaíde Miranda 

Arantes, DEJT 25/08/2017).
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Outro ponto interessante refere-se ao art. 833, § 3º, do CPC, que remete ao inciso V:

CPC
Art. 833. (...)
§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os imple-
mentos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produto-
ra rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em 
garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou 
previdenciária.

Nesse contexto, os equipamentos e máquinas agrícolas pertences a pessoas físicas ou 

empresa individual produtora rural também são impenhoráveis, salvo em relação a dívida 

trabalhista. Logo, por exemplo, se o trabalhador rural possui algum valor que não foi pago e 

ganha a ação trabalhista contra o empregador rural pessoa física, pode pedir ao juiz que pe-

nhore os tratores usados na propriedade. Essa é a regra.

Mais um ponto de relevo. Uma penhora pode recair sobre bem já penhorado. Não existe 

vedação para que ocorra várias penhoras sobre o mesmo bem. Claro que, quando houver a 

alienação judicial do bem, a destinação dos recursos arrecadados deve seguir regras que ve-

remos na aula sobre expropriação de bens.

Ressalte-se que pode também ser penhorado um bem imóvel que esteja hipotecado ou 

um bem móvel sobre o qual haja penhor. Hipoteca é uma espécie de garantia do credor so-

bre bem imóvel e penhor é uma espécie de garantia do credor sobre bem móvel. No caso de 

alienação judicial do bem, veremos na aula sobre expropriação de bens as consequências em 

relação à hipoteca e ao penhor.

E os bens alienados fiduciariamente? No caso de alienação fiduciária, o bem não integra 

o patrimônio do executado, mas sim do credor fiduciário, ou seja, a instituição financeira que 

fez a operação de financiamento. Logo, o máximo que pode ocorrer é a penhora do direito do 

executado (devedor fiduciante) em relação a esse contrato em curso.

O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu nesse sentido:

(...) II - RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO ANTES DA LEI N. 13.015/2014. EXECU-

ÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDU-

CIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM. POSSIBILIDADE DE PENHORA 
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DOS DIREITOS DO EXECTUADO ADVINDOS DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

O bem alienado fiduciariamente, na medida em que não integra o patrimônio do deve-

dor não pode ser objeto de penhora. Entretanto, não há qualquer óbice que os direi-

tos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Precedentes do TST 

e do STJ. Recurso de revista conhecido e provido “ (RR-202100-09.2009.5.02.0434, 2ª 

Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 24/06/2016).

“RECURSO DE REVISTA DA UNIÃO – EXECUÇÃO FISCAL DE PENALIDADE ADMINISTRA-

TIVA APLICADA PELA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO – BEM ALIENADO FIDUCIARIA-

MENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM – POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS 

DIREITOS DO EXECTUADO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado 

fiduciariamente não integra a propriedade do devedor, não podendo, por isso mesmo, ser 

objeto da execução. Entretanto, tratamento diverso merecem os direitos que o execu-

tado ostenta em razão do contrato de alienação fiduciária e do eventual adimplemento 

das obrigações inerentes a esse contrato. A penhora, nesse caso, incide sobre direitos 

e ações, tal como autorizado pelo art. 11, VIII, da Lei n. 6.830/80. Aplica-se o disposto 

no art. 591, do CPC, segundo a qual o devedor responde, para o cumprimento de suas 

obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros. Precedentes do Superior Tri-

bunal de Justiça. Recurso de revista conhecido e provido (RR-574-73.2011.5.03.0084, 

7ª Turma, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 15/04/2014).

Assim, fica fácil compreender a lógica do TST quando admite a penhora de bem hipote-

cado (imóvel) ou empenhado (móvel) vinculado a cédula de crédito rural e a impossibilidade 

de penhora de bem vinculado a cédula de crédito industrial por alienação fiduciária. Leia a OJ 

226 da SDI-I do TST:

OJ 226 da SDI-I do TST

CRÉDITO TRABALHISTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUS-

TRIAL. PENHORABILIDADE (título alterado) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

Diferentemente da cédula de crédito industrial garantida por alienação fiduciária, na 

cédula rural pignoratícia ou hipotecária o bem permanece sob o domínio do devedor 

(executado), não constituindo óbice à penhora na esfera trabalhista. (Decreto-Lei n. 

167/67, art. 69; CLT, arts. 10 e 30 e Lei n. 6.830/80).
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Além disso, existe, ainda, o chamado “bem de família”. É a residência do executado. Não 

pode, como regra, ser penhorada. O art. 1º da Lei n. 8.009/1990 preceitua:

Lei n. 8.009/1990
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não respon-
derá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contra-
ída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 
hipóteses previstas nesta lei.

Embora a lei mencione casal e entidade familiar, os Tribunais vem entendendo que a pro-

teção também se aplica às pessoas solteiras, viúvas ou separadas. O Superior Tribunal de 

Justiça inclusive já editou uma Súmula:

Súmula n. 364 do STJ
O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel perten-
cente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.

O Tribunal Superior do Trabalho segue a mesma lógica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. 
PESSOA SOLTEIRA. ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO BEM COMO ÚNICO 
IMÓVEL NO PATRIMÔNIO DA PARTE. São impenhoráveis os bens de família, na forma 
do art. 1º da Lei 8009/90, entendendo-se como bem de família o único imóvel adqui-
rido pelo casal ou entidade familiar para fins de residência permanente. A jurisprudên-
cia dominante no ordenamento jurídico, consubstanciada na Súmula 364/STJ, entende 
que a pessoa solteira, ou a que mora sozinha, constitui unidade familiar, para fins de 
caracterização do imóvel como bem de família. Constituindo-se a pessoa solteira ou 
que mora sozinha como entidade familiar, ilegal se torna a execução que recai sobre seu 
imóvel residencial. Nesse sentido, entende-se por imóvel residencial a única propriedade 
utilizada pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5º da Lei 
8009/90). Portanto, a pessoa solteira, considerada pela jurisprudência como entidade 
familiar, possui a prerrogativa da impenhorabilidade de seu imóvel residencial, desde 
que a referida residência seja comprovadamente o único imóvel destinado à moradia 
em seu patrimônio. (...) (AIRR - 205440-59.1998.5.01.0050, Relator Ministro: Mauricio 
Godinho Delgado, Data de Julgamento: 25/11/2009, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
04/12/2009)
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Essa proteção do bem de família pode ser alegada no processo trabalhista:

Lei n. 8.009/1990
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciá-
ria, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...)

E o que seria a residência do executado para fins de impossibilidade de penhora? A lei 

esclarece:

Lei n. 8.009/1990
Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um úni-
co imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

E os bens que se encontram na residência? Os móveis, utensílios etc.? São abrangidos 

pela proteção? A resposta correta depende de que tipo de bens. Veja:

Lei n. 8.009/1990
Art. 1º (...)
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a constru-
ção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de 
uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos sun-
tuosos.
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis qui-
tados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto 
neste artigo.

questão 3 (MPT/MPT/PROCURADOR DO TRABALHO/2015) Tendo em vista a legislação e 

a jurisprudência consolidada do TST, é INCORRETO afirmar:

d) O bem de família é impenhorável, considerando-se nessa impenhorabilidade o imóvel so-

bre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e 

todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional.
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Certa.

É o que dispõe o art. 1º da Lei n. 8.009/1990. Não é o item buscado pelo examinador.

No caso de imóvel rural, temos ainda uma regra especial no art. 4º, § 2º, da Lei n. 8.009/1990 

e que atende ao art. 5º, XXVI, da CF:

Lei n. 8.009/1990
Art. 4º (...)
§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a  impenhorabilidade restringir-
-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da 
Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.
CF
Art. 5º (...)
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispon-
do a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Ainda remanesce um problema. Caso a família tenha vários imóveis que considere como 

residência, qual seria o abrangido pela proteção da impenhorabilidade do bem de família? 

Veja o art. 5º, parágrafo único, da Lei:

Lei n. 8.009/1990
Art. 5º (...)
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis uti-
lizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver 
sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nessa hipótese, será impenhorável o de menor valor, salvo se outro imóvel for apontado 

como bem de família e registrado dessa forma no Registro Público de Imóveis (cartório). 

A referência ao art. 70 é do antigo Código Civil. No novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002) é o 

art. 1.711 que deve ser lido em conjunto com os arts. 1.714, 1.715, 1.716:
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Código Civil
Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, 
destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço 
do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabi-
lidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.
Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, 
dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da 
entidade familiar beneficiada.
Art. 1.714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo regis-
tro de seu título no Registro de Imóveis.
Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as 
que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.
(...)
Art. 1.716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, 
na falta destes, até que os filhos completem a maioridade.

2.4. exeCução pRovisóRia

Quando existe uma sentença proferida por um Juiz do Trabalho ou mesmo um acórdão 

proferido por um Tribunal e existe recurso pendente de julgamento (isto é, não transitou em 

julgado), pode ser iniciada a execução da decisão judicial. Essa execução é conhecida como 

execução provisória.

Por evidente, considerando seu conceito, apenas ocorre em relação a alguns títulos exe-

cutivos judiciais e não em relação a títulos executivos extrajudiciais.

No Processo do Trabalho, existe o art. 899, caput, da CLT:

CLT
Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, 
salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.
(...)

Claro que, se for atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, não se pode promover 

execução provisória da decisão recorrida.

A execução provisória segue o mesmo trâmite da execução definitiva (onde o título judi-

cial já transitou em julgado porque acabaram os recursos ou passou o prazo recursal sem in-

terposição de recurso), mas a execução provisória paralisa, em regra, com a penhora. Apenas 

volta a correr quando a decisão judicial exequenda transita em julgado.
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Questão interessante envolve a interpretação do que seria a expressão “até a penhora”. 

Existe uma corrente que defende que a execução provisória pode chegar até o julgamento 

dos embargos à execução. Isso porque apenas depois desse julgamento é que a penhora 

pode ser considerada subsistente. É que, nos embargos, o executado pode alegar vícios no 

processo, inclusive na penhora (ex. alegação de bem de família), desconstituindo a mesma.

Existe, ainda, outro um ponto importante. Considerando que não existem regras detalha-

das nas leis processuais trabalhistas sobre esse tipo de execução, deve ser adotado suple-

tivamente o CPC, desde que haja compatibilidade:

CPC
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito sus-
pensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte 
regime:
I – corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reforma-
da, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II – fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, 
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos au-
tos;
III – se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, 
somente nesta ficará sem efeito a execução;
(...)

Os incisos mencionados são aplicáveis no Processo do Trabalho. Apenas para compro-

var, o TST possui vários julgados no sentido de não admitir a execução provisória movida de 

ofício pelo juiz (quer dizer, sem pedido da parte).

Isso porque a responsabilidade pelos danos causados ao executado, na execução provi-

sória, é do exequente, se a decisão exequenda (aquela que está sendo executada) for refor-

mada pelo recurso pendente de julgamento. Aplica-se o entendimento derivado do art. 520, 

I, do CPC:

RECURSO DE REVISTA. (...) LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS ATÉ SES-
SENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. (...) O inciso I do artigo 520 do novo CPC (art. 475-O do 
CPC de 1973) dispõe fluir a execução provisória da sentença por iniciativa e responsa-
bilidade do exequente. Assim, o Regional, concedendo de ofício a execução provisória, 
violou os termos do referido artigo. Recurso de revista conhecido e provido. (...) (RR - 
97100-47.2008.5.03.0007, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 

Julgamento: 28/09/2016, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/10/2016)
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Assim, imagine que Danilo entrou com uma ação trabalhista contra a empresa X e pede 

100.000,00 de horas extras, sendo que o juiz condena a empresa em R$ 20.000,00. A ré recor-

re e o recurso ordinário contra a sentença está no TRT, quando Danilo começa uma execução 

provisória dos R$ 20.000,00, e o juiz penhora dinheiro na conta da empresa bem no dia em 

que vencia um financiamento da empresa junto a um banco. Como o dinheiro da empresa foi 

bloqueado, o empréstimo não foi pago e vai haver multa para a empresa. Agora suponha que 

o recurso da empresa foi provido e Danilo perdeu o processo no TRT. E agora? A execução 

provisória será extinta e Danilo responderá pelo prejuízo causado decorrente da multa rece-

bida pela empresa por não pagar em dia o financiamento.

No entanto, ainda existe um ponto de incompatibilidade. Ele refere-se aos arts. 520, IV, 

e 521 do CPC:

CPC
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito sus-
pensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte 
regime:
IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de 
posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano 
ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos 
próprios autos.
(...)
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II – o credor demonstrar situação de necessidade;
III – pender o agravo do art. 1.042;
IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com 
acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifes-
to risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A leitura desses preceitos poderia permitir ao operador do Direito a ideia de que seria pos-

sível o levantamento de valores em execução provisória trabalhista, uma vez que o crédito é 

de natureza alimentar e o trabalhador muitas vezes encontra-se em situação de necessidade, 

o que dispensaria a caução.
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Contudo, não tem sido essa a interpretação da posição majoritária do Tribunal Superior do 

Trabalho, o qual não admite o levantamento de valores em execução provisória, fundamen-

tando seu entendimento no art. 899, § 1º, da CLT:

CLT
Art. 899 (...)
§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos dissídios indi-
viduais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respec-
tiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato 
da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.

Veja esse julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXE-

CUÇÃO PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE 

TRÂNSITO EM JULGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIGINÁRIA. ATO JUDICIAL 

ATACÁVEL MEDIANTE IMPUGNAÇÃO DIVERSA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 92 DA 

SBDI-2. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 520 E 521 DO CPC DE 2015 (ART. 475-O DO CPC 

DE 1973). AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 - Hipótese em que o 

mandado de segurança foi impetrado para atacar o ato que indeferiu o pedido de libe-

ração dos valores incontroversos em sede de execução provisória. 2 - Tal decisão não 

está afeta à órbita do mandado de segurança, mas deve ser atacada por recurso judi-

cial próprio. Incidência da compreensão contida na Orientação Jurisprudencial 92 da 

SBDI-2. 3 - Não fosse só isso, esta Corte tem reiteradamente concluído pela inaplicabi-

lidade do art. 475-O do CPC de 1973 (arts. 520 e 521 do CPC de 2015) ao processo do 

trabalho, tendo em vista que a CLT não é omissa com relação à matéria, vez que possui 

regramento próprio, notadamente o art. 899, que não só limita a execução provisória 

até a penhora, como também prevê o levantamento do depósito recursal somente após 

o trânsito em julgado da decisão. 4 - Precedentes. Recurso ordinário conhecido e não 

provido (RO-1002271-56.2018.5.02.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Indi-

viduais, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT 30/08/2019).
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Além disso, o TST não vem admitindo que os bens do executado sejam levados a leilão 

antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Leia esse julgado:

(...) Não há omissão no Direito Processual do Trabalho quanto ao processamento da 

execução provisória, sendo a CLT muito clara no sentido de que esta se limita à penhora, 

sem permitir qualquer exceção a essa regra. Em nenhum momento, o legislador pátrio 

sugeriu, na órbita trabalhista, a possibilidade de se liberar depósito em dinheiro ou de se 

alienar qualquer propriedade. Isso afronta, inclusive, o princípio da execução menos gra-

vosa ao devedor, que sequer verá a decisão de mérito ser revestida pelo manto da coisa 

julgada para já ter seus bens expropriados e, quiçá, reavê-los novamente caso essa 

decisão seja reformada. (...) (RR-67100-24.2007.5.03.0064, 6ª Turma, Redator Ministro 

Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 12/05/2017).

2.5. devoLução de vaLoR Levantado a maioR

Uma questão que gera bastante debate refere-se à devolução de valores que foram inde-

vidamente levantados no curso da execução.

Suponha, por exemplo, que o credor tivesse direito ao valor de R$ 15.000,00 líquidos, mas 

acabou, por erro judiciário, levantando R$ 17.000,00. Se o exequente, ao ser intimado, devolve 

os valores, a solução foi encontrada.

No entanto, e se não houver a devolução e não restar mais crédito do autor para ser dedu-

zido o valor levantado a mais? Poder-se-ia instalar uma execução contra o próprio exequente 

originário nos mesmos autos? Ou seria necessária uma ação autônoma para tanto?

O Tribunal Superior do Trabalho entende que seria preciso uma ação própria, não havendo 

possibilidade de simplesmente inverter o curso da execução e redirecioná-la contra o outrora 

exequente. Veja esse julgado:

(...) B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR 

À LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR À EXEQUENTE. DEVOLUÇÃO 

NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da jurispru-

dência desta Corte Superior não é possível a devolução dos valores recebidos a maior 
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nos próprios autos da execução, sob pena de violação do devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório. A restituição dos valores pagos a maior só podem ser pleitea-

dos por meio de ação própria. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido (RR-

327-34.2014.5.03.0134, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 

05/04/2019).

A ação própria (ação de repetição de indébito) é exigida para se assegurar o contraditório 

e ampla defesa, porquanto nada impede que o beneficiado pelo levantamento alegue a licitu-

de do ato. Leia essa ementa:

(...) II - RECURSO DE REVISTA. EXEQUENTE. LEI N. 13.467/2017. LEI N. 13.015/2014. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 40 DO TST. EXECUÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES PAGOS A 

MAIOR PELA EMPRESA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NOS MESMOS 

AUTOS. 1 - Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é possí-

vel a determinação de devolução dos valores recebidos a maior nos próprios autos 

da execução, sob pena de violação do art. 5º, LV e LIV, da CF, uma vez que impede a 

garantia do contraditório, da ampla defesa bem como do devido processo legal à exe-

quente. A restituição deverá ser buscada por meio da ação apropriada, qual seja, ação 

de repetição de indébito. Julgados. 2 - Recurso de revista a que se dá provimento” (RR-

57000-94.2006.5.04.0103, 6ª Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 

20/09/2019).

2.6. Custas na exeCução

As custas na execução são sempre devidas ao final do processo. Logo, não precisa haver 

antecipação de seu recolhimento. Além disso, cabe ao executado pagá-las. Veja o art. 789-A, 

caput, da CLT:

CLT
Art. 789-A. No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executa-
do e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela: (...)
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Como se vê, existe uma tabela prevista no art. 789-A da CLT. Leia:

CLT
Art. 789-A. No processo de execução são devidas custas, (...), de conformidade com a seguinte 
tabela:
I – autos de arrematação, de adjudicação e de remição: 5% (cinco por cento) sobre o respectivo 
valor, até o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos);
II – atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada:
a. em zona urbana: R$ 11,06 (onze reais e seis centavos); 
b. em zona rural: R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos); 
III – agravo de instrumento: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);
IV – agravo de petição: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);
V – embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação: R$ 44,26 (quarenta e 
quatro reais e vinte e seis centavos);
VI – recurso de revista: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco centavos);
VII – impugnação à sentença de liquidação: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta e cinco cen-
tavos);
VIII – despesa de armazenagem em depósito judicial – por dia: 0,1% (um décimo por cento) do 
valor da avaliação;
IX – cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo – sobre o valor liquidado: 0,5% (cin-
co décimos por cento) até o limite de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis 
centavos).

2.7. aCoRdo em exeCução

A conciliação é possível em qualquer fase do processo trabalhista, por força do art. 764, 

§ 3º, da CLT:

CLT
Art. 764 (...)
§ 3º É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de en-
cerrado o juízo conciliatório.

Portanto, revela-se natural admitir o acordo em sede de execução, sobretudo quando se 

considera o princípio da livre disponibilidade da execução pelo exequente.

Assim, exequente e executado podem avençar valores, prazos para pagamento, garantias, 

penalidades etc., sujeitando o ajuste à homologação do juiz.

Todavia, uma dificuldade surge: se a conciliação for feita atingindo parcelas remunerató-

rias deferidas na coisa julgada, como ficam as contribuições previdenciárias?
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O legislador tentou resolver a questão através do art. 832, § 6º, da CLT:

CLT
Art. 832 (...)
§ 6º O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos 
de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.

O Tribunal Superior do Trabalho, por seu turno, entende que a negociação feita em sede 

de execução não viola os créditos da União se for mantida a proporcionalidade entre verbas 

remuneratórias (sobre as quais incide o tributo) e verbas indenizatórias (sobre as quais não 

incide o tributo).

Essa compreensão foi consolidada na OJ 376 da SDI-I do TST:

OJ 376 da SDI-I

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO APÓS O TRÂN-

SITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HOMO-

LOGADO (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010)

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado 

após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores 

entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória 

e as parcelas objeto do acordo.

Nesse contexto, para ilustrar, se a coisa julgada condenava o réu em 100.000,00, sendo 

80% de horas extras e 20% de indenização por danos materiais, eventual acordo na execução 

de R$ 17.000,00 deve considerar 80% de horas extras (R$ 13.600,00) e 20% de indenização por 

danos materiais (R$ 3.400,00).

questão 4 (FCC/TST/JUIZ DO TRABALHO/2017) Em relação à competência da Justiça do 

Trabalho, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 45 de 2004, considere:
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IV – Não lhe compete processar e julgar ação ajuizada contra o ex-empregador, pela esposa 

de empregado que faleceu em decorrência de acidente do trabalho, postulando dano moral 

ocasionado pela morte do trabalhador.

Errado.

A Justiça do Trabalho possui competência para apreciar dano moral ocasionado a esposa, 

genitor ou descendentes de trabalhador falecido em acidente de trabalho (dano moral indire-

to, reflexo ou por ricochete).
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RESUMO

Foco Linha mestra

Generalidades
da liquidação

1- Liquidação é o momento processual (fase) em que será apurado o real valor devido 
ou individualizada (especificada) a prestação ou objeto a ser executado no processo 

trabalhista.
2- Na fase de liquidação, não pode haver inovação, modificação da sentença a ser 

liquidada e nem discussão sobre matéria da causa principal já resolvida.

Liquidação por
cálculos

1- O processo já contém todos as diretrizes necessárias para os cálculos;
2- Os juros devem ser contabilizados a partir do ajuizamento da ação e

são pro rata die;
3- Os juros para a Fazenda Pública são aqueles da caderneta de poupança quando 

ocorre condenação da mesma, exceto se a condenação é subsidiária;
4- A correção monetária é contada, como regra, a partir do dia 1º do mês

subsequente ao da prestação de serviços;
5- Nas condenações de indenização por danos morais, o termo inicial da correção 

monetária considera a data do arbitramento ou alteração do valor no Tribunal;
6- Os juros incidem sobre o valor devidamente corrigido;

7- Incidem imposto de renda e contribuições previdenciárias, independentemente do 
requerimento da parte.

8- O rito inicia-se com o art. 879 da CLT e termina com o art. 884 da CLT.

Liquidação por
artigos

1- É necessária a prova de “fato novo”;
2- Pode haver produção de provas de várias espécies, tais como testemunhas,

perícia, documentos etc;
3- A decisão do juiz desafia agravo de petição para impugná-la.

Liquidação por
arbitramento

1- Normalmente utilizada quando a liquidação por cálculos e por artigos não
é possível;

2- Buscam-se critérios mais justos para que juiz estipule (arbitre) um valor;
3- A decisão do juiz desafia agravo de petição;

4- O fato do juiz determinar essa modalidade na sentença ou as partes
convencionarem não impede que o juiz na execução determine forma mais

célere se for possível outra forma.
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Foco Linha mestra

Generalidades
da execução

1- Funda-se em um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial.
2- São títulos executivos judiciais: a) as decisões judiciais transitadas em julgado;

b) as decisões judiciais que ainda estão sendo objeto de recurso pendente de
julgamento, mas o recurso não possui efeito suspensivo; c) os acordos homologados 

judicialmente quando não foram integralmente cumpridos.
3- São títulos executivos extrajudiciais: a) os termos de conciliação firmados perante 

as comissões de conciliação prévia; b) os termos de ajustamento de conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho; c) certidão da dívida ativa deri-
vada de inscrição de multa aplicada pela fiscalização do trabalho; d) o cheque e a 

nota promissória, quando derivarem de dívida de natureza trabalhista.
4- Regras aplicáveis na execução trabalhista de créditos trabalhistas: 1º) CLT; 2º) 

normas de execução de créditos inscritos da dívida ativa da Fazenda Pública Federal; 
3º) CPC.

5- Podem começar a execução as partes e, se as partes estiverem sem advogado, 
o próprio juiz de ofício ou o próprio Tribunal.

6- Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não
pagamento de uma prestação compreenderá as vincendas.

7- Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução
compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso

na execução.

Sequência Inicial
Executiva

1- O executado será citado para cumprir a obrigação no prazo determinado
na sentença. Se a obrigação for em dinheiro, o prazo é de 48 horas.

2- No prazo de 48 horas, o executado pode:
a) promover o pagamento da quantia;
b) depositar em juízo a quantia devida;

c) nomear bens à penhora, seguindo a ordem preferencial do art. 835 do CPC, 
cabendo ao exequente manifestar sua aceitação ou não. No caso negativo, deve o 

exequente indicar bens à penhora;
d) apresentar seguro-garantia ou fiança bancária;

e) permanecer inerte, não fazendo nada, quando então o juiz promoverá a penhora de 
bens, seja de ofício, seja mediante o requerimento do exequente.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


93 de 132www.grancursosonline.com.br

Gervásio Meirelles

Execução e Liquidação - Parte I
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

Foco Linha mestra

Penhora

1- É o ato processual através do qual um determinado bem fica vinculado ao
processo de maneira que poderá ser alienado no curso da execução para quitar o 

crédito do exequente.
2- É realizada, como regra, com um auto de penhora ou termo de penhora, sendo que 

um depositário será indicado para a guarda e conservação.
3- Pode ser realizada, nos dias úteis, das 6hs às 20hs, e, mediante autorização dada 

pelo juiz, pode ser feita nos domingos e feriados.
4- Realizada pelo oficial de justiça. É expedido um mandado de penhora e avaliação, 
cabendo ao oficial cumpri-lo, penhorando o bem (lavrando o auto), formalizando o 

depósito (se possível), avaliando (se possível) e lavrando a certidão respectiva.
5- A penhora, se não houver um bem específico apontado pelo juiz, segue a ordem 

preferencial de penhora do art. 835 do CPC.
6- Se o oficial não encontrar bens do devedor passíveis de serem penhorados, fará 
certidão descrevendo bens que guarnecem a residência ou estabelecimento, sendo 

que o devedor pessoa física ou o representante legal da pessoa jurídica (que se torna 
depositário) deverá zelar pela guarda e conservação desses bens até decisão

posterior do juiz.
7- O executado deve ser intimado da penhora na forma do art. 841 do CPC.

8- É possível o bloqueio eletrônico de valores para posterior conversão em penhora.
9- A substituição da penhora é possível, desde que atendidos requisitos legais.

Impenhorabilidade 
de bens

1- Existem bens que não podem, como regra, ser penhorados (ex: art. 833 do CPC e 
bem de família previsto no Lei n. 8.009/1990)

2- O bem de família cuida da residência do executado e sua impenhorabilidade pode 
ser alegada em processo trabalhista.

3- Os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos presentes na
residência não são abrangidos pela proteção do bem de família.

4- Se o casal tiver vários bens que use como residência, será impenhorável o de 
menor valor, salvo de outro imóvel for apontado como bem de família e registrado 

dessa forma no Registro Público de Imóveis, conforme o Código Civil.

Custas na execução

1- São sempre devidas ao final do processo. Logo, não precisa haver antecipação de 
seu recolhimento.

2- Cabe ao executado pagá-las.
3- Valores e percentuais previstos no art. 789-A da CLT.
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QUESTÕES DE CONCURSO

Você deve ter em mente que, se um exercício envolver diversos itens com matérias di-

ferentes, apenas os itens relacionados à matéria desta aula foram escolhidos para exame. 

Assim, se você verificar que a questão possui menos itens, isso ocorre porque os itens supri-

midos não se relacionam à matéria dessa aula. Logo, apenas os itens sobre a matéria desta 

aula foram examinados e os gabaritos adaptados para o exame destes itens.

Você deve se lembrar também de que as questões foram respondidas com base na legis-

lação e na jurisprudência atuais, razão pela qual os gabaritos das questões foram adaptados 

para as novas respostas.

questão 1 (VUNESP/UNICAMP/PROCURADOR DE UNIVERSIDADE ASSISTENTE/2018) A 

execução trabalhista pode ser promovida de ofício pelo magistrado do trabalho

a) apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.

b) sempre que a parte interessada não adotar as providências para iniciar a liquidação da 

sentença.

c) sempre que for parte os órgãos da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional.

d) quando a reclamada for massa falida ou empresa em recuperação judicial.

e) quando houver expressa aquiescência de ambas as partes.

questão 2 (VUNESP/PGE-SP/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Assinale a alternativa cor-

reta a respeito da execução perante a Justiça do Trabalho.

a) A inscrição do nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) 

poderá ocorrer imediatamente após o trânsito em julgado da decisão condenatória de paga-

mento de quantia certa.

b) A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo 

Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por 

advogado.
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questão 3 (CESPE/PGM-MANAUS–AM/PROCURADOR MUNICIPAL/2018) Julgue o próxi-

mo item à luz da jurisprudência do TST acerca dos recursos na justiça do trabalho, da liqui-

dação e da execução no processo do trabalho.

Na execução trabalhista, é impenhorável o faturamento de empresa porque isso comprome-

teria o desenvolvimento regular de suas atividades, bem como o próprio emprego de seus 

trabalhadores.

questão 4 (CESPE/PGM-MANAUS–AM/PROCURADOR MUNICIPAL/2018) Julgue o próxi-

mo item à luz da jurisprudência do TST acerca dos recursos na justiça do trabalho, da liqui-

dação e da execução no processo do trabalho.

Caso a reclamação trabalhista não requeira a incidência de correção monetária e juros de 

mora em eventual condenação trabalhista, essas rubricas não poderão ser incluídas na liqui-

dação da respectiva sentença.

questão 5 (CESPE/PGE-PE/PROCURADOR DO ESTADO/2018) De acordo com o disposto 

na CLT e com a jurisprudência do TST a respeito da execução trabalhista, a parte executada 

será citada para pagar a quantia devida ou indicar bens à penhora no prazo de

a) vinte e quatro horas.

b) trinta e seis horas.

c) quarenta e oito horas.

d) sessenta horas.

e) setenta e duas horas.

questão 6 (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO/2017) Em relação aos recursos no processo 

do trabalho, à execução trabalhista e ao mandado de segurança na justiça do trabalho, julgue 

o item que se segue à luz do entendimento do TST.

Deverá ser requerida nos próprios autos da execução trabalhista a devolução de valores le-

vantados a maior em execução de sentença devido a equívoco nos cálculos realizados na 

liquidação.
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questão 7 (CESPE/PGE-AM/PROCURADOR DO ESTADO/2016) Com referência à execução 

no processo do trabalho e aos seus recursos, julgue o item que se segue.

É inadmissível a penhora de dinheiro em execução provisória.

questão 8 (COPEVE-UFAL/PREFEITURA DE INHAPI–AL/PROCURADOR MUNICIPAL/2015) 

Dadas as afirmativas acerca da execução no Direito Processual do Trabalho,

I – Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em 

dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito exequendo, uma 

vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC.

II – Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a de-

terminação de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora, pois 

o executado tem direito a que a execução se processe da forma que lhe seja menos 

gravosa, nos termos do art. 620 do CPC.

III – É ilegítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.

IV – É lícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

a) I.

b) I e II.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

questão 9 (CESPE/PREFEITURA DE SALVADOR–BA/PROCURADOR MUNICIPAL/2015) Com 

relação a liquidação de sentença e execução trabalhista, assinale a opção correta.

a) Caberá mandado de segurança de decisão de juiz do trabalho que determine penhora de va-

lores depositados em conta de poupança sem observar o limite de quarenta salários mínimos.

b) Na justiça do trabalho, é cabível a execução provisória de títulos executivos judiciais e ex-

trajudiciais.
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questão 10 (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2015) No que diz respeito à competência 

da justiça do trabalho, a liquidação de sentença trabalhista e a ação rescisória, julgue o item 

a seguir.

Elaborados os cálculos de liquidação de sentença, a abertura de prazo pelo juiz do trabalho 

para impugnação será facultativa em relação às partes e obrigatória para a União.

questão 11 (FCC/MANAUSPREV/PROCURADOR AUTÁRQUICO/2015) No que concerne à 

fase de execução no Processo do Trabalho, é INCORRETO afirmar:

b) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de 

uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.

c) O Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho e o Termo 

de Conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia são títulos executivos ex-

trajudiciais.

d) Sendo ilíquida a sentença exequenda será determinada a sua liquidação, que deverá ser 

feita por cálculos ou por artigos, não cabendo o arbitramento e devendo ser intimado, o Pro-

curador do INSS, para apresentar a conta dos valores devidos das contribuições sociais

questão 12 (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO/2015) Julgue o item que se segue, referente 

à ação rescisória, ao mandado de segurança e à execução trabalhista.

O TST firmou recente entendimento no sentido de ser possível a penhora do valor referente à 

restituição de imposto de renda retido na fonte pelo empregador para pagamento da execu-

ção trabalhista.

questão 13 (CESPE/PGE-PI/PROCURADOR DO ESTADO/2014) No que se refere à liquidação 

de sentença e à execução trabalhista, assinale a opção correta.

c) Os erros de cálculo na sentença não poderão ser corrigidos na liquidação de sentença, vis-

to que esta fase encerra o processo de conhecimento.

d) A liquidação por arbitramento é feita quando a natureza do objeto o exigir, quando deter-

minado por sentença ou quando houver convenção entre as partes, não podendo o juiz, neste 

último caso, indeferi-la.
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e) Em se tratando de execução trabalhista, o TST não admite a penhora sobre a renda mensal 

ou o faturamento da empresa, sob o fundamento de tal constrição poder comprometer o de-

senvolvimento regular das atividades da empresa.

questão 14 (CESPE/AGU/PROCURADOR FEDERAL/2013) No que se refere à competência da 

justiça do trabalho e à execução das contribuições sociais, julgue os próximos itens.

Segundo entendimento do TST, a justiça do trabalho não pode executar, de ofício, contribui-

ções previdenciárias fixadas na comissão de conciliação prévia, já que o termo lavrado na 

conciliação é título executivo extrajudicial.

questão 15 (COPESE/UFPI PREFEITURA DE BOM JESUS–PI/PROCURADOR MUNICI-

PAL/2015) Julgue os itens como Falso (F) ou Verdadeiro (V). Em seguida marque a opção 

com a sequência CORRETA.

Segundo súmula do TST, nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida 

a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Já os juros incidem des-

de o ajuizamento da ação nos termos do art. 883 da CLT.

questão 16 (FCC/TRT-1ª REGIÃO (RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) No que se refere ao pro-

cesso do trabalho, os juros de mora

I – incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.

II – e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou 

a condenação.

III – incidem na condenação por danos morais, desde a data da decisão de arbitramento ou 

de alteração de valor.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) II.

b) I e II.

c) III.

d) II e III.

e) I e III.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


99 de 132www.grancursosonline.com.br

Gervásio Meirelles

Execução e Liquidação - Parte I
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

questão 17 (TRT 23R/TRT-23ª REGIÃO(MT)/JUIZ DO TRABALHO/2014) Como é cediço, 

a atualização monetária tem como escopo recompor o valor do capital corroído pela inflação, 

assegurando-se o valor da moeda no tempo. Os juros moratórios, por sua vez, constituem 

indenização a ser paga pelo atraso no cumprimento da obrigação se tratando de uma forma 

de composição das perdas e danos. Acerca dos institutos da correção monetária e juros mo-

ratórios, assinale a alternativa INCORRETA, com base no entendimento dominante do TST:

a) Os juros de mora incidem sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente;

b) Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso pedi-

do inicial ou a condenação;

c) Nas condenações por dano moral, os juros e correção monetária incidirão a contar da pu-

blicação da decisão que arbitrou ou alterou o valor cominado;

d) Quando a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas 

devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros prevista como 

uma de suas prerrogativas legais;

e) As entidades em regime de liquidação extrajudicial ou intervenção, terão seus débitos tra-

balhistas sujeitos a correção monetária desde o vencimento até o efetivo pagamento, sem 

suspensão ou interrupção, não incidindo sobre tais débitos os juros de mora.

questão 18 (FCC/TRT-18ª REGIÃO (GO)/JUIZ DO TRABALHO/2014) Com relação à fase de 

liquidação de sentença no Processo do Trabalho:

a) Ao apreciar os cálculos, poderá o Juiz, ex officio, determinar qualquer diligência probatória 

para que os cálculos espelhem a coisa julgada material.

b) Apresentados os cálculos pelo reclamante, sem a correspondente apresentação de cál-

culos de liquidação pela reclamada, o Juiz deverá homologar a conta de liquidação do recla-

mante, considerando-os verdadeiros, independentemente de refletirem a coisa julgada, em 

razão da preclusão.

c) Aberto prazo às partes para impugnação fundamentada da conta tornada líquida, mesmo 

que não se manifestem, não incidirá a preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública.
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d) Intimada a União para manifestação sobre a conta elaborada pela parte ou pelos órgãos 

auxiliares da Justiça do Trabalho, não incidirá a preclusão, caso não se manifeste.

e) A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, ad-

mitindo-se a modificação ou inovação da sentença liquidanda, bem como a discussão sobre 

matéria relativa à causa principal.

questão 19 (FCC/TRT-18ª REGIÃO (GO)/JUIZ DO TRABALHO/2012) A correção monetária 

no processo do trabalho

a) é devida nas condenações por dano moral, a partir da data da decisão de arbitramento ou 

de alteração do valor.

b) será devida, na execução da sentença, a partir da data da apresentação dos cálculos pelo 

exequente.

c) não estão sujeitos à correção monetária os débitos trabalhistas das entidades submetidas 

aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial.

d) incide sobre o débito do trabalhador reclamante.

e) não incide sobre o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao ven-

cido. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês da 

prestação dos serviços.

questão 20 (TRT 2R/TRT-2ª REGIÃO(SP)/JUIZ DO TRABALHO/2012) Considera as asserti-

vas seguintes quanto à competência, o alcance, e o procedimento da execução das contribui-

ções previdenciárias no processo do trabalho, é INCORRETO afirmar:

a) Serão executadas ex officio as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão 

proferida pelos Juizes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação 

de acordo.

b) Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência 

Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio.

c) Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz pro-

cederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

preclusão.
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d) Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a  sua liquidação, que 

abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.

e) O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a mani-

festação da União quando o valor total das verbas que integram o salário-de-contribuição, 

ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico.

questão 21 (MPT/MPT/PROCURADOR DO TRABALHO/2017) Sobre a execução no processo 

do trabalho, considerando entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, assinale 

a alternativa CORRETA:

a) Há violação de direito líquido e certo na hipótese de decisão judicial determinar penhora 

em dinheiro em sede de execução definitiva, ainda que observada a gradação legal de bens 

sujeitos à penhora.

b) É possível penhora em conta-salário de devedor atingindo somente a importância exce-

dente a cinquenta por cento dos ganhos líquidos do executado.

c) É amplamente cabível a sistemática do cumprimento provisório do Código de Processo 

Civil no processo do trabalho.

questão 22 (TRT 4º REGIÃO/TRT - 4ª REGIÃO(RS)/JUIZ DO TRABALHO/2016) Assinale a 

assertiva correta sobre execução trabalhista.

a) A Consolidação das Leis do Trabalho − CLT estabelece, como títulos extrajudiciais, passí-

veis de execução, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia.

b) Na Justiça do Trabalho, a fase que precede a execução do título executivo, seja ele judicial 

ou extrajudicial, é conhecida como liquidação de sentença, a qual somente poderá ser feita 

por cálculo ou arbitramento, este último quando a parte que detinha o dever documental não 

apresenta nos autos os documentos pertinentes.

c) Segundo a CLT, se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e 

oito) horas, não for encontrado, far-se-á a citação por hora certa, hipótese em que o Oficial de 

Justiça deverá deixar comunicado informando a hora da primeira visita realizada e a hora da 

próxima visita.
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d) A CLT possui regra própria no tocante à forma em que se dará a garantia da execução, não 

condicionando a ordem de preferência de bens eventualmente indicados à penhora à aplica-

ção de qualquer norma supletiva.

e) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de 

uma prestação não compreenderá as que lhe sucederem, sob pena de antecipação indevida 

de parcela vincenda.

questão 23 (TRT 2R/TRT-2ª REGIÃO (SP)/JUIZ DO TRABALHO/2016) Analise as seguintes 

proposições:

I – Em se tratando de execução provisória, o executado tem direito de não sofrer penhora 

em dinheiro, quando nomear outros bens à penhora.

II – No processo do trabalho é permitida a execução provisória, sendo permitido atos de 

alienação de bens penhorados, desde que os valores porventura arrecadados fiquem 

bloqueados até o trânsito em julgado da decisão exequenda.

III – São títulos executivos a serem executados perante a Justiça do Trabalho, o Termo de 

ajuste de conduta (TAC) celebrado entre o MPT e o empregado e o termo de acordo fir-

mado nas comissões de conciliação prévia, com conteúdos obrigacionais, e a Certidão 

de Divida Ativa (CDA) de multa aplicada ao empregador pelos órgãos de fiscalização 

do trabalho.

IV – Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. O juiz 

da execução não poderá autorizar a realização de penhora em domingo ou dia feriado.

V – Em sucessão ao exequente originário, pessoa física, ficam habilitados para promover 

a execução, ou nela prosseguir, o espólio, os herdeiros ou os seus sucessores, desde 

que fazendo prova dessas qualidades.

Responda (questão adaptada à mudança de jurisprudência):

a) Somente as proposições I e III estão corretas.

b) Somente as proposições II e III estão corretas.

c) Somente as proposições I e V estão corretas.

d) Somente as proposições II e IV estão corretas.

e) Somente as proposições III e V estão corretas.
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questão 24 (FCC/TRT-15ª REGIÃO (SP)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Em relação à execução 

de contribuições previdenciárias, considere:

III – É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homolo-

gado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade 

de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão 

condenatória e as parcelas objeto de acordo.

V – Ainda que omissa a sentença exequenda, os descontos fiscais e previdenciários de-

vem ser efetuados de ofício pelo juízo da execução, sem que isso caracterize ofensa 

à coisa julgada, salvo no caso de o título exequendo expressamente afastar a dedu-

ção dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

De acordo com a doutrina, a legislação e a jurisprudência pacífica do TST, está correto o que 

consta APENAS em

questão 25 (TRT 21R/TRT-21ª REGIÃO (RN)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Em determinada re-

clamação trabalhista, foi proferida sentença estabelecendo a condenação da empresa recla-

mada no pagamento de quantia equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), contemplando 

verbas de natureza salarial e indenizatória em proporções iguais e equivalentes. Após o trân-

sito em julgado, na fase de execução, as partes chegaram a um acordo, totalizando a quantia 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em parcela única, e encaminharam a proposta ao juízo 

competente, solicitando a pertinente homologação.

Analisando a proposição acima, de acordo com as regras em vigor e a jurisprudência conso-

lidada, assinale a opção correta:

a) É vedada a composição em momento posterior à sentença, já que a Lei enumera momentos 

específicos para a tentativa de conciliação na audiência, sendo a primeira logo após a abertura 

da sessão, antes da apresentação da defesa, e a segunda após a apresentação das razões finais.

b) Há a obrigatoriedade de homologação da pretensão entabulada pelas partes, sendo direito 

líquido e certo, especialmente ante o fato de não tratar-se, no caso, de valor aviltante. O termo 

a ser lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às con-

tribuições que lhe forem devidas.
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c) No caso, é possível a composição na fase em que se encontra o processo, sendo devida 

a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo a ser homologado, respeitada a pro-

porcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na 

decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

d) No caso, é possível a composição na fase em que se encontra o processo, entretanto será 

devida a contribuição previdenciária sobre o valor sentenciado, mantida a incidência sobre os 

valores de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória, respeitando, 

assim, o interesse do erário.

e) No caso, é possível a homologação pretendida, devendo o termo de conciliação enumerar 

como será a incidência da contribuição previdenciária, especificando valores e natureza das 

parcelas objeto do acordo.

questão 26 (FCC/TRT-1ª REGIÃO(RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Segundo o art. 655 do Có-

digo de Processo Civil de 1973, a penhora obedecerá preferencialmente a seguinte ordem:

a) Bens móveis em geral; veículos de via terrestre; bens imóveis; percentual do faturamento 

de empresa devedora; ações e quotas de sociedades empresárias.

b) Bens móveis em geral; bens imóveis; pedras e metais preciosos; percentual do faturamento 

de empresa devedora; títulos da dívida pública da União.

c) Bens imóveis; navios e aeronaves; ações e quotas de sociedades empresárias; percentual 

do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos.

d) Aplicação em instituição financeira; pedras e metais preciosos; bens imóveis; navios e ae-

ronaves; títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

e) Pedras e metais preciosos; navios e aeronaves; bens imóveis; percentual do faturamento 

de empresa devedora.

questão 27 (FCC/TRT-1ª REGIÃO(RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Juarez era empregado das 

Indústrias Galo Garnisé Ltda., de 03/04/2000 a 13/8/2014, quando pediu demissão. Entretan-

to, sob o argumento de que estava em dificuldades financeiras, o empregador não pagou suas 

verbas rescisórias, e Juarez acabou por processá-lo. Na fase de conhecimento, houve a pro-

cedência de seus pedidos, com trânsito em julgado logo na primeira instância. Iniciada a fase 
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de execução, o demandado foi intimado a impugnar os cálculos, no importe de R$ 250.000,00, 

sob pena de preclusão, e silenciou. Mas, mesmo depois de o juiz e o exequente envidarem to-

dos os esforços, não conseguiram penhorar bens para a satisfação do crédito trabalhista. Na 

verdade, o ex-empregador fechou o estabelecimento e desapareceu. Deferida a desconside-

ração da personalidade jurídica e incluído o sócio, Zilmar, no polo passivo, foi penhorada sua 

conta bancária, bloqueando-se o importe de R$ 5.000,00. Imediatamente, o sócio peticionou 

e requereu a reconsideração da decisão, pois se tratava de conta-salário, comprovando com 

a juntada de contra-cheque. Nesse caso, o juiz deve

a) indeferir o requerimento, uma vez que o crédito trabalhista possui preferência sobre crédito 

quirografário.

b) deferir o requerimento, uma vez que o numerário constante de conta-salário é impenhorável.

c) indeferir o requerimento, uma vez que o crédito trabalhista possui natureza alimentar.

d) deferir o requerimento, uma vez que a quantia bloqueada atinge apenas 2% do crédito tra-

balhista.

e) indeferir o requerimento, mas deve limitar o bloqueio a 30% do numerário constante da 

conta-salário.

questão 28 (FCC/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Paula foi cobradora da 

Empresa Percheron Ltda. por doze anos, até ser dispensada sem justa causa. Ajuizou ação 

trabalhista e, em audiência, a ré arguiu uma justa causa genérica e sequer apresentou do-

cumentos ou produziu prova testemunhal. Diante da procedência de todos os pedidos em 

primeiro grau, com a prolação de sentença líquida no importe de R$ 82.537,23, a demanda-

da recorreu, tendo recolhido as custas e o depósito recursal. Contudo, desde logo iniciou-

-se a execução na Vara de origem, com convolação do depósito em penhora e expedição de 

mandado para a complementação do restante em 48 horas. Esgotado o prazo, a executada 

ofereceu um caminhão, avaliado em R$ 80.000,00, em garantia, o que foi recusado pela exe-

quente. O juiz determinou a penhora eletrônica e bloqueou o saldo devedor encontrado nas 

contas da Empresa. Inconformada, a empresa peticionou pedindo a reconsideração. Nesse 

caso, o juiz deve
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a) indeferir e determinar a expedição de alvará para liberação do numerário bloqueado em 

favor da exequente, uma vez que a execução é provisória.

b) indeferir e intimar a executada para, se quiser, apresentar impugnação no prazo de cinco 

dias, uma vez que a execução é definitiva.

c) indeferir e intimar a executada para, se quiser, apresentar embargos à execução no prazo 

de cinco dias, uma vez que a execução é definitiva.

d) deferir e intimar a exequente a indicar os meios necessários ao prosseguimento da execu-

ção, sob pena de arquivamento sem baixa.

e) deferir e determinar o desbloqueio, uma vez que a execução é provisória e o bem ofertado 

é suficiente para garantir o juízo.

questão 29 (MPT/MPT/PROCURADOR DO TRABALHO/2015) Tendo em vista a legislação e 

a jurisprudência consolidada do TST, é INCORRETO afirmar:

b) É cabível na esfera trabalhista a penhora da cédula rural pignoratícia ou hipotecária.

c) É válida a penhora feita em dinheiro do executado, em execução definitiva, ainda que nome-

ados outros bens à penhora.

d) O bem de família é impenhorável, considerando-se nessa impenhorabilidade o imóvel so-

bre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e 

todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional.

questão 30 (VUNESP/FAPESP/PROCURADOR/2018) Nos termos da jurisprudência sumula-

da do Tribunal Superior do Trabalho.

e) os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo da execução, ainda 

que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão.
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GABARITO

1. a

2. b

3. E

4. E

5. c

6. E

7. E

8. a

9. E

10. E

11. d

12. E

13. E

14. E

15. C

16. b

17. c

18. a

19. a

20. c

21. E

22. a

23. e

24. C

25. c

26. c

27. c

28. E

29. C

30. C
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GABARITO COMENTADO

questão 1 (VUNESP/UNICAMP/PROCURADOR DE UNIVERSIDADE ASSISTENTE/2018) A 

execução trabalhista pode ser promovida de ofício pelo magistrado do trabalho

a) apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.

b) sempre que a parte interessada não adotar as providências para iniciar a liquidação da 

sentença.

c) sempre que for parte os órgãos da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional.

d) quando a reclamada for massa falida ou empresa em recuperação judicial.

e) quando houver expressa aquiescência de ambas as partes.

Letra a.

A reforma trabalhista alterou o art. 878 da CLT. Portanto, pela literalidade da lei, a execução traba-

lhista apenas pode ser iniciada de ofício pelo juiz se as partes não estiverem representados por 

advogado. Não existe previsão legal para as hipóteses indicadas nas outras letras do exercício.

questão 2 (VUNESP/PGE-SP/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Assinale a alternativa cor-

reta a respeito da execução perante a Justiça do Trabalho.

a) A inscrição do nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) 

poderá ocorrer imediatamente após o trânsito em julgado da decisão condenatória de paga-

mento de quantia certa.

b) A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo 

Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por 

advogado.

Letra b.

a) Errada. A  inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas apenas pode ocorrer 

depois de transcorrido o prazo de 45 dias contados da citação do executado, se não houver 

garantia do juízo. Não ocorre, assim, logo após o trânsito em julgado. Veja o art. 883-A da CLT.

b) Certa. É o que dispõe o art. 878 da CLT.
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questão 3 (CESPE/PGM-MANAUS–AM/PROCURADOR MUNICIPAL/2018) Julgue o próxi-

mo item à luz da jurisprudência do TST acerca dos recursos na justiça do trabalho, da liqui-

dação e da execução no processo do trabalho.

Na execução trabalhista, é impenhorável o faturamento de empresa porque isso comprome-

teria o desenvolvimento regular de suas atividades, bem como o próprio emprego de seus 

trabalhadores.

Errado.

O art. 866 do CPC admite a penhora de parte do faturamento da empresa, desde que respeita-

das determinadas condições. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece a mesma lógica na 

Orientação Jurisprudencial 93 da SDI-II.

questão 4 (CESPE/PGM-MANAUS–AM/PROCURADOR MUNICIPAL/2018) Julgue o próxi-

mo item à luz da jurisprudência do TST acerca dos recursos na justiça do trabalho, da liqui-

dação e da execução no processo do trabalho.

Caso a reclamação trabalhista não requeira a incidência de correção monetária e juros de 

mora em eventual condenação trabalhista, essas rubricas não poderão ser incluídas na liqui-

dação da respectiva sentença.

Errado.

Ainda que não haja requerimento de incidência de correção monetária e juros na petição ini-

cial e mesmo que não haja condenação expressa em sentença, estas omissões não impedem 

a inclusão da correção monetária e dos juros de mora no cálculo liquidatório. Leia Súmula 211 

do Tribunal Superior do Trabalho.

questão 5 (CESPE/PGE-PE/PROCURADOR DO ESTADO/2018) De acordo com o disposto 

na CLT e com a jurisprudência do TST a respeito da execução trabalhista, a parte executada 

será citada para pagar a quantia devida ou indicar bens à penhora no prazo de
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a) vinte e quatro horas.

b) trinta e seis horas.

c) quarenta e oito horas.

d) sessenta horas.

e) setenta e duas horas.

Letra c.

O prazo pagamento de condenação em obrigação de pagar é de 48 horas, sob pena de penho-

ra de bens, na forma do art. 880, caput, da CLT.

questão 6 (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO/2017) Em relação aos recursos no processo 

do trabalho, à execução trabalhista e ao mandado de segurança na justiça do trabalho, julgue 

o item que se segue à luz do entendimento do TST.

Deverá ser requerida nos próprios autos da execução trabalhista a devolução de valores le-

vantados a maior em execução de sentença devido a equívoco nos cálculos realizados na 

liquidação.

Errado.

Eventual restituição de valor levantado a maior deve ser objeto de ação própria, em que serão 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. Não há previsão legal que autorize apreciar 

esse requerimento nos autos da própria execução.

questão 7 (CESPE/PGE-AM/PROCURADOR DO ESTADO/2016) Com referência à execução 

no processo do trabalho e aos seus recursos, julgue o item que se segue.

É inadmissível a penhora de dinheiro em execução provisória.

Errado.

O CPC considera prioritária a penhora em dinheiro, na forma do art. 835, I e § 1º, o que sig-

nifica ser possível a penhora de pecúnia até mesmo em execução provisória. Leia também a 

Súmula 417, I, do TST.
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questão 8 (COPEVE-UFAL/PREFEITURA DE INHAPI–AL/PROCURADOR MUNICIPAL/2015) 

Dadas as afirmativas acerca da execução no Direito Processual do Trabalho,

I – Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em 

dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito exequendo, uma 

vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC.

II – Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a de-

terminação de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora, pois 

o executado tem direito a que a execução se processe da forma que lhe seja menos 

gravosa, nos termos do art. 620 do CPC.

III – É ilegítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.

IV – É lícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

a) I.

b) I e II.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

Letra a.

I – Certo. O art. 655 do CPC de 1973 é o atual art. 835 do CPC de 2015. A determinação de pe-

nhora em dinheiro, seja em execução definitiva, seja em execução provisória, não viola direito 

líquido e certo, porquanto atende à prioridade da penhora de dinheiro do art. 835 do CPC. Veja 

a Súmula n. 417, I, do TST.

II – Errado. A determinação de penhora em dinheiro na execução provisória não viola direito 

líquido e certo. Leia o comentário anterior.

III  – Errado. É  possível a penhora de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, na 

forma do art. 862, caput, do CPC. Também é possível a penhora do imóvel em que fica a sede. 

Não há óbice legal. Leia o art. 835, V, do CPC.
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IV – Errado. A prisão do depósito infiel é ilícita, porquanto viola a Convenção Americana de 

Direitos Humanos. Veja a Súmula Vinculante 25 do STF.

questão 9 (CESPE/PREFEITURA DE SALVADOR–BA/PROCURADOR MUNICIPAL/2015) Com 

relação a liquidação de sentença e execução trabalhista, assinale a opção correta.

a) Caberá mandado de segurança de decisão de juiz do trabalho que determine penhora de va-

lores depositados em conta de poupança sem observar o limite de quarenta salários mínimos.

b) Na justiça do trabalho, é cabível a execução provisória de títulos executivos judiciais e ex-

trajudiciais.

Errado.

a) Errada. De fato, os valores depositados em poupança até 40 salários mínimos são, como 

regra, impenhoráveis, na forma do art. 833, X, do CPC. No entanto, note que existe uma res-

salva referente ao art. 833, § 2º, do CPC, de maneira que seria possível a penhora de parte da 

poupança para atender a prestações de natureza alimentar, independentemente da origem. 

Assim, o TST passou a admitir a possibilidade de penhora.

b) Errada. A execução provisória apenas pode ocorrer em relação a títulos executivos judi-

ciais. Execução provisória pressupõe título executivo que está sendo objeto de impugnação 

recursal, o que se revela descabido em relação aos títulos executivos extrajudiciais.

questão 10 (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2015) No que diz respeito à competência 

da justiça do trabalho, a liquidação de sentença trabalhista e a ação rescisória, julgue o item 

a seguir.

Elaborados os cálculos de liquidação de sentença, a abertura de prazo pelo juiz do trabalho 

para impugnação será facultativa em relação às partes e obrigatória para a União.

Errado.

De acordo com o art. 879, §§ 2º e 3º, da CLT, o Juiz “deverá” abrir vista às partes para se ma-

nifestar sobre os cálculos e “procederá” à intimação da União para manifestação. Trata-se, 

assim, de obrigação e não de faculdade.
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questão 11 (FCC/MANAUSPREV/PROCURADOR AUTÁRQUICO/2015) No que concerne à 

fase de execução no Processo do Trabalho, é INCORRETO afirmar:

b) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de 

uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.

c) O Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho e o Termo 

de Conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia são títulos executivos ex-

trajudiciais.

d) Sendo ilíquida a sentença exequenda será determinada a sua liquidação, que deverá ser 

feita por cálculos ou por artigos, não cabendo o arbitramento e devendo ser intimado, o Pro-

curador do INSS, para apresentar a conta dos valores devidos das contribuições sociais

Letra d.

b) Certa. É o que dispõe o art. 891 da CLT.

c) Certa. Esses são típicos títulos executivos extrajudiciais. Ambos os títulos estão presentes 

no art. 876, caput, da CLT.

d) Errada. A liquidação, no Processo do Trabalho, pode ser realizada por cálculos, arbitramen-

to ou por artigos, conforme art. 879, caput, da CLT. Além disso, quando a parte apresenta os 

cálculos, ela já deve conter o cálculo das contribuições previdenciárias, na forma do art. 879, 

§ 1º-B, da CLT.

questão 12 (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO/2015) Julgue o item que se segue, referente 

à ação rescisória, ao mandado de segurança e à execução trabalhista.

O TST firmou recente entendimento no sentido de ser possível a penhora do valor referente à 

restituição de imposto de renda retido na fonte pelo empregador para pagamento da execu-

ção trabalhista.

Errado.

O TST já proferiu julgados não admitindo a penhora de restituição de imposto de renda inde-

vidamente retido na fonte.
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questão 13 (CESPE/PGE-PI/PROCURADOR DO ESTADO/2014) No que se refere à liquidação 

de sentença e à execução trabalhista, assinale a opção correta.

c) Os erros de cálculo na sentença não poderão ser corrigidos na liquidação de sentença, vis-

to que esta fase encerra o processo de conhecimento.

d) A liquidação por arbitramento é feita quando a natureza do objeto o exigir, quando deter-

minado por sentença ou quando houver convenção entre as partes, não podendo o juiz, neste 

último caso, indeferi-la.

e) Em se tratando de execução trabalhista, o TST não admite a penhora sobre a renda mensal 

ou o faturamento da empresa, sob o fundamento de tal constrição poder comprometer o de-

senvolvimento regular das atividades da empresa.

Errados.

c) Errada. Se houver erro manifesto de cálculo, ele pode ser corrigido durante o processo, con-

forme se constata no art. 833 da CLT.

d) Errada. De fato, a liquidação por arbitramento pode ser vista no art. 509, I, do CPC. Con-

tudo, pode o juiz, constatando haver forma mais eficiente, célere e adequada, alterar a forma 

a liquidação. Aliás, mesmo que houvesse uma determinação na sentença que a liquidação 

ocorresse de uma determinada maneira, a forma de liquidação não faz coisa julgada.

e) Errada. É possível a penhora de parte do faturamento da empresa, conforme OJ 93 da SDI-II 

do TST.

questão 14 (CESPE/AGU/PROCURADOR FEDERAL/2013) No que se refere à competência da 

justiça do trabalho e à execução das contribuições sociais, julgue os próximos itens.

Segundo entendimento do TST, a justiça do trabalho não pode executar, de ofício, contribui-

ções previdenciárias fixadas na comissão de conciliação prévia, já que o termo lavrado na 

conciliação é título executivo extrajudicial.
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Errado.

A lei pode estabelecer novos casos de competência da Justiça do Trabalho, na forma do 

art. 114, IX, da CF. O TST entende que houve atribuição da competência para executar, de 

ofício, as contribuições previdenciárias decorrentes de acordo formalizado na Comissão de 

Conciliação Prévia, por força do art. 43 da Lei n. 8.212/1991.

questão 15 (COPESE – UFPI PREFEITURA DE BOM JESUS – PI/PROCURADOR MUNICI-

PAL/2015) Julgue os itens como Falso (F) ou Verdadeiro (V). Em seguida marque a opção 

com a sequência CORRETA.

Segundo súmula do TST, nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida 

a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Já os juros incidem des-

de o ajuizamento da ação nos termos do art. 883 da CLT.

Certo.

É o que dispõe a Súmula n. 439 do TST.

questão 16 (FCC/TRT-1ª REGIÃO (RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) No que se refere ao pro-

cesso do trabalho, os juros de mora

I – incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.

II – e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou 

a condenação.

III – incidem na condenação por danos morais, desde a data da decisão de arbitramento ou 

de alteração de valor.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) II.

b) I e II.

c) III.

d) II e III.
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e) I e III.

Letra b.

I – Certo. É o que dispõe a Súmula 200 do TST.

II – Certo. É o que dispõe a Súmula 211 do TST.

III – Errado. Os juros de mora, quando se trata de indenização por danos morais, são contados 

a partir do ajuizamento da ação, conforme já decidido pelo TST na Súmula n. 439.

questão 17 (TRT 23R/TRT-23ª REGIÃO(MT)/JUIZ DO TRABALHO/2014) Como é cediço, 

a atualização monetária tem como escopo recompor o valor do capital corroído pela inflação, 

assegurando-se o valor da moeda no tempo. Os juros moratórios, por sua vez, constituem 

indenização a ser paga pelo atraso no cumprimento da obrigação se tratando de uma forma 

de composição das perdas e danos. Acerca dos institutos da correção monetária e juros mo-

ratórios, assinale a alternativa INCORRETA, com base no entendimento dominante do TST:

a) Os juros de mora incidem sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente;

b) Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso pedi-

do inicial ou a condenação;

c) Nas condenações por dano moral, os juros e correção monetária incidirão a contar da pu-

blicação da decisão que arbitrou ou alterou o valor cominado;

d) Quando a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas 

devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros prevista como 

uma de suas prerrogativas legais;

e) As entidades em regime de liquidação extrajudicial ou intervenção, terão seus débitos tra-

balhistas sujeitos a correção monetária desde o vencimento até o efetivo pagamento, sem 

suspensão ou interrupção, não incidindo sobre tais débitos os juros de mora.

Letra c.

a) Certa. É o que dispõe a Súmula n. 200 do TST.

b) Certa. É o que dispõe a Súmula n. 211 do TST.
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c) Errada. Os juros de mora, quando se trata de indenização por danos morais, são contados 

a partir do ajuizamento da ação, conforme já decidido pelo TST na Súmula n. 439.

d) Certa. É o que dispõe a Orientação Jurisprudencial 382 da SDI-I do TST.

e) Certa. É o que dispõe a Súmula n. 304 do TST.

questão 18 (FCC/TRT-18ª REGIÃO (GO)/JUIZ DO TRABALHO/2014) Com relação à fase de 

liquidação de sentença no Processo do Trabalho:

a) Ao apreciar os cálculos, poderá o Juiz, ex officio, determinar qualquer diligência probatória 

para que os cálculos espelhem a coisa julgada material.

b) Apresentados os cálculos pelo reclamante, sem a correspondente apresentação de cál-

culos de liquidação pela reclamada, o Juiz deverá homologar a conta de liquidação do recla-

mante, considerando-os verdadeiros, independentemente de refletirem a coisa julgada, em 

razão da preclusão.

c) Aberto prazo às partes para impugnação fundamentada da conta tornada líquida, mesmo 

que não se manifestem, não incidirá a preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública.

d) Intimada a União para manifestação sobre a conta elaborada pela parte ou pelos órgãos 

auxiliares da Justiça do Trabalho, não incidirá a preclusão, caso não se manifeste.

e) A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, ad-

mitindo-se a modificação ou inovação da sentença liquidanda, bem como a discussão sobre 

matéria relativa à causa principal.

Letra a.

a) Certa. A liquidação não pode modificar ou inovar a matéria liquidanda, muito menos violar 

a coisa julgada. Logo, o juiz pode atuar de ofício para determinar retificações. Veja o art. 879, 

§ 1º, da CLT.

b) Errada. Ainda que não haja impugnação da parte contrária, não podem os cálculos violar a 

coisa julgada.

c) Errada. Aberto o prazo para que as partes falem da conta, a ausência de manifestação im-

pede posterior impugnação. Ocorre preclusão, na forma do art. 879, § 2º, da CLT.
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d) Errada. A ausência de manifestação da União no prazo gera preclusão também, na forma 

do art. 879, § 3º, da CLT.

e) Errada. De fato, a liquidação abrange o cálculo das contribuições previdenciárias, nos mol-

des do art. 879, § 1º-A, da CLT. No entanto, não pode haver modificação ou inovação de deci-

são liquidanda. Leia o comentário da letra “a”.

questão 19 (FCC/TRT-18ª REGIÃO (GO)/JUIZ DO TRABALHO/2012) A correção monetária 

no processo do trabalho

a) é devida nas condenações por dano moral, a partir da data da decisão de arbitramento ou 

de alteração do valor.

b) será devida, na execução da sentença, a partir da data da apresentação dos cálculos pelo 

exequente.

c) não estão sujeitos à correção monetária os débitos trabalhistas das entidades submetidas 

aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial.

d) incide sobre o débito do trabalhador reclamante.

e) não incide sobre o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao ven-

cido. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês da 

prestação dos serviços.

Letra a.

a) Certa. É o que dispõe a Súmula n. 439 do TST.

b) Errada. Não existe essa previsão legal marcando a apresentação dos cálculos como termo 

inicial para incidência de correção monetária.

c) Errada. Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou 

liquidação extrajudicial estão sujeitos a correção monetária desde o respectivo vencimento 

até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, conforme Súmula n. 304.

d) Errada. Não existe essa incidência, na forma da Súmula n. 187 do TST.

e) Errada. Apesar de a correção monetária ser devida apenas quando o pagamento do salário 

for feito após o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, a correção passa 
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a incidir a partir do dia 1º, usando o índice do mês subsequente ao da prestação de serviços 

e não o índice do mês desse trabalho. Leia a Súmula n. 381 do TST.

questão 20 (TRT 2R/TRT-2ª REGIÃO(SP)/JUIZ DO TRABALHO/2012) Considera as asserti-

vas seguintes quanto à competência, o alcance, e o procedimento da execução das contribui-

ções previdenciárias no processo do trabalho, é INCORRETO afirmar:

a) Serão executadas ex officio as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão 

proferida pelos Juizes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação 

de acordo.

b) Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência 

Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio.

c) Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz pro-

cederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

preclusão.

d) Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a  sua liquidação, que 

abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.

e) O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a mani-

festação da União quando o valor total das verbas que integram o salário-de-contribuição, 

ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico.

Letra c.

a) Certa. É o que dispõe o art. 876, parágrafo único, da CLT.

b) Certa. É o que dispõe o art. 878-A da CLT.

c) Errada. A União terá prazo de 10 dias para se manifestar e não 30 dias. Leia o art. 879, § 3º, 

da CLT.

d) Certa. É o que dispõe o art. 879, caput e § 1º-A, da CLT.

e) Certa. É o que dispõe o art. 879, § 5º, da CLT. Apenas um registro deve ser feito. Atualmente, 

não há mais Ministério da Fazenda, mas sim o Ministério da Economia, razão pela qual é seu 

Ministro que possui essa atribuição.
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questão 21 (MPT/MPT/PROCURADOR DO TRABALHO/2017) Sobre a execução no processo 

do trabalho, considerando entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, assinale 

a alternativa CORRETA:

a) Há violação de direito líquido e certo na hipótese de decisão judicial determinar penhora 

em dinheiro em sede de execução definitiva, ainda que observada a gradação legal de bens 

sujeitos à penhora.

b) É possível penhora em conta-salário de devedor atingindo somente a importância exce-

dente a cinquenta por cento dos ganhos líquidos do executado.

c) É amplamente cabível a sistemática do cumprimento provisório do Código de Processo 

Civil no processo do trabalho.

Errados.

a) Errada. A determinação de penhora de dinheiro atende à gradação legal do art. 835 do CPC, 

por ser essa penhora prioritária. Leia o comentário na questão 07.

b) Errada. Se a penhora recair sobre salário, deve ela ficar limitada a até 50% do salário líqui-

do do executado e não ao que exceder desse montante. É a conjugação do art. 835, § 2º, c/c 

art. 529, § 3º, do CPC.

c) Errada. O TST não admite a aplicação completa das regras de execução provisória do CPC. 

Por exemplo, não admite, majoritariamente, o  levantamento de valores durante a referida 

execução.

questão 22 (TRT 4º REGIÃO/TRT - 4ª REGIÃO(RS)/JUIZ DO TRABALHO/2016) Assinale a 

assertiva correta sobre execução trabalhista.

a) A Consolidação das Leis do Trabalho − CLT estabelece, como títulos extrajudiciais, passí-

veis de execução, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia.

b) Na Justiça do Trabalho, a fase que precede a execução do título executivo, seja ele judicial 

ou extrajudicial, é conhecida como liquidação de sentença, a qual somente poderá ser feita 
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por cálculo ou arbitramento, este último quando a parte que detinha o dever documental não 

apresenta nos autos os documentos pertinentes.

c) Segundo a CLT, se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e 

oito) horas, não for encontrado, far-se-á a citação por hora certa, hipótese em que o Oficial de 

Justiça deverá deixar comunicado informando a hora da primeira visita realizada e a hora da 

próxima visita.

d) A CLT possui regra própria no tocante à forma em que se dará a garantia da execução, não 

condicionando a ordem de preferência de bens eventualmente indicados à penhora à aplica-

ção de qualquer norma supletiva.

e) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de 

uma prestação não compreenderá as que lhe sucederem, sob pena de antecipação indevida 

de parcela vincenda.

Letra a.

a) Certa. É o que dispõe o art. 876, caput, da CLT.

b) Errada. A liquidação pode ocorrer por cálculos arbitramento ou artigos, na forma do art. 879, 

caput, da CLT. Além disso, é possível a liquidação por arbitramento ocorre nas hipóteses do 

art. 509, I, do CPC.

c) Errada. Se o executado foi procurado por duas vezes no espaço de 48 horas não foi encon-

trado, o próximo passo será citação por edital, segundo o art. 880, § 3º, da CLT.

d) Errada. A nomeação de bens à penhora segue a regra do art. 835 do CPC, por determinação 

expressa do art. 882 da CLT.

e) Errada. Nas prestações sucessivas por prazo determinado, a execução de uma prestação 

não paga compreenderá as que lhe sucederem. Veja o art. 891 da CLT.

questão 23 (TRT 2R/TRT-2ª REGIÃO SP)/JUIZ DO TRABALHO/2016) Analise as seguintes 

proposições:
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I – Em se tratando de execução provisória, o executado tem direito de não sofrer penhora 

em dinheiro, quando nomear outros bens à penhora.

II – No processo do trabalho é permitida a execução provisória, sendo permitido atos de 

alienação de bens penhorados, desde que os valores porventura arrecadados fiquem 

bloqueados até o trânsito em julgado da decisão exequenda.

III – São títulos executivos a serem executados perante a Justiça do Trabalho, o Termo de 

ajuste de conduta (TAC) celebrado entre o MPT e o empregado e o termo de acordo fir-

mado nas comissões de conciliação prévia, com conteúdos obrigacionais, e a Certidão 

de Divida Ativa (CDA) de multa aplicada ao empregador pelos órgãos de fiscalização 

do trabalho.

IV – Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. O juiz 

da execução não poderá autorizar a realização de penhora em domingo ou dia feriado.

V – Em sucessão ao exequente originário, pessoa física, ficam habilitados para promover 

a execução, ou nela prosseguir, o espólio, os herdeiros ou os seus sucessores, desde 

que fazendo prova dessas qualidades.

Responda (questão adaptada à mudança de jurisprudência):

a) Somente as proposições I e III estão corretas.

b) Somente as proposições II e III estão corretas.

c) Somente as proposições I e V estão corretas.

d) Somente as proposições II e IV estão corretas.

e) Somente as proposições III e V estão corretas.

Letra e.

I – Errado. Ainda que se trate de execução provisória, a penhora em dinheiro é prioritária, na 

forma do art. 835 do Código de Processo Civil.

II – Errado. O art. 899, caput, da CLT apenas prevê que a execução provisória tramite até a pe-

nhora. Assim, não se admite, como regra, a alienação de bens enquanto não houver trânsito 

em julgado.
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III – Certo. O termo de ajustamento de conduta formado perante o MPT e o termo de conci-

liação prévia firmado na CCP são títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 876, caput, 

da CLT. Já as multas impostas pela fiscalização do trabalho são executadas com base na 

certidão da dívida ativa federal. A  legislação aplicável, na execução das multas, é a Lei de 

Execução Fiscal, na forma do art. 642 da CLT.

IV – Errado. O juiz pode autorizar a realização de penhora em domingos e feriados, conforme 

at. 770 da CLT.

V – Certo. É o que dispõe o art. 778, caput e § 1º, do CPC.

questão 24 (FCC/TRT-15ª REGIÃO (SP)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Em relação à execução 

de contribuições previdenciárias, considere:

III – É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homolo-

gado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade 

de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão 

condenatória e as parcelas objeto de acordo.

V – Ainda que omissa a sentença exequenda, os descontos fiscais e previdenciários de-

vem ser efetuados de ofício pelo juízo da execução, sem que isso caracterize ofensa 

à coisa julgada, salvo no caso de o título exequendo expressamente afastar a dedu-

ção dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

De acordo com a doutrina, a legislação e a jurisprudência pacífica do TST, está correto o que 

consta APENAS em

Certos.

III – Certo. As contribuições incidem sobre o valor do acordo firmado após decisão judicial, na 

forma do art. 43, § 5º, da Lei n. 8.212/1991. Quanto à proporcionalidade, veja o que dispõe a 

OJ 376 da SDI-I.

V – Certo. É o que dispõe a Súmula n. 401 do TST.
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questão 25 (TRT 21R/TRT-21ª REGIÃO (RN)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Em determinada re-

clamação trabalhista, foi proferida sentença estabelecendo a condenação da empresa recla-

mada no pagamento de quantia equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), contemplando 

verbas de natureza salarial e indenizatória em proporções iguais e equivalentes. Após o trân-

sito em julgado, na fase de execução, as partes chegaram a um acordo, totalizando a quantia 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em parcela única, e encaminharam a proposta ao juízo 

competente, solicitando a pertinente homologação.

Analisando a proposição acima, de acordo com as regras em vigor e a jurisprudência conso-

lidada, assinale a opção correta:

a) É vedada a composição em momento posterior à sentença, já que a Lei enumera momen-

tos específicos para a tentativa de conciliação na audiência, sendo a primeira logo após a 

abertura da sessão, antes da apresentação da defesa, e a segunda após a apresentação das 

razões finais.

b) Há a obrigatoriedade de homologação da pretensão entabulada pelas partes, sendo direito 

líquido e certo, especialmente ante o fato de não tratar-se, no caso, de valor aviltante. O termo 

a ser lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às con-

tribuições que lhe forem devidas.

c) No caso, é possível a composição na fase em que se encontra o processo, sendo devida 

a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo a ser homologado, respeitada a pro-

porcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na 

decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

d) No caso, é possível a composição na fase em que se encontra o processo, entretanto será 

devida a contribuição previdenciária sobre o valor sentenciado, mantida a incidência sobre os 

valores de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória, respeitando, 

assim, o interesse do erário.

e) No caso, é possível a homologação pretendida, devendo o termo de conciliação enumerar 

como será a incidência da contribuição previdenciária, especificando valores e natureza das 

parcelas objeto do acordo.
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Letra c.

a) Errada. É possível a realização de acordo a qualquer tempo, mesmo após os momentos 

previstos em lei para a tentativa de conciliação. Veja o art. 764, § 3º, da CLT. Assim, é possível 

o acordo também na fase de execução.

b) Errada. O juiz pode recusar a homologação de acordo, desde que o faça de forma funda-

mentada. Não há direito líquido e certo da parte à homologação de acordo. Leia a Súmula 418 

do TST.

c) Certa. É o que dispõe a OJ 376.

d) Errada. O acordo, em execução, deve respeitar, na discriminação das parcelas, a proporcio-

nalidade das verbas remuneratórias e indenizatórias da decisão, mas o tributo será calculado 

sobre o valor do acordo. Assim, se 80% das parcelas da decisão condenatória eram remune-

ratórias (R$ 80.000,00 por exemplo) e 20% eram indenizatórias (R$ 20.000,00, por exemplo), 

então, no acordo de R$ 10.000,00 em execução, R$ 8.000,00 será de verbas remuneratórias 

sobre as quais incidirá a contribuição (80%) e R$ 2.000,00 será indenizatória (20%) sobre as 

quais não incidirá e contribuição. É o que dispõe a OJ 376.

e) Errada. Não são as partes que indicam como será a incidência de contribuição previdenci-

ária, sendo a incidência decorrente de lei e da observância da proporcionalidade exposta no 

item anterior.

questão 26 (FCC/TRT-1ª REGIÃO(RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Segundo o art. 655 do Có-

digo de Processo Civil de 1973, a penhora obedecerá preferencialmente a seguinte ordem:

a) Bens móveis em geral; veículos de via terrestre; bens imóveis; percentual do faturamento 

de empresa devedora; ações e quotas de sociedades empresárias.

b) Bens móveis em geral; bens imóveis; pedras e metais preciosos; percentual do faturamento 

de empresa devedora; títulos da dívida pública da União.

c) Bens imóveis; navios e aeronaves; ações e quotas de sociedades empresárias; percentual 

do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos.

d) Aplicação em instituição financeira; pedras e metais preciosos; bens imóveis; navios e ae-

ronaves; títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.
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e) Pedras e metais preciosos; navios e aeronaves; bens imóveis; percentual do faturamento 

de empresa devedora.

Letra c.

Muito embora a questão tenha sido formulada com base no CPC de 1973, usaremos o novo 

CPC para resposta. O art. 882 da CLT, faz referência à ordem de preferência indicada no art. 835 

do CPC.

questão 27 (FCC/TRT-1ª REGIÃO(RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Juarez era empregado das 

Indústrias Galo Garnisé Ltda., de 03/04/2000 a 13/8/2014, quando pediu demissão. Entretan-

to, sob o argumento de que estava em dificuldades financeiras, o empregador não pagou suas 

verbas rescisórias, e Juarez acabou por processá-lo. Na fase de conhecimento, houve a pro-

cedência de seus pedidos, com trânsito em julgado logo na primeira instância. Iniciada a fase 

de execução, o demandado foi intimado a impugnar os cálculos, no importe de R$ 250.000,00, 

sob pena de preclusão, e silenciou. Mas, mesmo depois de o juiz e o exequente envidarem to-

dos os esforços, não conseguiram penhorar bens para a satisfação do crédito trabalhista. Na 

verdade, o ex-empregador fechou o estabelecimento e desapareceu. Deferida a desconside-

ração da personalidade jurídica e incluído o sócio, Zilmar, no polo passivo, foi penhorada sua 

conta bancária, bloqueando-se o importe de R$ 5.000,00. Imediatamente, o sócio peticionou 

e requereu a reconsideração da decisão, pois se tratava de conta-salário, comprovando com 

a juntada de contra-cheque. Nesse caso, o juiz deve

a) indeferir o requerimento, uma vez que o crédito trabalhista possui preferência sobre crédito 

quirografário.

b) deferir o requerimento, uma vez que o numerário constante de conta-salário é impenhorável.

c) indeferir o requerimento, uma vez que o crédito trabalhista possui natureza alimentar.

d) deferir o requerimento, uma vez que a quantia bloqueada atinge apenas 2% do crédito tra-

balhista.

e) indeferir o requerimento, mas deve limitar o bloqueio a 30% do numerário constante da 

conta-salário.
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Letra c.

O novo Código de Processo Civil admite a possibilidade de penhora de salário quando o crédi-

to exequendo se referir a parcela de natureza alimentar, independentemente da origem, con-

forme art. 833, § 2º, do CPC. O TST passou, então, a admitir a penhora de salário do executado 

para satisfação de crédito trabalhista, desde que o ato fosse praticado na vigência do novo 

CPC. E o limite seria de, no máximo, 50% do valor líquido, na forma do art. 529, § 3º, do CPC. 

Assim, a opção que mais se adequa à atual jurisprudência seria a letra “c”.

questão 28 (FCC/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/JUIZ DO TRABALHO/2015) Paula foi cobradora da 

Empresa Percheron Ltda. por doze anos, até ser dispensada sem justa causa. Ajuizou ação 

trabalhista e, em audiência, a ré arguiu uma justa causa genérica e sequer apresentou do-

cumentos ou produziu prova testemunhal. Diante da procedência de todos os pedidos em 

primeiro grau, com a prolação de sentença líquida no importe de R$ 82.537,23, a demanda-

da recorreu, tendo recolhido as custas e o depósito recursal. Contudo, desde logo iniciou-

-se a execução na Vara de origem, com convolação do depósito em penhora e expedição de 

mandado para a complementação do restante em 48 horas. Esgotado o prazo, a executada 

ofereceu um caminhão, avaliado em R$ 80.000,00, em garantia, o que foi recusado pela exe-

quente. O juiz determinou a penhora eletrônica e bloqueou o saldo devedor encontrado nas 

contas da Empresa. Inconformada, a empresa peticionou pedindo a reconsideração. Nesse 

caso, o juiz deve

a) indeferir e determinar a expedição de alvará para liberação do numerário bloqueado em 

favor da exequente, uma vez que a execução é provisória.

b) indeferir e intimar a executada para, se quiser, apresentar impugnação no prazo de cinco 

dias, uma vez que a execução é definitiva.

c) indeferir e intimar a executada para, se quiser, apresentar embargos à execução no prazo 

de cinco dias, uma vez que a execução é definitiva.

d) deferir e intimar a exequente a indicar os meios necessários ao prosseguimento da execu-

ção, sob pena de arquivamento sem baixa.
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e) deferir e determinar o desbloqueio, uma vez que a execução é provisória e o bem ofertado 

é suficiente para garantir o juízo.

Errados.

a) Errada. O juiz não pode liberar levantamento de valores em execução provisória, conside-

rando a posição majoritária do TST.

b) Errada. A execução não é definitiva, mas provisória (ainda pende recurso do processo 

de conhecimento), além de que a executada não apresenta impugnação, mas embargos à 

execução.

c) Errada. A execução não é definitiva, mas provisória (ainda pende recurso do processo de 

conhecimento).

d) Errada. A determinação de penhora em dinheiro, ainda que em execução provisória, é prio-

ritária, na forma do art. 835, I e § 1º, do CPC e Súmula n. 417, I, do TST.

e) Errada. Veja o comentário do exercício anterior.

questão 29 (MPT/MPT/PROCURADOR DO TRABALHO/2015) Tendo em vista a legislação e 

a jurisprudência consolidada do TST, é INCORRETO afirmar:

b) É cabível na esfera trabalhista a penhora da cédula rural pignoratícia ou hipotecária.

c) É válida a penhora feita em dinheiro do executado, em execução definitiva, ainda que nome-

ados outros bens à penhora.

d) O bem de família é impenhorável, considerando-se nessa impenhorabilidade o imóvel so-

bre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e 

todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional.

Certos.

b) Certa. O TST admite a penhora de bem dado em garantia e vinculado à cédula de crédito 

rural ou pignoratícia, na forma da OJ 226 da SDI-I do TST. No entanto, a questão falou em 

penhora da própria cédula, a qual, é um documento que representa um crédito (derivado de 
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financiamento) perante outrem. Veja o art. 1º do Decreto-Lei n 167/1967 e o art. 1º do De-

creto-Lei n. 41319/69, respectivamente. Logo, também seria possível a penhora de crédito 

decorrente da cédula.

c) Certa. É preferencial a penhora em dinheiro, na forma do art. 835, I e § 1º, do CPC e Súmula 

417, I, do TST.

d) Certo. É o que dispõe o art. 1º da Lei n. 8.009/1990.

questão 30 (VUNESP/FAPESP/PROCURADOR/2018) Nos termos da jurisprudência sumula-

da do Tribunal Superior do Trabalho.

e) os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo da execução, ainda 

que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão.

Certo.

É o que dispõe a Súmula n. 401 do TST.
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