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RESUMO 

 

Parte-se de uma análise diacrônica da impugnação por parte do devedor à execução no Direito 

Romano, no Direito Medieval, no Direito Português até chegar ao Direito Brasileiro. 

Estudam-se a natureza jurídica dos embargos à execução, as normas que lhe são aplicáveis, a 

competência para julgamento, a legitimidade, os prazos para apresentação dos embargos à 

execução, dando-se ênfase no depósito em dinheiro para garantia da execução, na segunda 

penhora, no reforço da penhora, na execução provisória e na pluralidade de devedores; em 

seguida discorre-se sobre a petição inicial dos embargos à execução e as matérias alegáveis, 

em especial a prescrição do débito, a falta ou nulidade de citação; por fim, analisa-se o 

procedimento dos embargos à execução. Quanto ao método da pesquisa, que é bibliográfica, 

procede-se-a uma revisão da escassa doutrina que trata do tema e também da jurisprudência 

dos pretórios trabalhistas. Opta-se, pois, por uma pesquisa não empírica, sem alcance à 

doutrina comparada, em face da particularidade do tema enfocado. Assim, este estudo atinge 

seu objetivo precípuo que é fazer uma reflexão sobre os pontos críticos dos embargos à 

execução na Justiça do Trabalho, sob prisma jurídico, reflexão de que parece carecer a 

literatura jurídica nacional.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The departure point of this study is a diachronic analysis of an impugnation of the execution 

from the debtor, which follows the precepts established by the Roman Law, Medieval Law 

and Portuguese Law, before arriving at the Brazilian Law. The legal nature of stays of 

execution, the applicable norms, the trial jurisdiction, the legitimacy, the deadlines for filing 

stays of execution, are all studied and emphasis is given to the cash deposit which guarantees 

the execution, to the second seizure, and to the reinforcement of seizure, to the provisional 

execution and to the plurality of debtors. The discussion proceeds and encompasses the initial 

petition of the stays of execution and the pleading matters, giving special emphasis to the 

issue of a statute of limitations for debts, fault or nullity of a citation. Finally, the paper 

analyses the procedures for stays of execution. As far as research methods are concerned, as 

the source is primarily bibliographic, a review is made on the scarce doctrine on this theme 

and also on the jurisprudence established by labor courts. The option is then made for a non-

empirical research, which does not contemplate the  compared doctrine, in view of the 

particularities of the theme. Thus, this study attains its main goal, which is to provoke a 

reflection on the critical issues pertaining to the stays of execution in Labor Courts, from a 

legal standpoint. It seems that the national legal literature is lacking in such an analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando se inicia o processo de execução por quantia certa, o devedor é citado para 

cumprir a obrigação ou garantir o débito com a penhora de seus bens. Caso o devedor cumpra 

a obrigação, o processo se encerra, e o credor tem seu direito satisfeito. Se o devedor não 

quiser cumprir a obrigação, poderá oferecer bens em penhora ou, ainda, ter seus bens 

penhorados por determinação do juízo da execução. Se o devedor não cumprir a obrigação e 

tiver seus bens penhorados, seja porque os ofereceu, seja por determinação do juízo, abrem-

se-lhe duas possibilidades: 1) quedar-se inerte, quando então seus bens serão vendidos para 

terceiros ou adjudicados pelo próprio credor para satisfação da dívida, ou 2) propor uma 

medida judicial, incidental à execução, tendo por escopo atingir a própria ação de execução 

ou o título executivo, que a doutrina designa de embargos à execução.   

 Esta medida judicial - embargos à execução – é praticamente ignorada pela doutrina 

trabalhista. O descaso dos autores deve-se, ao que parece, ao fato de o instituto ser regulado 

escassamente pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (somente três artigos) e, ainda, 

de ser ele disciplinado por três diplomas legais distintos (Consolidação das Leis do Trabalho, 

Lei dos Executivos Fiscais e Código de Processo Civil), que são muitas vezes, discrepantes 

entre si.  

 Várias são as questões que surgem do ajuizamento dos embargos à execução no 

âmbito trabalhista. Qual a natureza jurídica do instituto no processo do trabalho? Há 

possibilidade de alegação de prescrição da execução no processo do trabalho? Qual a 

legitimidade dos sócios para embargarem, e até que limite respondem eles pelas execuções? É 

possível responsabilizar os sócios sem que eles tenham participado do processo de 

conhecimento? Qual o prazo para embargos no processo do trabalho após a medida provisória 

n.º 2.102-32/2001? Quando começa o prazo para embargos no caso de execução provisória? 

Havendo vários devedores, e recaindo a penhora somente sobre os bens de um deles, podem 

os outros devedores embargar? No caso do grupo econômico, a execução pode recair sobre 

uma empresa que não participou do processo de conhecimento? Aplicam-se os efeitos da 

revelia nos embargos à execução? É possível acatar a nulidade do processo de conhecimento 

nos embargos por inexistência ou nulidade de citação no processo de conhecimento? Qual a 

natureza jurídica da sentença proferida nos embargos?      

 Essas e outras questões correlatas são analisadas na presente pesquisa. 



 

 

 

 

 Não se pode iniciar o estudo do tema, sem que antes se trace a evolução histórica do 

instituto da impugnação da execução, principalmente, no Direito Romano e no Direito 

Português, criador, este último, da figura dos embargos.  

  A seguir, passa-se ao estudo da natureza jurídica dos embargos à execução trabalhista, 

discorrendo-se sobre as várias teorias doutrinárias divergentes a respeito do tema. Essa 

divergência, já está superada no processo civil, mas ainda se faz presente no âmbito do 

processo do trabalho, em que há doutrinadores de escol que sustentam pontos de vista 

contrários.    

 Delimitada a natureza jurídica dos embargos à execução, necessária como premissa 

básica para o entendimento da estrutura de todo o seu procedimento, passa-se ao estudo das 

normas jurídicas aplicáveis a eles, mormente pelo fato de haver, como dito anteriormente, três 

diplomas jurídicos diferentes que tratam do tema.  

 A seguir, analisa-se, sob o título competência, a quem compete julgar os processos de 

execução trabalhista, sobretudo após a promulgação das leis que criaram as comissões de 

conciliação prévia, o termo de ajuste de conduta e, conseqüentemente, o título executivo 

extrajudicial.  

 Outro ponto crítico dos embargos, qual seja, a legitimidade, é estudado com ênfase na 

sucessão de empregadores, grupo econômico e sócios, questões tormentosas para o jurista, e 

objeto de muitos questionamentos e, principalmente, de recursos equivocados.  

 Estudam-se os prazos para embargos à execução, mormente após a publicação da 

medida provisória e sua necessária aplicação a todas as lides trabalhistas, dando-se especial 

atenção à problemática do início da contagem do prazo, quando da segunda penhora, do 

reforço da penhora e da execução provisória. 

 Discorre-se também, acerca da petição inicial dos embargos, das matérias alegáveis, 

dos procedimentos e da sentença, analisando-se nesses tópicos precipuamente a prescrição da 

execução trabalhista, a falta de nulidade de citação no processo de conhecimento e a revelia 

dos embargos.  

 Quanto ao método da pesquisa, que é bibliográfica, far-se-á uma revisão da escassa 

doutrina que trata do tema e também da jurisprudência dos pretórios trabalhistas. Optou-se, 

pois, por uma pesquisa não empírica, sem alcance à doutrina comparada, em face da 

particularidade do tema enfocado.  

   Assim, o presente estudo tem por objetivo precípuo fazer uma reflexão sobre os pontos 

críticos dos embargos à execução na Justiça do Trabalho, sob prisma jurídico, reflexão de que 

parece carecer a literatura jurídica nacional.   



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

1.1 Direito Romano 

 

 O Direito Romano constitui o alicerce e o fundamento de todos os sistemas jurídicos 

modernos das principais línguas latinas (português, francês, italiano e espanhol).1 Destarte, 

torna-se necessário para a compreensão do instituto da impugnação à execução na atualidade, 

um estudo acerca de como era tratado o assunto no Direito Romano.  

 O Direito Processual Romano passou por três fases2: a) o período das legis actiones; b) 

o período per formulas e; c) o período cognitio extra ordinem. Todavia, como advertem Tucci 

e Azevedo esta demarcação:  

 
É apenas convencional, porquanto, dentro de cada um destes períodos, é 
possível encontrar fases ou mesmo ulteriores sistemas particulares. Assim, 
verifica-se que, a par do desenvolvimento político de Roma, que foi 
conhecendo várias modalidades de governo – realeza, república, principado e 
dominato -, também o processo privado se distendeu em três fases específicas 
e distintas, embora, em determinados momentos, coexistissem dois sistemas 
processuais diferentes.3  

  

                                           
1 Todavia, não podemos nos esquecer da advertência feita por Ovídio A Baptista da Silva no sentido de que “as 
instituições jurídicas romanas, que nos foram transmitidas, não guardam fidelidade ao genuíno direito romano 
clássico, sendo antes a expressão do direito romano tardio, constituído pelos imperadores cristãos do Oriente, 
particularmente formado pelas compilações do Imperador Justiniano, no século VI de nossa era. Neste período 
da História, no entanto, o cristianismo já se firmara como religião universal na Europa, e o direito romano, sob 
influência dos imperadores cristãos, tornara-se um direito novo, profundamente permeado pelos ideais e 
princípios do cristianismo. É indispensável, portanto, considerar, quando se busca determinar as raízes romanas 
de nosso processo civil, que a herança que nos foi legada corresponde ao direito dos imperadores católicos do 
Império Romano, a partir de Constantino. Trata-se, com efeito, de uma revolução silenciosa, imperceptível à 
primeira vista, uma vez que os princípios peculiares ao genuíno direito romano clássico, conservam-nos como se 
o novo direito representasse uma continuidade fiel das instituições antigas, quando, na verdade, o novo direito, 
mesmo valendo-se de categorias e instituições próprias do direito romano clássico, transformava-lhes 
profundamente o sentido”. SILVA, Ovídio A Baptista; GOMES, Fábio. Teoria geral do processo. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 16.    
2 Conforme Ibid, p. 13. CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito romano. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000. p. 294. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 7-12. 
KUNH, José Lace. O princípio do contraditório no processo de execução. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998. p. 36. MEIRA, Meira. Curso de direito romano: história e  fontes. Ed. Fac. Sim. São Paulo: 
LTr, 1996. p. 18. TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de história do processo 
civil romano. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. p. 39.  
3 Ibid., p. 39-40.  



 

 

 

 

O estudo das três fases demonstra que o Direito Processual Romano era extremamente 

rigoroso com o devedor.4 Durante o período das Legis actiones havia duas espécies de 

execução: a manus iniectio e a pignorios capio. No período Per formulas havia três espécies 

de execução: actio iudicati, bonorum venditio e bonorum distractio ex causa. No período 

Cognitio extraordinem tivemos a criação da jurisdição e um abrandamento no processo de 

execução.  

 

1.1.1 Período das Legis actiones 

 

 No período das legis actiones5 os processos eram “reservados, em princípio, aos 

cidadãos romanos, chefes de família, para o reconhecimento de um direito ou para a 

execução dum julgamento”.6  Nesse período as regras processuais eram extremamente 

formais, porque deveriam obedecer a rituais imutáveis.7 Segundo Tucci e Azevedo, as legis 

actiones eram assim designadas, porque se originavam de “um texto legal (da lei das XII 

tábuas ou de outro) ou porque as situações jurídicas por elas tuteladas se fundavam em uma 

lei, cujas palavras deveriam ser cuidadosamente repetidas no formulário da actio”.8 

 Nesse período não havia uma jurisdição estatal como a conhecemos hoje, pois o 

processo era julgado por um particular. O procedimento das ações de cognição (legis actio per 

sacramentum; judicis postulatio e condictio) iniciava-se perante o pretor (detentor da 

iurisdictio), a quem incumbia organizar e fixar os termos da controvérsia (pontos 

controvertidos), e, em seguida, perante o iudex, que tomava conhecimento do litígio a ele 

submetido e julgava soberanamente, em nome do povo romano.    

 Somente com referido procedimento, poder-se-ia iniciar a execução. O credor não 

poderia executar diretamente o devedor, sem antes passar por uma das ações de cognição, 

conforme Tábua 3, n. 4, da Lei das XII Tábuas. 

                                           
4 DINAMARCO, Candido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros. 2000. p. 31: “As regras do 
processo civil romano não eram em nada favoráveis ao devedor. Permitiam injustiças e atrocidades que 
repugnam à mentalidade do observador influenciado pelas tábuas de valores da sociedade e do direito moderno”.   
5 Conforme MEIRA, op. cit. p. 18. Este período estende-se desde a fundação de Roma em 754 a C. até a Lei 
Aebutia, de data discutida, localizada entre os anos de 149 e 126 a C. e as leis Júlias Judiciárias no ano 17 a C., 
também de data controvertida.    
6 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 292.   
7 “Os litigantes em juízo in  jure não podem expor suas pretensões, empregando palavras próprias. Devem 
empregar verba certa, pronunciando fórmulas orais prescritas. Assim, quando um proprietário reivindica uma 
coisa que lhe pertence, deve dizer, precisamente, que a coisa é sua ex jure Quiritum. Uma troca de palavras pode 
significar a perda do processo e, sob este aspecto, o júris-consulto Gaio conta a história dum processo em que um 
dos litigantes foi prejudicado porque empregou a palavra vites, videira, ao invés da palavra arboles, como 
ordenava a lei, muito embora se tratasse de videiras, especificamente”. Ibid., p. 293.  
8 TUCCI; AZEVEDO, op. cit., p. 51.  



 

 

 

 

1.1.1.1 Actio Manus injectio 

 

A manus (da mão) injectio (lançamento, arremesso) encontrava-se regulada pela Lei 

das XII Tábuas (ano 450 a.C.), no seguinte sentido:  

 
Tábua Terceira 

 
DOS DIREITOS DE CRÉDITO 

 
1.[...] 
 
4. Aquele que confessa dívida perante o magistrado ou é condenado terá 30 
dias para pagar;  
5. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, que seja agarrado e levado à 
presença do magistrado;  
6. Se não paga e ninguém se apresenta como fiador, que o devedor seja 
levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés com cadeias com 
peso até o máximo de 15 libras; ou menos, se assim o quiser o credor;  
7. O devedor preso viverá à sua custa, se quiser, se não quiser, o credor que 
o mantém preso dar-lhe-á por dia uma libra de pão ou mais, a seu critério; 
8. Se não há conciliação, que o devedor fique preso por 60 dias, durante os 
quais será conduzido em três dias de feira ao comitium, onde se proclamará 
em altas vozes o valor da dívida; 
9. Se forem muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, 
dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, 
não importando cortar mais ou menos; se os credores preferirem, poderão 
vender o devedor a um estrangeiro, além do Tibre.9  

 

 Assim, o devedor que confessasse dívida perante o iudex ou fosse condenado por ele a 

pagar o credor, tinha 30 dias para cumprir a obrigação, caso isso não acontecesse, poderia o 

credor levá-lo à presença do pretor e ali lhe cabia somente três hipóteses: o pagamento, a 

apresentação de um vindex10ou nem o pagamento nem a apresentação de um vindex.  

 No primeiro caso, o problema estaria resolvido com o fim do procedimento de 

execução.  

 No segundo caso, com a apresentação do vindex, este substituía o devedor, que:  

  
Agindo, a partir de então, como se a causa fosse sua e, portanto, arcando 
com todas as suas conseqüências. Se o vindex impugnasse o pedido do 
autor, duas situações poderiam ocorrer: a) se não tivesse razão, seria 
condenado em dobro (condemantio rei in duplum); b) se tivesse razão, a 
condenação seria afastada (absoluto). A condenação em dobro era uma 

                                           
9 MEIRA, op. cit., p. 84.  
10 Para DINAMARCO, op. cit., p. 37: “Trata-se de figura que faz lembrar o nosso fiador judicial (CPC, art. 568, 
inc. IV), o qual, sem ter sido parte no processo de conhecimento e, portanto, sem ter sido condenado, assume 
uma obrigação perante o credor do afiançado e é também parte legítima à execução forçada. A legitimidade 
passiva deste, porém, no direito brasileiro é concorrente com a do afiançado, ao contrário do que sucedia com o 
vindex, cuja intervenção, ao que parece, extinguia, tanto no processo como no plano do direito material, qualquer 
relação entre o credor e o originário devedor”.   



 

 

 

 

forma de evitar a repetição com a indicação de vindex, e o conseqüente 
retardamento da manus iniectio.11   
  

A defesa do vindex “poderia consistir na negação fática da sentença, ou na alegação de 

sua nulidade, ou ainda na de haver o devedor pago a importância devida ou ter sido o crédito 

extinto por qualquer outro modo”.12 

 Se o devedor não pagasse ou não apresentasse um vindex, isto implicaria na “admissão 

pelo magistrado da versão do credor, ao pronunciar a palavra additio, autorizando-lhe 

inclusive a exercer o seu direito sobre a pessoa do devedor (manus inietionem)[...]”.13  

 É fácil constatar que na manus injectio o devedor propriamente dito não possuía 

nenhum tipo de defesa, exceto com a apresentação do vindex, mas a defesa, neste caso, 

pertencia ao vindex. Como afirma Liebman:  

 
Ou se apresentava um vindex, com o qual se tinha que contender sobre a 
legitimidade da manus iniectio, ou o vindex não se apresentava, e então a 
legis actio se completava com a addictio pretorial. Somente em 
conseqüência da addictio era lícito ao credor apoderar-se da pessoa do 
devedor e dar-se satisfação de ser crédito.14  
  

Dinamarco diz que normas posteriores a Lei das XII Tábuas permitiam ao próprio 

devedor efetuar a defesa. Em suas palavras:  

 
Leis subseqüentes vieram a admitir uma manus injectio pura, fundada em 
outros motivos e da qual podia o executado livrar-se por si mesmo. A manus 
injectio pura amparava o sponsor que houvesse pago a dívida pelo obrigado 
principal e depois esperado durante seis meses, infrutiferamente, pelo 
reembolso, bem como o herdeiro cuja herança houvesse  sido dilapidada 
mediante legados de valor superior a mil asses, ou o devedor que tivesse 
pago juros usuários.15 

 

1.1.1.2 Pignoris capio 

 

 A pignoris capio16 (apodero-me pelo penhor), segundo Cretella Júnior, “é a ação da lei 

pela qual o credor, empregando formas especiais (certas verbis), mas sem autorização 

                                           
11 LUCON, op. cit., p. 8.  
12 Wenger. Actio judicati. parágrafo 3o. p. 31-33, apud DINAMARCO, op. cit., p. 37.  
13 TUCCI; AZEVEDO, op. cit., p 61.  
14 LIEBMAN, Eurico Tullio. Embargos do executado (oposição de mérito no processo de execução). 
Campinas, SP: M.E. Editora, 2000. p. 19.  
15 DINAMARCO, op. cit., p. 38.   
16 Essa forma de execução é provavelmente menos antiga que a manus injectio, visto basear-se na 
responsabilidade patrimonial e não corporal do obrigado (cfr. Von Mayer, História, I, cap. VI, p. 134). Apud 
Ibid., p. 41.  



 

 

 

 

preliminar do magistrado, faz a apreensão de objeto pertencente ao devedor e o conserva, 

como garantia, até que a dívida seja paga”.17  

  

Preceitua Lucon que a pignoris capio:  

 
Somente podia ser utilizada com relação a certos débitos: a) pelo soldado 
contra o tribunus aerarii, com referência ao soldo (stipendium); b) pelo 
soldado de cavalaria contra as partes que estavam obrigadas a contribuir 
para a compra e manutenção do cavalo; c) pelo vendedor de animal 
destinado a sacrifício religioso contra o comprador, com relação ao preço; 
d) pelo locador de um animal de carga contra o locatário, quanto ao aluguel, 
desde que este se destinasse a ser aplicado em sacrifício religioso; e) pelo 
publicano contra o contribuinte, com relação ao imposto devido.18  
 

 Verifica-se já neste momento, pelo menos com relação à ação citada, que se muda o 

foco da execução da pessoa do devedor para o seu patrimônio.  

 Nesta modalidade de execução, na lição de Dinamarco:  

 
Apanhava o credor um objeto do devedor e o mantinha consigo durante 
determinado prazo, a ver se ele se resolvia a pagar (pressão psicológica). 
Não feito o pagamento no prazo, ele podia destruir o bem ou (segundo 
alguns) tê-lo para si, para satisfação do crédito.19  
 

 No que se refere à impugnação de tal ato, segundo Neves, podia o devedor exigir do 

credor que demonstrasse a sua legitimidade.20 Já Tucci e Azevedo afirmam que:  

 
As fontes, outrossim, não viabilizam afirmar de que modo o ‘réu’ poderia 
contestar a legitimidade da pignoris capio. Todavia, talvez fosse possível, ao 
proprietário injustamente desapossado, reivindicar o bem tomado em penhor 
mediante o ajuizamento da legis actio sacramento in rem.21   

 

1.1.2 Período Per formulas 

  

No período conhecido como per formulas,22 o formalismo anterior foi abrandado. O 

processo continua dividido em duas fases, in iure e in iudicio, o que se assemelhava, neste 

ponto, às ações da lei. Passaram, porém, a ser usadas fórmulas,23 organizadas pelo magistrado 

                                           
17 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 297.  
18 LUCON, op. cit., p. 12-13. 
19 DINAMARCO, op. cit., 42.  
20 NEVES, Celso. Arrematação de Real a Real. São Paulo: RT, 1958. p. 19, passim.  
21 TUCCI; AZEVEDO, op. cit., p. 71.  
22 Conforme MEIRA, op. cit. p. 18. “Este período abrange os três primeiros séculos da era Cristã, podendo se 
situar entre as Leis Júlias Judiciárias e o reinado de Diocleciano (284)”.   
23 “Quanto as suas características, é bem de ver que, diferentemente das legis actiones, o processo formular não 
conheceu formas de ação, desenrolando-se sempre segundo um rito padrão. Todavia, inserido ainda na órbita do 



 

 

 

 

e enviadas ao juiz, que deveria julgar a lide. O processo começou a ser um misto de oral e 

escrito. A instrução de fazia verbalmente, com inquirição de testemunhas, exposição dos fatos 

pelos litigantes, e a própria sentença era oral. Mas já existia a fórmula escrita, possível 

embrião do processo que mais tarde preponderou, na terceira fase, em que os atos escritos 

predominavam. 

 Segundo Tucci e Azevedo, baseando-se no jurista romano Gaio (I., 4.30), o período 

Per formulas surgiu em razão de que:  

 
Todas as ações da lei, pouco a pouco, foram consideradas odiosas, porque, 
dada à extrema sutileza dos antigos fundadores do direito, quem cometesse 
o menor equívoco perderia a causa. Por isso vieram abolidas pela lex 
Aebutia e pelas duas lex Juliae, levando os processos a se realizarem por 
palavras fixas (per concepta verba), vale dizer, por fórmulas (per formulas). 
Em dois únicos casos eram admitidas às ações da lei: na ação de dano 
iminente (damni infecti) e nas ações que se desenrolam (apud iudicem) 
perante o tribunal dos centúnviros.24  

 

 Neste período o Direito Romano conhecia quatro espécies de ações executivas: a) 

actio iudicati; b) bonorum venditio; c) bonorum distractio e d) pignoris capio ex causa. Além 

disso, do mesmo modo que nas ações da lei somente se promovia a execução “após a 

conclusão do processo cognitivo, no qual, por decisão judicial, ficara determinada a obrigação 

de o demandado efetuar o pagamento da quantia certa, em dinheiro, do demandante”.25  

 

1.1.2.1 Actio iudicati 

 

 Proferida a sentença condenatória, o devedor tinha o prazo de trinta dias para cumprir 

o julgado, procedimento idêntico ao manus iniectio. Caso se quedasse inerte, o credor poderia 

novamente conduzi-lo à presença do Magistrado para que este instaurasse a actio iudicati, ou 

seja, a execução. Quando conduzido à presença do Magistrado, “o devedor condenado 

podia confessar a existência da obrigatio iudicati, ou contestar a existência e a validade da 

sentença (exceptio iudicati)”.26 Caso o devedor não pagasse o débito ou não se defendesse, o 

magistrado professava a addictio, e a execução a partir daí era feita exclusivamente pelo 

credor. Segundo Lucon:  

 
                                                                                                                                    
ordo iudiciorum privatorum, o procedimento era igualmente bipartido em duas instâncias”. TUCCI; AZEVEDO, 
op. cit., p. 77.  
24 Ibid., p. 75.   
25 Ibid., p. 131.  
26 LUCON, op. cit., p. 19. 



 

 

 

 

Este recebia a autorização do pretor para a prática dos atos de execução 
contra a pessoa do condenado (manus iniectio), ou contra seus bens (missio 
in bona seruante causa). Todavia, neste período, o credor que contra o 
devedor intentasse a manus iniectio não mais poderia matá-lo ou vendê-lo 
como escravo, mas conduzí-lo para sua casa, onde, através do seu trabalho, 
pagaria a dívida.27  
 

Observa-se que neste período:  
 
Os atos executórios passaram a ter caráter opcional, podendo recair tanto 
sobre a pessoa, quanto sobre o patrimônio do devedor; e esta segunda forma 
de execução coincidia com as inúmeras reformas que se vinham 
introduzindo no sistema processual, por obra da atividade pretoriana.28 
 

 Quanto à defesa, o devedor poderia fazê-la pessoalmente,29 podendo: “a) negar a 

sentença, com relação aos fatos; b) alegar a nulidade do processo ou da sentença anterior; c) 

alegar que já havia pago a dívida; ou d) alegar que o crédito foi extinto de alguma maneira”30.  

 Com a defesa do devedor surgia uma nova ação para que uma nova sentença fosse 

proferida.31 Se as alegações do devedor fossem improcedentes, ele seria condenado em dobro. 

Todavia:   

 
Se a defesa fosse julgada improcedente ensejava nova actio iudicati e assim 
por diante, até que o débito fosse finalmente liquidado ou o pretor 
reconhecesse a má-fé do expediente utilizado pelo devedor. Se o executado 
confessasse, reconhecendo o pedido formulado na atio iudicati, seus bens 
eram levados e vendidos em hasta pública.32  

  

1.1.2.2 Bonorum venditio 

 

 A Bonorum venditio era uma execução universal e coletiva feita por ordem do 

magistrado, o qual agia, agora, com base no seu imperium.33  

                                           
27 Ibid.  
28 TUCCI; AZEVEDO, op. cit. p. 133.  
29 “Na actio iudicati, se é certo que o demandado já pode se defender pessoalmente, não sendo mais necessária a 
intervenção de um terceiro para contestar o pedido do demandante, deve fornecer, contudo, a par da infitiatio, a 
chamada contium iudicatum solvi, isto é, uma caução para garantia do cumprimento do julgado: daí vem, ensina 
Gaio (I., 4.25), que em nossos dias, numa ação iudicati ou depensi é obrigado a dar garantia do cumprimento do 
julgado”. Ibid.    
30 Wenger, Actio iudicati, cit. Parágrafo 3.º, p. 31-3, apud LUCON, op. cit., p. 20.   
31 “Portanto, o indicium na actio iudicati tinha por finalidade apurar se a sentença foi ou não juridicamente 
válida; se foi pronunciado um julgamento perfeito, já que o devedor vencido não era obrigado a acatar uma 
sentença nula e cumprir condenação injusta. Nessas circunstâncias, era permitido ao devedor aguardar a 
iniciativa do credor para, na actio iudicati por ele intentada, defender-se (infitiare), atacando a sentença que 
entendesse ser nula. Assim, a execução nunca podia ser realizada sem que se verificasse previamente a sua plena 
legitimidade”. Ibid.   
32 Ibid., p. 21.  
33 DINAMARCO, op. cit., p. 21. Afirma que “esse procedimento lembra a falência atual, com a arrecadação e as 
atividades do síndico, mas dela difere num ponto fundamental (embora haja quem afirme o contrário), pois a 
importância da venda não era trazida à massa, pagando o comprador (bonorum emptor) ao magister: segundo a 



 

 

 

 

 Mediante este procedimento um dos credores procurava dar início à execução e era 

imitido na posse de todo o patrimônio do devedor,34 sendo os demais credores convocados 

mediante editais35 e mantendo ele aquela posse durante algum tempo, a ver se ocorreria o 

adimplemento. A bonorum venditio poderia ser evitada pelo devedor insolvente não culposo, 

bem como a infâmia que ela implicava, através da bonorum cessio,36 que era a liquidação dos 

débitos mediante a venda voluntária provocada por ele próprio. Tinha o devedor, nessa forma 

de execução, a prerrogativa de reter o necessário à própria subsistência, o que já constituía 

mais um passo no sentido da humanização da execução forçada.37 

  

1.1.2.3 Bonorum distractio  

 

 Para os senadores e demais membros ilustres de Roma que fossem devedores existia 

um procedimento de execução diferenciado chamado bonorum distractio. Por este sistema “o 

curador vendia um a um os bens do executado, até conseguir o montante necessário à 

satisfação dos credores, restituindo a ele o remanescente - e tudo sem a grave conseqüência da 

infâmia”.38  

 Segundo Greco Filho, “pouco a pouco a bonorum disctactio foi deixando de constituir 

um privilégio dos senadores, tornando-se no Baixo Império a execução comum, a ponto de 

Vittorio Scialoja afirmar que no direito justinianeu já não havia mais rastro algum da 

bonorum venditio, mencionando as Instituições como uma instituição histórica”.39   

 

1.1.2.4 Pignoris capio ex causa 

                                                                                                                                    
doutrina dominante, os pagamentos eram feitos pelo bonorum emptor diretamente aos credores, perante os quais 
se obrigava quando recebia o patrimônio do executado”.   
34 “Ainda que abrandados, nesse período, os severos efeitos da execução sobre o devedor inadimplente, nem por 
isso deixou de persistir o rigor. Este ao se esquivar ao cumprimento da ordem, tornava-se um fradator, pesando-
lhe, por via de conseqüência, passados 30 dias, a pena de infâmia. Ademais, como não existia execução sobre um 
único bem, ainda que devesse dez, perderia cem, pois aquela atingiria a totalidade de seu patrimônio”. TUCCI; 
AZEVEDO, op. cit., p. 135.   
35 Segundo TUCCI; AZEVEDO, “consumada a missio, seguiam-se os editais (proscriptiones) para 
conhecimento dos interessados e posterior venda dos bens, a qual se desenvolvia segundo relato de Gaio: 
“tratando-se de pessoa viva, o pretor manda sejam dados em posse, com publicidade de 30 dias sucessivos; em 
seguida, manda reunirem-se os credores para nomearem um dentre eles, magister, ou seja, aquele que deverá 
vender os bens (I., 3.79). Ibid.   
36 Segundo TUCCI; AZEVEDO, a cessio bonorum  significava a “cessão de bens à venda, de conformidade com 
o disposto na lei Júlia (Gaio , I., 3.78), desde que esta antecedesse a missio in possessionem; caso contrário, 
verificada a missio, nos 30 dias que se lhe seguiam, somente o pagamento poderia livrá-lo da execração”. Ibid., 
p. 136.   
37 DINAMARCO, op. cit., p. 45.  
38 Ibid., p. 46.  
39 GRECO, Leornardo. O processo de execução. São Paulo: Renovar, 1999. p. 21. v. 1.   



 

 

 

 

 

 Assim como no período das legis actiones, no período formulário era permitido ao 

credor proceder à apreensão dos bens do devedor. Todavia, diferente do período anterior era o 

magistrado que concedia o poder de penhora, pois:  

 
A apreensão de bens representava um dos meios de coação de que dispunha 
o magistrado para fazer valer o seu imperium. Desobedecendo ao chamado 
do pretor, o devedor era constrangido a comparecer e responder, sob pena 
de penhora e venda de seus bens.40  

 

Segundo Neves:  
 

A apreensão imediata dos bens impedia que o sujeito passivo desde logo 
opusesse resistência. Segundo alguns autores, a pignoris capio realizada 
extrajudicialmente podia ser impugnada pelo executado por meio de uma 
legis actio, cabendo ao exeqüente demonstrar a legitimidade da apreensão.41  

 

1.1.3 Período Cognitio extraordinem 

 

 Denomina-se congnitio extraordinem42 porque os julgadores se afastam das regras 

impostas pela antiga ordo.43 É, pois, um sistema liberado da ordem, ou seja, processo 

extraordinário, processo extra ordinem.44   

 Nas palavras de Cretela Júnior:  
 
O processo extraordinário tem sua origem no hábito do imperador, desde o 
início do império, em julgar pessoalmente os processos, desprezando por 
completo as formas tradicionais, bem como as normas jurídicas em vigor, 
confiando aos funcionários imperiais a tarefa de julgarem os litígios entre 
particulares, quando se referissem direta ou indiretamente à administração.45  

 

 O que caracteriza este período é:  

 
A absorção por parte do Poder Público das atividades da Justiça. Os juízes, 
que tomam conhecimento inicial das causas, são os mesmos que as julgam 

                                           
40 Luiz Carlos de Azevedo. Da penhora. São Paulo: Resenha Tributária/FIEO, 1994. p. 38 apud LUCON, op. 
cit., p. 24.  
41 NEVES, op. cit., p. 25.   
42 Conforme MEIRA  “este período está inserido de 284 a 565 d. C”. Op. cit., p. 25. 
43 Conforme SILVA; GOMES, “a denominação desta última fase, como sendo o período de jurisdição  
extraordinária, provém da oposição, proposta pelos romanistas, entre a fase anterior, como sendo a do ordo 
iudiciorum privatorum, e o período subseqüente em que não se procedia per formulas, quer dizer, através de 
ações típicas, que haveriam de ser propostas segundo uma fórmula previamente outorgada pelo praetor”. Op. 
cit., p. 14.  
44 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 307.  
45 Ibidem, p. 306.  



 

 

 

 

como serventuários do governo. Deixa de existir a divisão da instância in 
iure e in iudicio. Os atos são quase todos escritos. Desaparece também a 
antiga gratuidade. Cobram-se custas.46  

 

Assim:  

 
Com a gradativa oficialização das instituições processuais, em conseqüência 
da consolidação da cognitio extraordinária, o magistrado, agora também 
juiz, passa a ser o titular do poder-dever de examinar as provas (cognoscere) 
e proferir a sentença, a qual, pela primeira vez na história do processo civil 
romano, não mais consistia num ato exclusivo do cidadão romano, não tinha 
mais caráter arbitral, mas, sim, consubstanciado-se numa atuação em que 
era exprimida a vontade do soberano: ex autoritate principis.47  

  

No que se refere à execução, temos que ressaltar ainda:  

 
A modificação verificada nas sentenças condenatórias, uma vez que a 
abandona a vetusta regra de que a obrigatio iudicati sempre se traduzia em 
valor pecuniário, para adotar-se a condemnatio in ipsam rem. Esta tendência 
da condenação in natura foi se acentuando durante o principado, sobretudo 
porque a aestimatio da coisa litigiosa, em razão de sucessivas crises sociais 
que provocaram a desvalorização da moeda, não mais lograva restabelecer o 
necessário equilíbrio econômico entre as partes.48   

 

Se o devedor tivesse que cumprir uma determinada obrigação: 

 
O Magistrado, iure suae potestatis, ordenava aos seus subordinados (manu 
ministrorum, manus militati), que a aprendessem diretamente e à força e a 
entregassem ao credor, desde que se tratasse de uma ação real. O credor 
recebia a coisa em adjudicação, verdadeira atribuição de propriedade. Foi a 
primeira execução específica no Direito Romano, que continuou a 
desconhecer a execução específica de obrigações de fazer ou de não fazer.49 

 

 Além disso, o período extraordinário dilatou o prazo para que o devedor cumprisse a 

execução – quatro meses. Se neste período o devedor não cumprisse o determinado pela 

                                           
46 MEIRA, op. cit. p. 20. Para DINAMARCO, op. cit. 47. “o que caracterizou o novo período foi justamente à 
circunstância de o pretor (talvez em repristinação de um sistema existente nas origens da civilização romana) 
realizar todo o processo, invadindo, no de conhecimento, a área antes reservada ao judex e, no de execução, a 
dos particulares. CRETELLA JUNIOR preceitua que neste período do Direito Processual Romano “desaparece a 
antiga divisão da instância romana em duas fases, não se fala mais em iordo judiciorum provatorum esquecem-
se às regras de competência, de lugar e de dia, ligadas à noção de dias fastos e nefastos. Agora, o mesmo titular 
reúne os atributos de magistrado e juiz, antes repartidos entre duas pessoas que atuavam, respectivamente, na 
primeira e na segunda fase processuais”. Op. cit., p. 308. Para LIEBMAN, Eurico Tullio. Processo de execução. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 30.  “[...] a característica da nova época reside no fato de que o processo se 
tornou inteiramente estatal: o magistrado investido da jurisdição conduz o processo até o fim e profere, ele 
próprio, a sentença, ou dela o pronunciamento a um funcionário dependente dele (iudex datus)”.    
47 TUCCI; AZEVEDO, op. cit., p. 140.   
48 Ibid., p. 141.   
49 GRECO, op. cit., p. 25.    



 

 

 

 

sentença, o magistrado procedia à busca dos bens do devedor. Já não havia mais a 

possibilidade de o credor pessoalmente apreender os bens.  Segundo Lucon:  
 
Muito embora as fontes não ofereçam qualquer indício, é de se presumir, tal 
como no período formular, que ao devedor era permitida a possibilidade de 
contrariar a execução de uma sentença, alegando a inexistência ou extinção 
do direito do credor.50  

 

  Verifica-se que nesta última fase do Direito Processual Romano, conhecido como fase 

pós-clássica, surgiu uma forma de execução com todas as características de verdadeira 

atividade jurisdicional moderna, obstando-se a interferência privada e pessoal dos credores.  

  

1.2 Direito medieval 

 

 Com a queda do Império Romano (476 d.C.), provocada pela invasão dos chamados 

bárbaros vindos do Oriente, a evolução do Direito Romano foi estancada, tendo em vista que 

os bárbaros viviam em um estágio cultural bem aquém do em que vivia Roma, e acabaram 

impondo sobre esta o seu direito.51 Como se viu, no período denominado Cognitio 

extraordinem, o Estado Romano já havia chamado para si a jurisdição, suprimindo a Justiça 

privada que imperava nas legis actiones e no período per formulas. Todavia, com a invasão 

bárbara, voltou-se a pratica da justiça privada, sem muita observância do princípio do 

contraditório, pois a força prevalecia.52   

 Nesse diapasão, os bárbaros desconheciam a necessidade de procurarem um terceiro 

para resolver suas lides. Como explica Liebman:  

 
Não havia, por conseqüência, qualquer processo de cognição e tudo se 
resolvia imediatamente com o emprego da força para atingir praticamente o 
resultado tangível. Havia, quando muito, uma cognição após a execução, ou 

                                           
50 LUCON, op. cit., p. 26. Já KUHN, op. cit. p. 41. afirma que “especificamente, em se tratando do processo de 
execução, conhecia-se, neste período, a execução para a entrega de coisa certa, a execução de quantia certa, 
contra o devedor solvente e contra devedor insolvente, cada uma delas com características próprias, respeitando-
se sempre o sagrado direito de defesa, estando presente o contraditório em todos esses ritos”.   
51 Todavia, como ressalta DINAMARCO, op. cit., 55. “...a velha civilização romana, ainda que sopitados alguns 
dos seus valores  pelos que os bárbaros traziam, em momento algum ficara totalmente apagada. Entre os 
invasores vigorou o princípio da personalidade do direito, em razão do qual as relações entre as pessoas 
pertencentes ao povo dominado haveriam de reger-se pelas normas desse povo. Além disso, vivia o direito 
romano nas normas da Igreja e também nas regiões dominadas (Veneza, Ravena, Roma, Nápoles, Sicília, 
Sardenha)”. 
52 Ibid., p. 215, “isto constituiu notável retrocesso no direito peninsular, se lembrarmos que, entre os romanos, já 
se eliminara a autotutela e a execução pessoal como formas ordinárias de solução dos litígios e já conquistarão o 
Estado chamar a si o poder de realizar coativamente os preceitos do direito, dosando a invasão patrimonial 
imposta ao devedor, de forma que ele só ficava sacrificado na medida do necessário para a satisfação do direito 
violado”.  



 

 

 

 

nesta se enxertava como um incidente, no caso em que a outra parte 
contestasse,53  [ pois a] falta de um poder público estruturado e eficiente, nas 
relações negociais de cada indivíduo tinha de defender o seu patrimônio e 
fazer valer por sua própria ação os seus direitos contra os demais.54   

  

Todavia, com a descoberta do Corpus Juris Civiles, com a criação da Universidade de 

Bolonha, em 1088, e com o início do comércio entre alguns países, iniciou-se um retorno ao 

estudo do Direito Romano, ocorrendo a partir daí uma verdadeira mescla entre estes dois 

sistemas do direito, passando, inclusive, a ser chamado de Família Romano-Germânica. Como 

o Direito Romano somente admitia, quando da queda de Roma, o início do processo de 

execução, desde que houvesse uma sentença proferida pelo Magistrado, e enquanto os 

bárbaros desconheciam referido instituto, acabou-se criando uma solução para a existência de 

execução sem sentença, qual seja, os títulos executivos extrajudiciais. Nas palavras de 

Dinamarco:  

 
Por influência do direito germânico, os negócios entre particulares poderiam 
conduzir diretamente à execução forçada, sem prévia cognição, se 
consubstanciados em instrumentos de determinados tipos. São os 
instrumenta guarentigiata, dos quais se dizia que habent paretam 
executionem. Essa confissão de dívida, que trazia em si a voluntária 
aceitação prévia da execução forçada, poderia, igualmente, ser feita perante 
o magistrado no curso de um processo. Depois, também a letra de câmbio 
passou a ‘ter execução aparelhada’, a qual se estendeu também às 
sentenças.55 

     

 No que se refere à execução neste período, segundo Dinamarco:  

 
Não há agressão patrimonial alguma sem prévia cognição (salvo nos casos, 
já referidos, dos títulos executivos extrajudiciais) e estão afastados os atos 
de autoridade privada. A executio parata faz-se, por ordem do juiz, através 
de executores, restaurando aquele estágio de publicização atingido no 
processo romano extra ordinem e instituído o sistema que, em linhas gerais, 
haveria de subsistir até os tempos modernos [...] a execução pessoal, 
consistente na prisão por ‘divida em cárcere público, foi sendo restringida 
não se aplicando a pessoas de destacada posição social, a velhos, aos 
miserrime, aos devedores de boa-fé, impondo-se, afinal de contas, apenas 
aos fraudadores insolventes, aos devedores que fugiam ou àqueles que 
escondiam bens para subtraí-los à execução.56 
 

1.3 Direito Português 

 

                                           
53 LIEBMAN, op. cit., 46.  
54 Ibid., 26.   
55 DINAMARCO, op. cit., p. 58-59.   
56 Ibid., p. 61  



 

 

 

 

 As três maiores fontes históricas do Direito Português que têm importância para o 

nosso trabalho são: as Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603).   

 As Ordenações Afonsinas, segundo Pacheco, constitui-se num código, “o primeiro que 

se publicou na Europa, dispondo sobre quase todas as matérias de administração pública”.57 

Teve como fonte:  

 
Os derivados do direito romano, do direito canônico, dos estilos da Corte e 
dos tribunais superiores, dos costumes gerais e locais, das resoluções régias, 
de leis gerais anteriores e textos originais, quer substancial, quer 
formalmente. Eram compostas de cinco livros, no primeiro tratava dos 
oficiais da Corte que tinham o encargo de ministrar o direito e a justiça; no 
segundo, estabelecia leis e ordens para que ditos oficiais se regessem na 
execução da justiça; no terceiro, cuidava dos atos judiciais e da ordem que 
tais atos deviam obedecer, situando-se nele a parte propriamente processual; 
no quarto, cogitava dos contratos ou quase-contratos, porque a maior parte 
dos juízos deles nascem;e  no quinto, regulava os crimes e suas penas.58 

 

O livro III tratava do processo civil. Regulava tanto o processo de cognição, como o de 

execução e recursos. A execução neste período é “estatal, realizada com base em sentença, 

porém ainda com a admissibilidade da prisão do devedor, em cárcere público (em regra, após 

a sentença)”.59  

 Nos títulos 56, n. 1; 79, n.1; e 89, n.1, 2 e 6, estão previstos os embargos à execução. 

Após a sentença, ao devedor era permitido alegar a chamada exceção peremptória, em três 

casos, segundo Lucon:  

 
1) quando superveniente à sentença, para obstar o seu trânsito em julgado 
(título 55, n. 3, 4 e 5; título 56, pr. e n.1); quando fosse de tal natureza que 
anulasse todo o processo e juízo (título 55, n.3); quando alegada por 
cavaleiro de espora dourada, ou rústico lavrador, que morasse e litigasse em 
alguma aldeia ou lugar onde não existissem letrados com que pudessem se 
aconselhar (título 55, n. 3).60  

 

Nas Ordenações Manuelinas de 1521 surge a assinação de dez dias para certos 

créditos, que segundo Dinamarco, “vigorou também no Brasil após as Ordenações, e que é 

pela doutrina geralmente assimilada a actio judicati”.61 Citado, o devedor teria dez dias para 

pagar, comprovar que já pagou ou oferecer embargos. Esta ação se assemelha à nossa ação 

                                           
57 PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 43. 
58 Ibid. 
59 DINAMARCO, op. cit., p. 65. No mesmo sentido GRECO, op. cit., p. 33.   
60 LUCON, op. cit., p. 54.   
61 DINAMARCO, op. cit., p. 66.  



 

 

 

 

monitória. Seja na execução de sentença, seja na ação de assinação de dez dias, a execução de 

sentença poderia ser embargada.   

As Ordenações Filipinas de 1602 tinham a mesma orientação, pois existiam dois 

processos, o ordinário de execução quando houvesse sentença e o processo sumário, 

conhecido como ação de assinação de dez dias, aplicáveis mediante dívida contraída por meio 

de escrituras públicas, alvarás particulares de pessoas privilegiadas e dotes. Em ambos eram 

permitidos embargos.  

 

1.4 Direito Brasileiro 

 

 A análise do Direito Processual referente ao processo de execução e à impugnação do 

executado pode ser dividida em quatro fases: a) a das ordenações; b) o Regulamento 737 de 

1850; c) o Código de Processo Civil de 1939 e d) o Código de Processo Civil de 1973.  

 Quanto às ordenações, como visto, vigoravam as Afonsinas, quando o Brasil foi 

descoberto, as Manuelinas foram criadas em 1521 e as Ordenações Filipinas surgiram em 

1602. Essa última somente foi revogada pelo Regulamento 737 de 1850 que traçou normas 

sobre o processo comercial e pelo Decreto n. 763, de 1890 que estendeu as lides de natureza 

civil todo o regulamento 737.   

 O Regulamento 737 proclamava a existência de três tipos de ações: a ação de 

execução de sentença, a ação de assinação de dez dias e a ação executiva.   

 A ação de execução de sentença fundava-se no título executivo judicial.62 

 A ação de assinação de dez dias era utilizada por aqueles que possuíssem escrituras 

públicas ou instrumentos que se lhes equiparassem, instrumentos de contratos comerciais, 

letras de câmbio ou simulares, notas promissórias ou escritos de transações comerciais, 

conhecimentos de frete, apólices ou letras de seguro, faturas e contas de gêneros vendidos em 

grosso.63  

 Já a ação executiva se fundava em títulos executivos extrajudiciais consubstanciados 

em atos do comércio, como recebimento de fretes de navios ou de fretes e aluguéis de 

transporte por água ou terra, ou despesas decorrentes de comissões de corretagem.64   

 Na ação de execução de sentença, o devedor poderia interpor embargos (arts. 575 a 

595 do Regulamento 737). Os embargos deveriam ser interpostos no prazo de seis dias após a 
                                           
62 TEIXEIRA FILHO, Manuel Antônio.  Execução no processo do trabalho. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: LTr, 
1995. p. 53.  
63 LUCON, op. cit., p. 68.   
64 Ibid., p. 68-69.  



 

 

 

 

penhora. A competência para julgar os embargos era do juízo que tinha proferido a sentença 

(art. 490, parágrafo 1, do Regulamento 737), e o devedor poderia alegar várias matérias, 

conforme dispunha o art. 577 do Regulamento.  

 Na ação de assinação de dez dias o devedor deveria providenciar fiança antes de 

ajuizá-la. Nessa ação “os embargos constituíam a forma pela qual o réu poderia opor-se às 

pretensões do autor; se os embargos não fossem acolhidos ou deixassem de ser apresentados, 

seguia-se a execução da sentença”.65  

 

  Por fim, na ação executiva:  

 
O procedimento que se iniciava com a ação executiva estabelecia que o 
devedor seria citado para pagar imediatamente quantia certa, sob pena de 
penhora (art. 310). Os embargos poderiam ser opostos no prazo de seis dias 
após ter sido acusada a citação (art. 311) e eram, verdadeiramente, uma 
contestação. Havendo ou não embargos, a penhora seria julgada por 
sentença (art. 312).66    

 

Entre a vigência do Regulamento  737 e o Código de Processo Civil de 1939, 

vigoraram em alguns Estados, por disposição da Constituição de 1891, os Códigos de 

Processo Estaduais. Todavia, referidos códigos não modificaram muito o panorama do 

Regulamento 737 de 1850.67    

Quem realmente trouxe uma inovação ao sistema de execuções foi a Constituição de 

1934, que deferiu à União o direito de legislar sobre processo, fazendo com que o legislador 

ordinário criasse o Código de Processo Civil de 1939. Por esse Código foi abolida a ação de 

assinação de dez dias, permanecendo somente a ação executiva e ação de execução de 

sentença.  

A ação executiva começava pela citação do réu para pagar dentro de 24 horas o valor 

devido, sob pena de penhora. Se não houvesse o pagamento, era feita a penhora, e o réu tinha 

dez dia para contestar a ação, que tomava o procedimento ordinário. Julgado procedente o 

pedido, os bens eram levados à praça para serem arrematados ou adjudicados.   

                                           
65 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 53.  
66 LUCON, op. cit., p. 69.  
67 SILVA; GOMES, op. cit., p. 31, “não há, todavia,  no que respeita às grandes linhas estruturais de nosso 
direito processual civil, novidades que possam ser apontadas como significativas trazidas pelos Códigos 
estaduais de processo. Ao contrário, como dizem seus analistas e historiadores, o traço que os caracterizou foi, 
na verdade, o sentido de uma mera reprodução dos princípios já consolidados por nosso direito”.   



 

 

 

 

Já pela ação de execução de sentença, o devedor era citado para pagar ou oferecer bens 

à penhora. Caso não pagasse e tivesse seus bens penhorados, poderia embargar a execução, no 

mesmo sistema que se conhece hoje.  

Com o Código de Processo Civil de 1973 há uma unificação da ação executiva e da 

ação de execução de sentença, as quais, a partir de então, são tratadas como execuções 

baseadas em títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Em ambas o 

devedor é citado para pagar ou oferecer bens à penhora no prazo de 24 horas. Caso não tome 

nenhuma dessas atitudes, ocorre a penhora sobre os bens. Poderá embargar a execução no 

prazo de dez. O Código de Processo Civil, em sua redação original, determinava que o prazo 

para embargos à execução começava com a intimação da penhora. Todavia, com a mini-

reforma do Código em 1994, o prazo dos embargos começa a correr a partir da juntada do 

mandado de intimação da penhora aos autos, o que não deixa de ser uma medida de segurança 

jurídica para o devedor.  

 

1.5 Direito Processual do Trabalho 

 

No campo especificamente do Direito Processual do Trabalho, os embargos à 

execução, segundo Teixeira Filho, foram tratados primeiramente pelo Decreto–Lei n. 

1.237/39.68 Por tal instituto, penhorados os bens ou garantida a execução, o devedor teria 

cinco dias para embargar a execução. A matéria de defesa estava adstrita às alegações de 

cumprimento da decisão, quitação ou prescrição da dívida.    

Posteriormente, o Decreto n. 6.596/40 alterou alguns pontos do processo de execução, 

mas, todavia, ao devedor foi garantido do mesmo modo a possibilidade de interposição dos 

embargos, podendo ele alegar o cumprimento da decisão, quitação ou prescrição da dívida.  

Com a criação da CLT, pelo Decreto – Lei 5.453/43, ao devedor foi garantido o direito 

de embargar a execução no prazo de cinco dias após a intimação da penhora ou garantia do 

juízo. As matérias que podem ser alegadas estão adstritas ao cumprimento da decisão ou do 

acordo, quitação, nulidade da citação ou prescrição da dívida. Este sistema perdura até hoje, 

sendo que a doutrina e a jurisprudência, por disposição expressa da CLT (art. 889), elencam a 

possibilidade de alegação de outras matérias, por aplicação subsidiaria da Lei de Execuções 

Fiscais e o Código de Processo Civil.   

 

                                           
68 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 56.  



 

 

 

 

2. NATUREZA JURÍDICA  

 

 No âmbito do direito processual civil brasileiro, atualmente, a posição que prevalece é 

a de que realmente os embargos do devedor constituem uma ação.69   

 Todavia, com relação ao Direito Processual do Trabalho, há divergências doutrinárias, 

pois há uma corrente que entende que os embargos à execução têm natureza jurídica de 

defesa, outra de pedido de reconsideração e por fim os que entendem que se trata, assim, 

como no processo civil, de ação.  

 

2.1 Embargos com natureza jurídica de defesa 

 

 Segundo Almeida, “os embargos à execução não são recurso, mas sim defesa do 

executado, ou impugnação da sentença de liquidação e da penhora, quando oferecida pelo 

exeqüente”.70 

 O argumento do ilustre doutrinador para a defesa de sua tese é o seguinte: 

  
A nosso ver - e para não aprofundar a discussão, mesmo porque estamos no 
âmbito do direito processual trabalhista -, preferimos o entendimento 
exarado no caput deste item, ou seja, defesa do executado, porque, nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 884 da CLT, esta assim a eles se refere [...].71   

 

A tese do professor Almeida apresenta, contudo, alguns pontos passíveis de crítica, 

pois o fato de os parágrafos 1o e 2o do art. 884 da CLT se referirem à defesa, por si só, não 

significa que seja esta a natureza jurídica dos embargos.   

Para se refutar a tese, é necessário fazer uma análise da diferença entre processo de 

conhecimento e processo de execução.   

 No processo de conhecimento compete ao Juiz ou Tribunal decidir uma questão 

controvertida, um lide, dizendo a quem pertence o direito, por meio de sentença declaratória, 

constitutiva ou condenatória. Nesse processo, o réu é chamado a juízo para, querendo, 

produzir a sua defesa, no prazo determinado pela lei. Quanto ao processo de execução, tem 

                                           
69 Neste sentido MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil brasileiro. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. p. 288. NETO, Olavo de Oliveira. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 91. LUCON, op. cit., p. 292. GRECO FILHO, op. cit., p. 106. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 
272.   
70 ALMEIDA, Isis. Manual de direito processual do trabalho. 7. ed. atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1995, v. 2. 
p. 471.   
71 Ibid.   



 

 

 

 

ele por escopo compelir o devedor a satisfazer uma obrigação líquida, certa e exigível, que 

pode fundar-se num título judicial ou extrajudicial. Ao executado não é deferido o direito de 

produzir defesa, mas efetuar o pagamento do débito. Em assim sendo, ao devedor:  
 
Resta-lhe, então, a possibilidade do ajuizamento de uma ação própria, de 
conhecimento ou cognição, com pretensão ao desfazimento total ou parcial 
do título, em que se baseia a execução ou para declaração de alguma 
nulidade processual do processo de execução72, [ou seja], para impedir ou 
desfazer o processo de execução, livrar-se dele ou destruir ou limitar a 
eficácia do título executivo, coloca-se o devedor na posição de quem ataca, 
de quem se opõe, o que vale dizer que age, exerce o direito de ação. Como 
efeito, opondo os embargos, o devedor provoca, mediante processo de 
conhecimento, uma sentença que impeça o processo de execução ou desfaça 
ou restrinja a eficácia do título executivo.73  
 
Como diz Machado Júnior:  
 
O devedor não tem oportunidade para apresentação de qualquer defesa, o 
que já ocorreu no processo de conhecimento. Resta-lhe, então, a 
possibilidade do ajuizamento de uma ação própria, de conhecimento ou 
cognição, com pretensão ao desfazimento total ou parcial do título, em que 
se baseia a execução ou para declaração de alguma nulidade processual do 
processo de execução.74 
  

 Por outro lado, não se pode entender a ressalva feita pelo processualista de que os 

embargos à execução teriam natureza jurídica de defesa, tendo em vista “que estamos no 

âmbito processual trabalhista”. Não há diferença de natureza jurídica, somente por que se está 

no âmbito do processo trabalhista, pois caso queira atacar a sentença ou o título executivo 

extrajudicial, mesmo no processo do trabalho, terá o devedor que garantir o juízo e embargar 

à execução (com exceção das matérias de ordem pública, todavia, tais matérias também 

podem ser alegadas também no processo civil). Seja no processo civil, seja no processo do 

trabalho o devedor terá sempre que atacar o título executivo ou a ação executiva por meio de 

ação própria (embargos à execução, ação declaratória ou até mesmo rescisória, mas não 

defesa).  

 Além disso, se de defesa fosse realmente a natureza jurídica dos embargos à execução 

ter-se-ia de admitir a reconvenção no processo de execução, o que não parece correto, já que 

não há momento para defesa nesse processo de execução.   

  

2.2 Embargos com natureza jurídica de pedido de reconsideração 

                                           
72 MACHADO JÚNIOR, César Pereira da Silva. Os embargos do devedor na execução trabalhista. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 26.  
73 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Processo Civil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. v. 3. p. 
400.  
74 MACHADO JÚNIOR, op. cit., 26.  



 

 

 

 

 Para Oliveira:  

 
[...] os embargos no processo do trabalho não têm a dignidade de verdadeira 
ação, mas de simples pedido de reconsideração. Os embargos previstos na 
processualística comum, verdadeira ação que são, desafiam o recurso de 
apelação (art. 520, V, CPC), ao qual corresponde o recurso ordinário no 
processo trabalhista. A decisão proferida em embargos à penhora poderá ser 
revista posteriormente pelo juízo, por ocasião do recurso de agravo de 
petição que admite o juízo da reforma. Já o processo comum, a decisão 
proferida tem a dignidade de verdadeira sentença (art. 162, CPC) e só 
poderá ser revista na instância recursal (art. 520, V, CPC). Essas diferenças 
existentes em ambos os processos não permitem que se considerem os 
embargos como ação na Justiça do Trabalho.75  

 

A tese do professor Oliveira parece equivocada.   

 Tanto o ato jurisdicional proferido nos embargos à execução cível, como o ato 

jurisdicional proferido nos embargos à execução trabalhista têm natureza jurídica de 

sentença, cabendo, no primeiro, apelação (art. 520, V, do CPC) e, no segundo, agravo de 

petição (art. 897, a, parágrafo 3º, da CLT). Neste sentido Teixeira Filho,76 Almeida,77 

Machado Júnior,78 e Pinto.79  

 Dispõe o parágrafo 3.º do art. 897 da CLT que compete ao Tribunal Regional do 

Trabalho o julgamento do agravo de petição de sentença proferida pelo juízo de 1.º grau. 

Destarte, não há como, diante de uma sentença, existir um pedido de reconsideração no 

agravo de petição, até porque são instâncias diferentes (competência funcional do juízo de 1o 

grau para julgamento dos embargos à execução e do Tribunal Regional para o julgamento do 

agravo de petição). A apelação no processo de execução no cível corresponde ao agravo de 

petição no processo de execução trabalhista.    

 Além disso, o pedido de reconsideração seria para desconstituir o título executivo 

judicial ou extrajudicial? Ao proferir a sentença no processo de conhecimento, o juiz exaure a 

prestação jurisdicional nesse processo. Como pode um simples pedido de reconsideração 

destruir o título executivo? Como fica a natureza jurídica dos embargos, quando se estiver 

diante de uma ação de execução alicerçada em título executivo extrajudicial? Se não há 

provimento jurisdicional anterior, como pode haver pedido de reconsideração?   

                                           
75 OLIVEIRA, Francisco Antônio. A execução na justiça do trabalho. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 163-164.  
76 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 555-556.  
77 ALMEIDA, op. cit., 475.  
78 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 392.  
79 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista. 7. ed. São Paulo: LTr, 1996. p. 140.  



 

 

 

 

 Além disso, o pedido de reconsideração é feito ao próprio juízo que proferiu o 

despacho ou decisão, o que não acontece com a sentença dos embargos, que é refutada 

mediante recurso específico.  

 Destarte e salvo melhor juízo, os embargos à execução não podem ser considerados 

como um pedido de reconsideração, como quer Oliveira.  

 

2.3 Embargos como ação 

 

 A tese da natureza jurídica dos embargos à execução como ação incidental ao processo 

de execução trabalhista é aceita por vários doutrinadores.  

 

Teixeira Filho entende que: 

 
Os embargos não correspondem à suposta modalidade de defesa do 
devedor, ainda que muitos não tenham percebido a dissimilitude desses 
embargos em confronto com a contestação do réu. A contestação é, 
efetivamente, uma das respostas que o réu pode oferecer ao autor e às 
pretensões por ele deduzidas em juízo (CPC, art. 297); mas enquanto o réu 
responde dentro da mesma relação jurídica processual, o devedor faz com 
que os seus embargos instaurem uma nova relação processual, em que pese 
ao fato de sabermos que os embargos se apresentam, em regra, conexos com 
a execução.80   

  

Para Martins S.:  

 
A natureza jurídica dos embargos à execução é de ação e não de recurso ou 
de defesa. Será uma ação de conhecimento, onde o devedor poderá fazer a 
prova do alegado nos embargos, assumindo a posição de autor, e o 
exeqüente passará a ser réu.81   

 

Leite sustenta que os embargos têm natureza jurídica de verdadeira ação, isto porque:  

 
Os embargos do devedor têm por objetivo a desconstituição do título 
executivo em que se funda a execução ou, pelo menos, impedir que esta 
prossiga nos termos estabelecidos pelo titulo executivo e, portanto, tendo 
característica de uma ação constitutiva, incidente na execução e, em 
conseqüência, a sentença que acolher os embargos, ainda que parcialmente, 
também será constitutiva, já que estará extinguindo ou modificando o título 
executivo ou subtraindo sua eficácia ou efeitos.82 
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Na assertiva de Gomes:  

 
Os embargos à execução, segundo a melhor doutrina e boa cópia de 
julgados, têm natureza jurídica de ação de cognição incidental, de caráter 
constitutivo, conexa à execução [...] visto que, primeiramente, pelo 
significado empírico desse vocábulo, ação é o ato ou efeito de agir ou atuar; 
capacidade de agir; exercício de força, do poder. Ainda, da sua semântica 
leiga, já se abstrai o sentido dentro do jargão jurídico, qual seja, ato de 
exercitar um direito, invocando a tutela jurisdicional do Estado em face de 
sua pretensão, gerando a atividade do Estado em aplicar o direito objetivo à 
lide, inaugurando nova relação processual.83 

 

Norris afirma também que os embargos têm natureza jurídica de ação : “Tratando-se 

de ação [...], os embargos à execução representam um meio de resistência à pretensão 

satisfativa do exequente, onde o executado deduz pedido com a intenção de obstar execução 

que entenda indevida.84 

No âmbito processual civil, eminentes doutrinadores adotam a tese de embargos à 

execução como tendo natureza jurídica de ação, como se pode encontrar nas seguintes lições:  

Liebman: “A oposição de mérito, conquanto seja, na prática, o modo para contrastar a 

ação executória do credor, é todavia, e sempre, qualquer que seja o aspecto sob que se 

apresenta, verdadeira ação[...]”.85  

Frederico Marques: “Trata-se de processo de conhecimento, que tem por objeto 

sentença constitutiva destinada a desfazer, no todo ou em parte, o título executivo, ou anular a 

execução”.86  

Ovídio Baptista: “Como quer que seja, temos hoje, no direito brasileiro, os embargos 

do devedor como uma ação incidental, a ser proposta pelo executado que quiser livrar-se do 

processo executório, seja este fundado em sentença, ou em título executivo extrajudicial”.87   

Barbosa Moreira: “Têm os embargos, pois, a natureza de ação, distinta da que se está 

exercitando no processo executivo, bem agora intuitivamente conexa (em sentido lato) com 

ela, a tendente a destruir o aludido processo, ou a cortar-lhe os excessos”.88   

Diante da exposição dos ilustres processualistas citados neste item, pode-se afirmar 

que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, tendo em vista que a interposição 

                                           
83 GOMES, Ana Maria Schuler. Embargos à execução: aspectos controvertidos. In: Processo de execução. São 
Paulo: LTr, 2002. p. 169.  
84 NORRIS,  Norberto. A morosidade nas execuções trabalhistas: algumas considerações. Revista LTr São 
Paulo, v. 66, n. 04, abr. 2002. p. 431 
85 LIEBMAN, op. cit., p. 156 
86 MARQUES, Frederico. Manual de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1974. v. 4. 228.  
87 SILVA, Ovídio A Baptista da. Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Safe, v. 2. p. 109.  
88 MOREIRA, op. cit., p. 288.  



 

 

 

 

deles depende da iniciativa do devedor (art. 2º do CPC), da obediência aos requisitos da 

petição inicial (arts. 282 e 283 do CPC) e das condições para julgamento final de mérito (art. 

267, VI, do CPC). Por fim, nem sempre as partes do processo de execução são as mesmas dos 

embargos, o que não seria admissível, caso se tratasse de uma contestação ou reconvenção.  

 Dessarte, pode-se concluir que os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de 

ação.   



 

 

 

 

3. NORMAS JURÍDICAS APLICÁVEIS AOS EMBARGOS 

 

 A Consolidação das Leis do Trabalho é extremamente lacunosa quando trata do 

processo de execução (somente 17 artigos) Com relação aos embargos à execução, trata da 

matéria somente em três artigos (arts. 884, 885 e 886), o que é, evidentemente, diante da 

complexidade processual, um problema para os juízes, advogados, membros do Ministério 

Público, estudantes e outros. 

 Entretanto, a própria CLT, sabendo desta lacuna, preceitua em seu art. 889 que: “Aos 

trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não 

contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos para a 

cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal”.  

Normas que não contrariam o presente título são normas do título X da CLT, que trata 

do Processo Judicial Trabalhista.  

 Quando da elaboração da CLT vigorava como norma dos executivos fiscais o Decreto-

Lei 960, de 17.12.1938. Todavia, o Código de Processo Civil de 1973 revogou expressamente 

o referido Decreto-Lei 960, de 17.12.1938. Com a promulgação e publicação da Lei 6.830, de 

22.12.1980, o artigo 889 da CLT, que não havia sido revogado com o Código de Processo 

Civil de 1973, foi ressuscitado.  No interregno entre a publicação do Código de Processo Civil 

de 1973 e a nova Lei de execuções fiscais -Lei 6.830/80-, vigorou, no que se refere à 

execução trabalhista, o art. 769 da CLT, que disciplina a aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil. 

 Pois bem, tem-se então, a CLT (arts. 884, 885 e 886) regulando os embargos à 

execução na Justiça do Trabalho e também, por expressa disposição do art. 889 da CLT, a 

aplicação da Lei de executivos fiscais (Lei 6.830/80).  

 Todavia, a Lei de executivos fiscais -Lei 6.830/80-, prevendo lacunas em seu bojo, 

preceitua no art. 1o que “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”.  

 Desse modo, com relação ao processo de execução e, conseqüentemente, aos 

embargos à execução, a legislação dispõe que o intérprete e/ou aplicador do direito deve 

obedecer a seguinte ordem legislativa: 

a) em primeiro lugar, verificar o que dispõe a CLT;   

b) em segundo lugar, o que dispõe a Lei 6.830/80, que regula a cobrança dos créditos fiscais, 

por disposição expressa do art. 889 da CLT;  



 

 

 

 

c) por fim, pesquisar o CPC em razão do que dispõe o art. 1º da Lei 6.830/80.  

 Em que pese conduzir interpretação sistemática à conclusão do parágrafo anterior, 

existem duas exceções ao citado procedimento: a primeira delas do art. 882 da CLT, que trata 

da nomeação de bens à penhora, que deve obedecer ao que dispõe o art. 655 do CPC e não ao 

art. 11 da Lei de Execução Fiscal; e a segunda no que se refere à execução em face da 

Fazenda Pública no que pertine à impenhorabilidade dos bens públicos.   

 Mesmo havendo uma ordem de diplomas legais (CLT, Lei 6.830/80 e CPC) a ser 

seguida, comumente esta ordem pode “provocar graves lesões aos princípios informadores 

desse processo especializado e ao seu particular conteúdo ideológico”,89 pois “questões 

aparentemente simples se tornam complexas, tornando incerta a solução jurisdicional, pelo 

sem número de decisões conflitantes, já que é virtualmente impossível estabelecer-se 

consenso das hipóteses de compatibilidade das regras processuais”.90   

 Qual a solução? Pensa-se que a adaptação da norma invocada pelo intérprete e/ou 

aplicador aos princípios processuais trabalhistas (oralidade, celeridade, simplicidade, 

economia processual etc.). Além disso, o art. 769 da CLT, que pode ser utilizado de maneira 

análoga ao presente caso, determina dois requisitos para que se faça a incursão do interprete e 

aplicador da lei ao processo civil, quais sejam: a) que a legislação trabalhista seja omissa; e b) 

que a norma invocada não conflite com do título X, isto é, todas as normas da CLT que 

disciplinam o processo trabalhista.    

 Existem exemplos que podem ser trazidos à baila, tais como o do princípio da 

execução menos onerosa ao devedor, dos embargos de terceiro, recurso adesivo e da 

reconvenção, que são princípios e normas do processo civil que foram adaptados pela 

jurisprudência trabalhista. O princípio da execução menos onerosa ao devedor não deve ser 

aplicado ao processo do trabalho com a força com que é aplicado ao processo civil, pois, neste 

processo, geralmente o devedor é, como regra, hipossuficiente, ao contrário do processo de 

execução trabalhista, na qual o credor é um empregado que procura receber verbas salariais. 

No que se refere aos embargos de terceiro, a jurisprudência aplica o art. 841 no momento da 

contestação dos embargos de terceiro, ou seja, 5 dias, ao contrario dos 15 dias do art. 1053 do 

CPC. Com relação ao recurso adesivo, o Enunciado 253 do TST dispõe que serão 8 dias, 

acompanhando-se os prazos dos demais recursos trabalhistas e não 15 dias como dispõe o art. 

500 do CPC. Por fim, com relação à reconvenção, no processo do trabalho, ela é apresentada 

em audiência e não mediante protocolo, como no processo civil.       

                                           
89 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 84.  
90 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 31.  



 

 

 

 

 Destarte, o intérprete e/ou aplicador deve sempre procurar conformar as normas 

trazidas de outros diplomas que não a CLT com os princípios que norteiam este processo 

especializado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. COMPETÊNCIA 

 

 A competência, nas palavras de Marques, “é a medida da jurisdição, uma vez que 

determina a esfera de atribuições dos órgãos que exercem as funções jurisdicionais”.91 

Segundo Santos, a competência “é o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição”.92  

 No processo do trabalho, a doutrina e a jurisprudência, até o advento da Lei 

9.958/2000, não admitiam a competência da Justiça do Trabalho para a execução de título 

executivo extrajudicial decorrente da relação de emprego.  

 Esta mudança de paradigma efetuada pelo legislador ao criar os títulos executivos 

extrajudiciais se deve ao fato, segundo Cândido Rangel Dinamarco, de “operacionalizar o 

sistema, desburocratizá-lo ou desformalizá-lo tanto quanto possível, com vistas a facilitar a 

obtenção dos resultados justos que dele é lícito esperar”.93   

 Assim, embora louvável a tomada de posição do legislador, poderia ela ser melhor, já 

que limitou a possibilidade de criação dos títulos, como será visto a seguir.  

 

4.1 Competência para os títulos executivos judiciais 

 

 No Processo do Trabalho, a competência para a execução de título executivo judicial 

está disciplinada pelo art. 877 da CLT: “É competente para a execução das decisões o Juiz ou 

Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio”.  

 Sendo o título executivo judicial, a competência será do juízo que houver julgado ou 

homologado o acordo. Como preceitua Antônio Lamarca:  

 
A parte vencedora (ou, conforme o caso, a vencida), não pode apanhar o 
título sentencial e levá-lo a outro território ou Tribunal que não aquele que 
haja julgado originalmente a ação. Por isso que essa competência é 
‘absoluta’, de natureza funcional (dentro da ‘funcionalidade’ da 
competência da Justiça especial), é improrrogável, não sendo lícito às partes 
a troca de ‘foro’.94  

 

Todavia, sendo o processo julgado por um juiz comum (o que é possível nas comarcas 

onde não há varas do trabalho) e sendo criada por lei federal uma Vara do Trabalho, a 

                                           
91 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1974. v. 1. p. 177.  
92 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 1. p. 
195. 
93 DINAMARCO, Candido Rangel. A reforma do código de  processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
p. 04.  
94 LAMARCA, Antônio. O Livro da competência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 144. 



 

 

 

 

competência para conciliação e julgamento das ações trabalhistas passam a ser desta, seja nos 

processos de conhecimento, seja nos processos de execução, por disposição expressa do art. 

87 do CPC, com aplicação subsidiaria ao processo do trabalho conforme art. 769 da CLT, 

além do que dispõe a Súmula 10 do STJ. Caso a execução por título executivo judicial 

trabalhista  seja iniciada em outro juízo trabalhista que não aquele que proferiu a sentença ou 

homologou o acordo, cabe ao embargante alegar a incompetência absoluta funcional do juízo 

onde corre a ação.  

 

4.2 Competência para os títulos executivos extrajudiciais 

 

 A doutrina processual trabalhista, desde o advento da CLT em 1943, não 
admitia a possibilidade de execução de título extrajudicial na Justiça do 
Trabalho.95 Neste sentido Teixeira Filho: 
 

Ainda que nos fosse possível ignorar, por inteiro, a manifestação literal do 
art. 876 da CLT -  e a clareza que ele espelha -, razões de ordem prática 
recomendariam a inadmissibilidade de execução lastreada em títulos 
extrajudiciais, pois a aparente celeridade na satisfação do crédito, que eles 
propiciarem (pela eliminação da fase de conhecimento), seria, em muitos 
casos, comprometida pelas inevitáveis controvérsias que se estabeleceriam a 
propósito da regularidade formal do título, da origem da causa debendi e o 
mais; comprovada que fosse a inexigibilidade do título, a execução seria 
declarada nula (CPC, art. 618, I), com absoluta perda de tempo para o 
credor e dispêndio inútil de atividade jurisdicional, cabendo ao empregado, 
diante disso, ajuizar ação ordinária (“reclamação”, sic) para, provando no 
processo cognitivo o seu direito, munir-se, agora sim, de um título judicial 
que o habilitará a promover a correspondente execução forçada.96  
 

Essa corrente se sustentava no artigo 876 da CLT que dizia expressamente que a 

execução trabalhista deveria sustentar-se em sentença ou acordo inadimplido.  

 Todavia, atualmente, por força do disposto no art. 2o da Lei 9.958/2000, o precitado 

artigo 876 passou a ter a seguinte redação:  
                                           
95 Exceto NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Elementos de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 
1973. p. 202-203. Lecionava o autor que: “maiores são as dificuldades quando se trata de saber se são dotados de 
força executiva os títulos executivos extrajudiciais, isto é, os acordos homologados pelos sindicatos ou pela 
Delegacia Regional do Trabalho. Entendemos que sim. Se é descumprido o acordo, por qualquer razão, a matéria 
nele ventilada é passível não de um processo de conhecimento, totalmente desnecessário, mas sim de um 
processo de execução. Trata-se de documento no qual há um direito fixado e um valor correspondente a esse 
direito. Nos negócios jurídicos de direito comum, é atribuída força executiva a títulos formados unicamente pela 
vontade dos interessados, manifestada através de uma composição direta e sem a assistência de qualquer 
organização. Ora, não seria diferente no âmbito trabalhista: quando há um acordo que resulta da livre vontade 
entre os interessados, é certificada pela assistência ou homologação de  uma organização do Estado, a Delegacia 
Regional do Trabalho, ou uma organização Sindical. Se assim não se entender, grave diminuição estaria sendo 
imposta à seriedade dos atos praticados por essas organizações, além de ser dificultada a execução do acordo. 
Entender que estes acordos extrajudiciais homologados são objeto de processo de conhecimento é pura perda de 
tempo, uma inutilidade, além de ser uma barreira a mais, as conciliações judiciais, a execução do devedor”.     
96 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p.169.  



 

 

 

 

As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com 
efeito suspensivo; os acordos, quando não compridos; 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 
executados pela forma estabelecida neste Capítulo.   

  

Vê-se, portanto, que, no âmbito processual trabalhista, existe atualmente a 

possibilidade de execução por título extrajudicial, que deve surgir ou do acordo entabulado na 

Comissão de Conciliação Prévia e não cumprido, ou do termo de ajuste de conduta firmado 

perante o Ministério Público e não adimplido.  

 No que se refere especificamente à competência para julgar a execução de título 

executivo extrajudicial, preceitua o art. 877A da CLT: “É competente para a execução do 

título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento 

relativo à matéria”.  

 Assim, no que se refere à Comissão de Conciliação Prévia, tendo havido acordo e não 

tendo sido ele adimplido, abre-se ao empregado-credor a possibilidade de ajuizar ação de 

execução, protocolando a petição inicial no juízo competente no âmbito da existência da 

Comissão de Conciliação Prévia. Já no que pertine à execução de termo de compromisso 

firmado perante o Ministério Público, a competência também será do juízo que teria 

competência para julgar o processo de conhecimento relativamente à matéria.   

 A atuação do legislador foi tímida, pois poderia ter dado força executiva a outros 

documentos (TRCT devidamente preenchido e não pago; acordo devidamente intermediado 

pelo Sindicato, cheque fornecido pelo empregador etc.). Em que pese não acatar a 

jurisprudência outros títulos para que possa ocorrer a execução de título extrajudicial na 

Justiça do Trabalho, a legislação permite que isso ocorra, pois o art. 585, II, do CPC (aplicado 

subsidiariamente ao processo do trabalho, por disposição expressa do art. 889 da CLT, 

combinado com o art. 1o da Lei 6.830/80), preceitua que são títulos executivos extrajudiciais a 

escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular 

assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. Essa 

orientação da jurisprudência implica, nas palavras de Cunha, perda de “tempo e dinheiro, 

retardando a aplicação da Justiça, quando poderia obter uma resposta mais pronta e objetiva, 

atendendo, inclusive, ao princípio da economia processual...”.97 Assim, bastaria a 

                                           
97 CUNHA, Eurípedes Brito. Execução extrajudicial no processo do trabalho. Síntese Trabalhista, Porto Alegre, 
v. 12,  n. 136, p. 28-34, out. 2000.  



 

 

 

 

jurisprudência aplicar a Lei e deferir a execução de título executivo extrajudicial, além dos 

enumerados na Lei 9.958/2000.  

 
4.3 Execução por carta 

 

  No âmbito do Processo Trabalhista, no que se refere à execução, a CLT é omissa 

sobre a competência para julgamento dos embargos na execução efetuada por carta precatória.   

 Assim, como se viu no item 3 do presente Capítulo, quando a CLT não tratar do tema, 

faz-se necessário buscar subsÍdio na Lei 6.830/80. A referida lei, em seu art. 20, dispõe que:  

 
Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no Juízo 
deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e 
Julgamento.  
Parágrafo único: Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou 
irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente 
o julgamento dessa matéria.  

  
Como se vê, na execução por carta precatória, os embargos devem ser interpostos no 

Juízo deprecado, seja a matéria relativa ao mérito seja à penhora em si. Entretanto, como 

ensina Theodoro Júnior:  

 
[...] a regra que manda sejam os embargos de mérito apresentados ao juízo 
deprecado para posterior remessa ao deprecante deve ser entendida em 
termos, não se me afigurando que tal seja uma verdadeira condição de 
admissibilidade da ação incidental do executado. Assim, se dentro do prazo 
legal os embargos forem deduzidos diretamente perante o juízo deprecante, 
razão não haverá para negar-lhes curso. A meu ver, a regra da Lei 6.830/80 
visou, mais, foi beneficiar o executado, facilitando-lhe a dedução dos 
embargos no local que recebe a citação, sem ter que enfrentar viagem e 
diligência mais difícil para tal mister. Assim também, quando a precatória 
for apenas para penhora, porque a citação se fez no próprio juízo 
deprecante, em cuja sede reside o devedor, razão não haverá para aplicar-se 
o art. 20 da Lei 6.830.98  
 

 Todavia, com relação ao julgamento dos embargos, quando eles tiverem por objeto 

vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, a este cabe o julgamento dessas 

matérias (parágrafo único, art. 20, da Lei 6.830/80).  

 Se porventura o devedor alegar em seus embargos vícios ou irregularidades de atos do 

próprio juízo deprecado e também matéria de mérito, como deverá proceder o juiz deprecado? 

Julgar primeiro a matéria relativa aos vícios e depois remeter o processo ao juízo deprecante? 

E se for indeferido o pedido do devedor, e se ele quiser interpor Agravo de Petição da decisão 

                                           
98 THEODORO JÚNIOR,  Humberto. Lei de Execução Fiscal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 81-82.  



 

 

 

 

do juízo deprecado, a matéria relativa ao mérito fica “parada”? Ou deve o devedor ajuizar 

dois embargos, um relativo aos vícios e, outro, relativo ao mérito?  

 Para Theodoro Júnior, o embargante deve protocolar duas peças (se for o caso), 

entretanto, primeiro o juiz deprecado deve julgar a matéria pertinente à sua competência e 

depois remeter o processo ao juízo deprecante. Diz o doutrinador:  

 
Nesse caso, o devedor terá de apresentar duas petições: uma para discutir as 
preliminares perante o próprio deprecado; e outra para enfrentar o mérito, 
cujo processamento a iniciar perante o deprecado terá prosseguimento e 
solução no juízo deprecante. Haverá, na hipótese, dois embargos autuados 
separadamente. E o de mérito ficará retido em poder do juízo deprecado, até 
solução do de natureza preliminar, dado que este terá eficácia prejudicial em 
relação ao outro.99 
   

 Teixeira Filho tem outra solução:  

 
Nos termos do art. 747, do CPC, a competência será do juiz deprecado 
quando os embargos versarem unicamente sobre vícios ou irregularidades 
desse juízo. Isso corresponde a asseverar, por outro lado, que, se o devedor 
pretender argüir tais vícios, e, também, discutir o valor da execução, enfim, 
o ‘mérito’, a competência para julgar os embargos será, exclusivamente, do 
juízo deprecante, pois os embargos não dizem respeito unicamente a esses 
vícios e irregularidades.100  

  

Para Theodoro Júnior, o devedor deve protocolar duas petições, uma referente aos 

vícios, e outra referente ao mérito. Teixeira Filho tem posicionamento diferente, pois entende 

que se os embargos versarem exclusivamente matérias atinentes aos vícios, a competência 

será do juízo deprecado, todavia, se versarem sobre os vícios e também o mérito, ambas terão 

de ser julgadas pelo juízo deprecante.    

 Como se viu no item 3 deste trabalho, caso haja omissão na CLT acerca de normas a 

serem aplicadas ao processo de execução, subsidiariamente será aplicada a Lei de Execução 

Fiscal, conforme seu artigo 20. 

 Não há de se aplicar o CPC à espécie, como quer fazer crer Teixeira Filho, mas sim a 

lei n. 6830/80. O artigo 20 da Lei Fiscal é claro no sentido de que, se a matéria se referir sobre 

vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, a este caberá unicamente o 

julgamento dos embargos.   

                                           
99 Ibid., 81.  
100 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de processo do trabalho: perguntas e respostas sobre assuntos 
polêmicos em opúsculos específicos, n. 14: execução: penhora e embargos do devedor. São Paulo: LTr, 1998. p. 
50.  



 

 

 

 

 Se se acatasse a proposta de Teixeira Filho, ter-se-ia a possibilidade de o juízo 

deprecante proferir a nulidade de um ato praticado pelo juízo deprecado, o que foge à sua 

competência. Imagine-se que o devedor alegue em seus embargos suspeição/impedimento do 

juízo deprecado e matéria de “mérito”. Pela análise de Teixeira Filho, compete ao juízo 

deprecante julgar a incompetência do juízo deprecado, o que não parece correto. 

 Não é possível ver ainda, como o procedimento proposto pelo professor Teixeira Filho 

possa trazer celeridade ao processo de execução. Imagine-se que o devedor alegue em seus 

embargos que o bem contristado é impenhorável, e alegue também matéria de mérito. Tendo 

sido julgado procedente o pedido de impenhorabilidade do bem, o juízo deprecante não 

poderá julgar os embargos, por falta de garantia do juízo.  

 Além disso, se o juízo deprecado pertencer à jurisdição de outro Tribunal Regional do 

Trabalho, a decisão proferida por esse juízo terá que ser analisada em termos de agravo de 

petição pelo Tribunal Regional a que estiver submetido.  

 Já a solução dada por Theodoro Júnior, pode somente tumultuar o processo, pois 

teremos dois embargos, provavelmente dois agravos de petição, e, se a matéria for 

constitucional dois recursos de revista e recursos extraordinários, ou seja, não haverá 

celeridade e economia processual alguma na proposta do autor.  

 O devedor deverá protocolar uma única peça de embargos, competindo ao juízo 

deprecado o julgamento dos vícios ou irregularidades de atos por ele praticados (caso isso seja 

alegado), remetendo-se, posteriormente, o processo ao juízo deprecante. 

 A solução que esta sendo proposta significa que se juízo deprecante e juízo deprecado 

pertencerem a jurisdição do mesmo TRT, o julgamento dos vícios ou irregularidades pelo 

juízo deprecado deve ser tratado como decisão interlocutória, prestigiando, assim, o princípio 

da economia e celeridade processuais, ou seja, com a decisão do juízo deprecado, remete-se o 

processo ao juízo deprecante e, assim que for proferida a sentença com relação ao mérito dos 

embargos, caberá recurso de Agravo de Petição referente tanto aos vícios ou irregularidades 

apresentados ao juízo deprecado, quanto às matérias de mérito apresentadas ao juízo 

deprecante. Seria a mesma solução dada para o caso de acatar-se a exceção de incompetência 

territorial, que não permite recurso imediato, mas sim, quando da decisão final do processo.  

Entretanto, pertencendo o juízo deprecante e o juízo deprecado a Tribunais Regionais 

do Trabalho diferentes, não há outra alternativa legal, a não ser o julgamento pelo TRT do 

juízo deprecado dos eventuais recursos interpostos pelas partes (art. 674 da CLT).  

  

 



 

 

 

 

5. LEGITIMIDADE 
 

 Antes de se discorrer acerca da legitimidade no que concerne aos embargos à 

execução, mister se faz tecer alguns esclarecimentos no que se refere a institutos relacionados 

com o presente tema, quais sejam: parte no direito material (capacidade de ser parte); parte 

em sentido processual (legitimidade ad processum); legitimidade ad causam.     

 Parte em direito material ou a capacidade de ser parte qualquer pessoa física ou 

jurídica possui. No que se refere à pessoa física preceitua o art. 2o. do Código Civil Brasileiro 

que “todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil”. Assim, desde que nasça 

com vida qualquer pessoa tem aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações (ser parte em 

sentido material). Um menor, cujo pai e mãe faleceram, pode ser parte em uma relação 

jurídica trabalhista como empregador. Todavia, nem sempre a pessoa física pode praticar atos 

jurídicos pessoalmente, necessitando ser representada ou assistida pelos representantes legais 

(arts. 5o. e 6o. do CCB). Imagine-se um menor de 18 anos rescindido um contrato de trabalho. 

Precisará, necessariamente, de acordo com o art. 439 da CLT, da assistência dos seus 

responsáveis legais, para poder passar quitação ao empregador, sob pena de ilicitude do ato de 

rescisão. A pessoa jurídica, segundo o Código Civil Brasileiro, nasce com o registro do seu 

ato constitutivo no órgão competente. A partir daí possui capacidade de ser parte e contrair 

direitos e obrigações.   

 Parte em sentido processual, isto é, a capacidade de estar em juízo ou legitimidade ad 

processuam, assim como a capacidade de ser parte no âmbito do direito material, toda pessoa 

tem, ou seja, a capacidade de estar em juízo pleiteando algo ou sendo demandado por um 

objeto qualquer. Isto está expresso no art. 7o do Código de Processo Civil. Como preceitua 

Arruda Alvim “parte em sentido processual é significativo daquele que pede no processo e 

daquele contra quem se pede[...] Significa-se com isto, principalmente, as figuras do autor e 

do réu.”.101 Friedrich Lent diz que parte em sentido processual é “quem para si pede tutela 

jurídica e contra quem é a tutela pedida”.102  

 Verifica-se, portanto, que parte em sentido processual é a capacidade de ir a juízo e 

pleitear um bem jurídico e em face de quem este bem é pleiteado.  

 Entretanto, assim como na relação de direito material, no âmbito da relação processual 

a parte, em determinados casos, também precisa estar assistida ou representada 

                                           
101 ALVIM, Arruda. Tratado de direito processual civil. arts. 7. ao 45/2 ed. ref. ampl. do Código de processo 
civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. v. II. p. 39.  
102 LENT, Friedrich. Direito processual civil. Munique, 1965, 12. ed. 3o. cap. p. 18. apud  ALVIM, op. cit., p. 
30.  



 

 

 

 

processualmente. Como exemplo, temos o art. 792 da CLT que diz que somente o maior de 18 

anos pode pleitear pessoalmente na Justiça do Trabalho.  

 Além disso, há algumas pessoas que não têm capacidade em nível de direito material, 

mas a possuem em direito processual, como, por exemplo, a sociedade irregular. Assinala  

Alvim que:  

 
A possibilidade de se configurar como parte, no plano processual, não se 
cinge à idéia de pessoa, no Direito Privado, constituindo-se uma idéia ou 
conceito mais amplo. Esta posição é perfeitamente compreensível, se 
tivermos presente que, no Direito Civil e Comercial, conquanto influa, não é 
decisiva a determinar conceitos ao nível do processo [...] constatamos, 
portanto, que a qualificação é a capacidade de ser parte, isto é, ter aptidão, 
pelo Direito Material, de ser sujeito ativo e passivo de obrigações e direitos; 
outra, é a capacidade processual ou capacidade para estar em juízo, que é 
pressuposto processual. Ainda, no conceito de capacidade de ser parte, 
insere-se a realidade que será possível não ter personalidade jurídica, de 
Direito Material Civil ou Direito Comercial, mas tê-la, no campo do 
processo, assim como o caso da sociedade irregular, que, embora tenha 
personalidade jurídica, na esfera do Direito Privado, pelo nosso Direito, tem 
igualmente capacidade de ser parte ativa.103 

 

 A legitimidade ad causam, para Marques:  

 
Constitui a segunda das condições da ação. BUZAID denomina-a de 
‘pertinência subjetiva da ação’, porquanto consiste a legitimidade ad causam 
(legitimidade de parte, ou também legitimação para agir) na 
individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daqueles em 
frente ao qual se formula a pretensão levada ao Judiciário. Diz respeito à 
legitimação para agir à posição de autor e réu em relação ao litígio. Só os 
titulares dos interesses em conflito têm direito à pretensão jurisdicional e 
ficam obrigados a subordinar-se, in casu, ao poder de imperium estatal.104  

    

Esta vinculação da legitimidade ad causam com o direito material também é a posição 

de Silva105 e Alvim.106  

Há por que se discordar dos eminentes processualistas.  

 Primeiro, porque o conceito de legitimação é extremamente civilista, pois liga o direito 

de ação só aos titulares dos interesses em conflito. Ora, sendo o conceito de ação aceito 

atualmente pela doutrina processualista como um direito abstrato, não há de se falar em 

vinculação da ação com o direito material. Como afirma Theodoro Júnior: 

  

                                           
103 ALVIM, op. cit., p. 39.  
104 MARQUES, op. cit., 159.  
105 SILVA, Ovídio A Baptista da. Curso de direito processual civil. 3. ed. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 1996. v. 1. p. 85.  
106 ALVIM, op. cit., p. 319.  



 

 

 

 

Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, 
ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em 
situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer 
relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o 
processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em 
juízo.107  
  

Ademais, a legitimação ad causam surge com o simples ajuizamento da ação. Isto está 

claro no art. 3.º do CPC “Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”.  

Como aponta Meireles: “Não se pode confundir os sujeitos da lide (aqueles que 

mantêm litígio no plano do direito material) com os sujeitos no processo (os figurantes na 

ação judicial), ainda que entre eles não haja qualquer litígio de direito material”.108  

 Diante do acima exposto, podemos concluir que a legitimidade ad causam surge 

somente em “razão da afirmação de direitos e pedido ou resistência a estes”109 não se 

confundindo com a ilegitimidade por ausência de relação jurídica de direito material entre 

autor e réu.    

 

5.1 Legitimidade ativa e passiva nos embargos à execução 

 

 A legitimidade ativa e passiva, no que se refere ao direito material (crédito e débito), 

para apresentação dos embargos à execução no Processo do Trabalho, regra geral, pertence às 

pessoas que constam no título executivo judicial ou extrajudicial, assim reconhecido nas 

decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso, com efeito suspensivo; 

nos acordos quando não cumpridos e mais recentemente, nos títulos executivos extrajudiciais 

criados pela Lei 9.958, de 12-1-2000, quais sejam: 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. Além do devedor, segundo a legislação processual civil, 

são também passíveis de responderem pela execução e, conseqüentemente, legitimados a 

ajuizar embargos à execução, o espólio, os herdeiros, o cessionário e o sub-rogado nos casos 

de sub-rogação legal ou convencional (art. 568 do CPC). Por outro lado, estão legitimados a 

promover a execução e, conseqüentemente, figurar no pólo passivo dos embargos, o credor, a 

quem a lei confere título executivo; o Ministério Público, nos casos prescritos em lei; o 

espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for 

                                           
107 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 57.  
108 MEIRELLES, Edilton. Legitimidade na execução civil e trabalhista. São Paulo: LTr, 2001. p. 18.  
109 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 80.  



 

 

 

 

transmitido o direito resultante do título executivo, o cessionário; quando o direito resultante 

do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos e, por fim, o sub-rogado, nos casos 

de sub-rogação legal ou convencional (arts. 566 e 567 do CPC).  

 Todavia, quanto ao pólo ativo, outras pessoas estão aptas a ajuizarem embargos à 

execução, mesmo não estando reconhecidas na sentença, em acordo ou nos títulos executivos 

extrajudiciais. É o que será visto nos itens seguintes.    

  

5.2 Sucessão de empregadores 

 

 A legitimidade para a interposição de embargos à execução no Processo do Trabalho, 

no caso de sucessão de empregadores, pode causar perplexidade à doutrina processual cível, 

uma vez que nem sempre o devedor que consta no título executivo judicial ou extrajudicial 

será o legitimado para sofrer a execução e, conseqüentemente, embargar a execução.  Isso 

porque a legislação trabalhista, que tem um caráter protetivo, visa sempre a garantir ao 

empregado o recebimento do crédito, tentando evitar que mudanças formais na estrutura ou 

propriedade da empresa possam burlar os seus direitos. 

 Preceituam os arts. 10 e 448 da CLT: “Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica 

da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados”.“Art. 448. A mudança na 

propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos 

respectivos empregados”.  

 Pela leitura de ambos os artigos, verifica-se que no âmbito da relação de emprego o 

contrato de trabalho não é intuito personae relativamente ao empregador. Segundo Maranhão 

e Carvalho, “dois são os requisitos essenciais para que se opere tal sucessão: a) que uma 

unidade econômico-jurídica passe de um para outro titular; b) que não haja solução de 

continuidade na prestação de serviços”.110  

Em outra obra, Maranhão, comentando o art. 448 da CLT e tecendo-lhe algumas 

críticas, preceitua que:  

 
É evidente que, ainda aqui, o legislador pensou em uma coisa e disse outra. 
Se um empresário, pessoa física ou jurídica, possui vários estabelecimentos, 
claro está que a ‘empresa’ não se confunde com qualquer deles. 
Transferindo um dos estabelecimentos, não haverá mudança na propriedade 
da ‘empresa’, e, no entanto, há sucessão de empregadores relativamente aos 
empregados que continuem trabalhando no estabelecimento vendido. Por 
outro lado, não tem sentido em direito, para o efeito da sucessão, falar em 
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‘mudança na estrutura jurídica da empresa’, seja qual for a acepção que se 
dê a este termo. O que poderá ocorrer é a mudança de estrutura de uma 
‘sociedade’, que, digamos, de sociedade por cotas, passa a sociedade 
anônima. Mas isto é outra coisa, porque a sociedade será ‘proprietária’ do 
estabelecimento, ou da ‘empresa’. A verdade é que a sucessão de 
empregadores se prende, no Direito do Trabalho, à transferência do 
estabelecimento. Assim, para que ocorra a sucessão, não é preciso que uma 
‘empresa’ desaparecera e outra ocupe o seu lugar.111  

 

Vilhena indica que se configura a sucessão trabalhista:  

 
Com a continuidade da prestação de serviço dos trabalhadores ou com sua 
passagem para a empresa sucessora, pouco importa se tenha consumado a 
transferência de toda uma empresa ou de apenas parte dela: a sucessão pode 
ser total ou no estabelecimento ou até em uma linha ou em um fio de 
atividade de uma empresa para outra.112  

 

Além disso, para Meireles, no campo do Direito do Trabalho, ocorreria a sucessão:  

 
Em relação à pessoa que sucedesse formalmente a pessoa jurídica, seja por 
alienação do patrimônio, por extinção ou dissolução da empresa, etc., como, 
também, na ocorrência da sucessão no empreendimento ou empresa em seu 
sentido econômico, mesmo que o empregado não preste serviços para o 
sucessor.113  
 

Essa proteção dada pelo legislador ao empregador, segundo Nascimento, funda-se:  

 
Não só no já citado princípio da continuidade do contrato de trabalho, cujo 
corolário é o direito ao emprego, como também no princípio da 
despersonalização do empregador, ou seja, na perfeita discriminação que se 
faz entre empresário e empresa, para vincular os contratos de trabalho com 
esta e não com aquele.114  

 

 Há de se afirmar ainda, que a proteção dada ao empregado pelos artigos 10 e 448 da 

CLT não se limita ao processo de conhecimento, mas também ao processo de execução, pois 

muitas vezes a alienação ou mudança ocorre quando o empregador já possui ações trabalhistas 

em fase de execução. Isto significa dizer que o sucessor, caso venha a adquirir um 

estabelecimento comercial sobre o qual penda algum processo de execução trabalhista com 

penhora de bens, não irá interpor embargos de terceiro, mas sim embargos à execução.  

 

                                           
111 SUSSEKIND, Arnaldo; VIANA, Segadas; MARANHÃO, Délio. Instituições de direito do trabalho. 19. ed. 
atual. / por Arnaldo Sussekind e João de Lima Teixeira Filho. São Paulo: LTr, 2000. p. 311/312.  
112 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de Emprego: estrutura legal e supostos. 2. ed. São Paulo: LTr, 
1999. p. 284.  
113 MEIRELLES, op. cit., p. 78.  
114 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.  p. 406.  



 

 

 

 

Trazem-se à colação alguns acórdãos neste sentido:  

  
EMPRESA (SUCESSÃO) – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA – 
SUCESSÃO DE EMPREGADORES NA FASE DE EXECUÇÃO DO 
TÍTULO SENTENCIAL – Quando a sucessão se realiza ulteriormente ao 
proferimento da sentença condenatória, estando a sucessão cabalmente 
comprovada nos autos, a execução será promovida contra a sucessora, 
pouco importando que não tenha participado do processo de conhecimento. 
É da própria declaração emoldurada pelo artigo 448 da CLT que se obtém o 
fundamento legal para determinar a responsabilidade da sucessora, quanto 
ao adimplemento das obrigações contraídas pela sucedida. (TRT 2ª R – AP 
20000350162 – (20010036967) – 3ª T – Rel. Juiz Marcelo Freire Gonçalves 
– DOESP 20.02.2001). 
 
AGRAVO DE PETIÇÃO – SUCESSÃO DE EMPREGADORES – 
Ocorrendo à transferência de titularidade da unidade econômico-jurídica, 
continuando na mesma atividade, no mesmo local, configurada está a 
sucessão de empregadores, em face da transferência do fundo de comércio; 
respondendo o sucessor pelos direitos adquiridos pelos trabalhadores, a teor 
dos arts. 10 e 448 da CLT, inclusive com a penhora de bens futuros para 
saldar a execução trabalhista. Provimento negado. (TRT 4ª R. – AP 
11094.941/98-0 – 6ª T. – Relª Juíza Tânia Maciel de Souza – J. 30.03.2000). 
 
SUCESSÃO DE EMPREGADORES – UNIDADE ECONÔMICA – 
JURÍDICA TRANSFERIDA A OUTRO TITULAR NO CURSO DA 
EXECUÇÃO – Por força do que dispõe os art. 10 e 448 da CLT, os efeitos 
da sucessão operam-se para além da vigência do ajuste, ficando o sucessor 
inteiramente responsável por todos os direitos adquiridos durante a vigência 
anterior do contrato. Mesmo para os contratos já rescindidos pelo antigo 
empregador, inexistentes no momento do transpasse, fica privativamente 
responsável o sucessor (...) As relações jurídicas passadas e presentes 
permanecem as mesmas, com todos os seus efeitos, como preleciona com 
extrema agudez EVARISTO DE MORAIS FILHO (Sucessão nas 
Obrigações e a Teoria da Empresa, Vol. II, Forense, Rio, edição de 1960, p. 
254). (TRT 19ª R. – Proc. 1997012542-71 – 1ª V. do Trab. de Maceió – 
Red. Juiz Pedro Inácio – J. 04.07.2000). 

 

 Entretanto, pode acontecer o contrário, ou seja, o empregador financeiramente idôneo 

alterar o seu contrato social unicamente com o objetivo de transferir a terceiros sua empresa, 

tendo como desiderato evitar o recebimento dos créditos por parte dos empregados.  

 A teor do que dispõem os artigos 10 e 448 da CLT, aparentemente, os credores 

ficariam desprotegidos. No entanto, desde que se demonstre e prove que houve fraude ou 

simulação, nada impede que o processo de execução seja direcionado em face do sucedido.  

  

Nas palavras de Teixeira Filho:  

 
O problema da sucessão de empregadores, do ponto de vista da execução, é, 
como se percebe, multifacetário e extremamente complexo, não 
comportando, por isso, exames e soluções generalizantes; cada caso 
concreto deve ser investigado em sua individualidade, a fim de que não 
sejam adotadas soluções idênticas para situações díspares – sendo essencial, 



 

 

 

 

todavia, em qualquer caso, que o juiz se empenhe em apurar  se a sucessão 
teve como objetivo lesar, ou não, direitos dos trabalhadores; convencendo-
se de que esse escopo esteve presente, cumprirá ao magistrado ordenar que 
a execução seja realizada contra o sucessor, devendo, para isso, conferir às 
leis que regem as sociedades comerciais uma interpretação que não violente 
o espírito tuitivo que anima o direito material do trabalho.115  

 

 Assim, verifica-se que, comprovada a sucessão de empregadores, ao exeqüente abrem-

se as portas para propor a execução em face do sucessor, mesmo que, como demonstrado 

acima, não conste do título executivo judicial ou extrajudicial. Como conseqüência, tem-se 

que a empresa que tiver seus bens penhorados em razão da sucessão, mesmo que não tenha 

participado do processo de conhecimento ou não esteja incluída no título executivo 

extrajudicial, será parte legitima para responder à execução e, conseqüentemente, interpor os 

embargos à execução.  

   

5.3 Grupo Econômico 

 

 A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 2.º, parágrafo 2.º, dispõe que:  

 
Art. 2o  [...] 
 
Parágrafo 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou qualquer 
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis à empresa principal e a cada uma das 
subordinadas.  
 

 Esse artigo dispõe que a responsabilidade fixada por lei entre os integrantes do grupo é 

solidária, o que significa dizer que o empregado pode exigir de todos os componentes ou de 

qualquer deles o pagamento por inteiro da dívida, mesmo que tenha trabalhado para apenas 

uma das pessoas jurídicas que compõem o grupo. 

A pergunta a que se tentará responder neste item é a seguinte: A responsabilidade 

solidária, disposta no art. 2º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, está adstrita 

a ser reconhecida no processo de conhecimento, sob pena de preclusão, ou pode, também, ser 

acatada no processo de execução? 

 Comumente, vêem-se execuções trabalhistas serem suspensas pelo fato de que o 

exeqüente não consegue encontrar bens passíveis de penhora pertencentes ao sujeito passivo 

da ação trabalhista. Posteriormente, descobre que há outras empresas que compõem o mesmo 
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grupo econômico e pede a penhora sobre os bens das empresas encontradas. Todavia, o Poder 

Judiciário Trabalhista, tomando por alicerce o Enunciado 205 do TST, indefere o pedido do 

exeqüente, sob a alegação de que a nova empresa não participou do processo de 

conhecimento.  

 A jurisprudência do TST e a doutrina majoritária entendem que somente a empresa do 

grupo a qual participou do processo de conhecimento pode ser chamada no processo de 

execução.  

 Preceitua o Enunciado 205 do TST:  

 
O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou 
da relação processual como reclamado, e que, portanto, não consta no título 
executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo da execução.  

 
 Por sua vez, Teixeira Filho opina que:  

 
Tratando-se de grupo econômico (CLT, art. 2º, parágrafo 2º), a execução, 
mesmo assim, somente poderá ser promovida em relação àquelas empresas 
que participaram do processo de conhecimento. Ao escrevermos sobre o 
assunto, em outra obra, já alertávamos para o fato de ser censurável a praxe 
de permitir-se que a execução seja promovida contra quem não esteve 
presente no processo cognitivo, a pretexto de pertencer ao mesmo grupo 
econômico, pois isso envolve ofensa barbárica a princípios medulares do 
devido processo legal.116 
  

O mesmo entendimento têm Pinto J.117 e Martins S.118  

 Não se pode concordar com o Enunciado 205 do Tribunal Superior do Trabalho e 

também com as afirmações dos ilustres professores, pelos seguintes motivos: 

a) a CLT (art. 2º, parágrafo 2º), quando trata do grupo econômico, não limita a 

responsabilidade solidária à participação das empresas no processo de conhecimento;  

b)  nem sempre o sujeito passivo do título executivo é o responsável pelo débito;  

c) a inclusão de várias empresas no processo de conhecimento prejudica o princípio da 

celeridade processual;  

d) na sua grande maioria, a insuficiência de bens da única empresa demandada no 

processo de conhecimento surge no momento da execução.   
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e) uma empresa do grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, 

poderá, quando da penhora de seus bens discutir a sua legitimidade (como componente do 

grupo), não havendo cerceamento de direito de defesa;  

f) além disso, como preceitua Américo Plá Rodriguez, quando uma norma permitir 

diversas interpretações, deve-se adotar a mais favorável ao empregado (princípio do in dubio 

pro operario).   

Não há embasamento legal para a subsistência do Enunciado 205 do TST, tendo em 

vista que a CLT preceitua com todas as letras que: “Sempre que uma ou mais empresas, 

tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 

controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou qualquer outra 

atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 

responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas (art. 2º, parágrafo 2º da CLT)”. 

O parágrafo não fala que somente existirá a solidariedade caso a empresa a ser chamada 

como solidária tenha participado da relação processual como reclamada no processo de 

conhecimento.    

Para Machado Júnior, não há dispositivo legal na CLT que impeça o reconhecimento 

do grupo econômico no processo de execução, vejamos: 

 
Portanto, inicialmente, temos que deve ser considerada como verdadeira 
empregadora – como verdadeiro sujeito da relação empregatícia – a 
empresa, que deve ser responsabilizada pelo adimplemento da obrigação 
constante do título executivo. É o conceito jurídico de empresa, que se 
assenta num conceito econômico, como menciona Rubens Requião, ‘se 
firma na idéia de que é ela o exercício de atividade produtiva’. Não vemos, 
diante desses argumentos, qualquer diferenciação lógica entre as hipóteses 
de sucessão de empresa e a existência do grupo econômico, já que em 
ambas as situações a empresa não constante do título executivo responderá 
pela obrigação, eis que a noção de empresa, como exercício de atividade 
produtiva, norteará ambas as soluções judiciais. 
[...] 
Estipulando a lei a responsabilidade solidária de todas as empresas 
integrantes do grupo econômico, para os efeitos da relação de emprego, 
nada impede de lermos tal regra constante do art. 2º, parágrafo 2º, da CLT 
como dirigida, também, ao processo de execução, já que aqui, igualmente, a 
execução estará sendo direcionada contra a empresa, considerada como o 
exercício da atividade econômica.119 
 

Por outro lado, nem sempre a pessoa reconhecida no título executivo judicial será a 

responsável pelo pagamento. Como exemplos citem-se os sucessores (art. 10 e 448 da CLT), 

o novo devedor que assumiu a dívida, o responsável tributário etc. Na lição de Meireles: 

 

                                           
119 MACHADO JÚNIOR, op. cit., 208-209.  



 

 

 

 

 Já o segundo dispositivo acima citado (art. 568, I, CPC), menciona que o 
sujeito passivo da execução é ‘o devedor, reconhecido como tal no título 
executivo’. Aqui, o legislador traçou rígida limitação à legitimação passiva: 
somente será legitimado passivamente o devedor mencionado no título 
executivo. Mas, ainda que tenha se referido ao devedor reconhecido no 
título judicial, foi o próprio texto codificado que estabeleceu a legitimidade 
passiva de outras pessoas cujos nomes, a princípio, não são inscritos no 
título executivo, como os sucessores, o novo devedor que assumiu a dívida, 
o responsável tributário etc. (art. 568, II a V, e art. 592, I, II e IV, ambos do 
CPC). Em todos esses casos, portanto, o credor, além de apresentar o título 
executivo, terá que comprovar que o demandado responde pela dívida em 
sucessão ou de forma secundária. Assim, pode se concluir que, 
necessariamente, os legitimados para a ação de execução não são as pessoas 
cujos nomes estejam lançados no título executivo, seja judicial ou 
extrajudicial. Terceiros também estão legitimados, via de regra, por fatos 
supervenientes à constituição do crédito, por força de lei ou em decorrência 
da relação de direito material mantido com o credor ou devedor primário. 
[...] 
Ora, nada justifica que o credor deva ajuizar nova ação cognitiva para que 
seja certificada a responsabilidade passiva secundária do devedor solidário 
ou subsidiário, cujos nomes não constem do título executivo, se já possui 
título executivo lhe autorizando demandar em execução.120 

 

Além disso, obrigar o empregado a chamar todas as empresas do grupo para o 

processo de conhecimento significa dar um golpe à celeridade processual, pois sabe-se que as 

empresas do grupo em que o empregado não trabalhou se limitarão a dizer que não fazem 

parte do grupo econômico, não discutindo o mérito, mas sim, questões processuais, que 

podem muito bem ser discutidas no processo de execução, quando da interposição dos 

embargos.        

Por sua vez, o art. 910 do Código Civil, que trata da solidariedade, aplicado 

subsidiariamente ao Direito do Trabalho por disposição expressa do art. 8o da CLT, diz que o 

credor, propondo ação contra um dos devedores, não fica inibido de acionar os outros.    

Por fim, tem-se que o escopo do art. 2º, parágrafo 2º, da CLT, foi favorecer o 

empregado. Assim, é preciso que visualizá-lo com base no princípio da interpretação mais 

favorável ao empregado, conhecido como in dubio pro operário. Deixa-se bem assentado 

ponto de vista, no sentido de que o princípio deve ser aplicado no campo do direito material, 

já que ele trata de direito material. Não se está dizendo que este princípio deva ser aplicado no 

campo da prova.  

Nesse sentido, é o teor dos recentes julgados: 

 
EMPRESA (CONSÓRCIO) – GRUPO ECONÔMICO–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA EXECUÇÃO– 
INADMISSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA 

                                           
120 MEIRELLES, Edilton. Função do Título Executivo e a legitimação na execução. Revista LTr. São Paulo, v. 
64, n. 5, mai. 2000. p. 609.  



 

 

 

 

FASE DE CONHECIMENTO – Como responsáveis solidárias, todas as 
empresas integrantes do grupo econômico estão geneticamente vinculadas à 
obrigação reconhecida pelo título executivo judicial. Nesse sentido, todas 
detêm legitimação primária para a execução, o que significa que mesmo 
aquelas que não foram citadas para contestar a reclamação e participar dos 
demais trâmites processuais respondem com seus patrimônios pela 
satisfação do débito. (TRT 2ª R. – 02970331157 – Ac. 8ªT. 02980095332 – 
Rel. Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva – DOESP 13.03.1998).   
 
EMPRESA (CONSÓRCIO) – EXECUÇÃO – GRUPO ECONÔMICO – 
Empresas do mesmo grupo econômico são responsáveis solidariamente pela 
satisfação do crédito do empregado, a teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, da 
CLT, sendo irrelevante que uma delas não tenha participado diretamente da 
relação processual na fase de conhecimento. (TRT 2ª R. – 02970104681 – 
Ac. 7ªT. 02970308465 – Rel. Gualdo Amaury Formica – DOESP 
17.07.1997). 
 
AGRAVO DE PETIÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – 
GRUPO ECONÔMICO – Tratando-se de empresa que, embora com 
personalidade jurídica própria, integra grupo econômico, sua 
responsabilidade é solidária, ex vi legis quanto aos créditos decorrentes da 
relação de emprego. A legislação subsidiariamente aplicável, no caso a Lei 
dos Executivos Fiscais, não condiciona a validade da execução contra a 
empresa agrupada à sua participação no título executivo judicial. O 
Enunciado nº 205 da Súmula do TST comporta revisão. (TRT 4ª R. – AP 
63847.009/94-0 – 2ª T. – Rel. Juiz Paulo Caruso – J. 08.09.1998). 

 

Vê-se, pois, que os Tribunais estão mudando o entendimento sobre a matéria. 

Portanto, salvo melhor juízo, entende-se que existindo um grupo econômico, qualquer uma 

das empresas poderá ser acionada no processo de execução, mesmo que não tenha participado 

do processo de conhecimento, o que significa dizer que referidas pessoas, quando chamadas 

ao processo de execução, tendo penhorados seus bens, poderão embargar a execução.  

 

5.4 Sócios 

 

 Determina o art. 2º da CLT que o empregador é a empresa. Por sua vez, o art. 20 do 

CC preceitua que não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa do sócio. Além disso, 

dispõe o art. 596 do CPC que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da 

sociedade senão nos casos previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, 

tem direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade. 

 Todavia, há algumas normas que responsabilizam diretamente os sócios pelos débitos 

trabalhistas das empresas, independentemente de culpa ou dolo deles. São exemplos os 

comanditários até os fundos a que se obrigam e os demais sócios, solidariamente, nas 

sociedades em comandita simples e por ações (art. 313 c/c art. 316 do Código Comercial); 

sócios da sociedade em nome coletivo (art. 316 do CCom); sócios capitalistas e industriais, 



 

 

 

 

solidariamente (arts. 320 e 321 do CCom); sócios das sociedades anônimas, pelo “preço de 

emissão das ações subscritas ou adquiridas” (art. 1.º, in fine, da Lei n.º 6.040/76); sócios pelos 

débitos da LTDA até o limite da cota não integralizada (art. 9.º, da Lei n.º 3.708/19); as 

pessoas físicas ou jurídicas que mantenham vínculo de controle de instituições financeiras, 

independentemente de culpa ou dolo (art. 15 do Dec. – Lei 2.321/87 c/c com o art. 2.º da Lei 

9.447/97); na falência, os sócios são ilimitadamente responsáveis pelas obrigações sociais 

(art. 5.º do Dec.- Lei n.º 7.661/45). Nesses casos a responsabilidade do sócio surge 

independentemente da verificação de dolo ou culpa. Esta responsabilidade é também chamada 

legitimidade passiva secundária.121 

 Por outro lado, há também a responsabilidade do sócio quando ocorre a violação do 

estatuto ou do contrato social, dolo, descumprimento de obrigação legal, abuso de gestão etc. 

Nesses casos há a necessidade de prova da fraude por parte do credor.  

 São exemplos o sócio–gerente da LTDA, quando agir com excesso de mandato e pelos 

atos praticados com violação do contrato ou da lei (Decreto n.º 3.708/19), o sócio das 

sociedades anônimas, quando proceder “dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou 

dolo, com violação da lei ou do estatuto” (art. 158, incisos I e II, da Lei 6.404/76).  

 Sento-Sé,122 quando trata, em artigo, do tema em questão, entende que:  

 
Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas contraídas pela sociedade, 
em razão da autonomia patrimonial; que a responsabilidade somente pode 
existir quanto houver disposição legal; que a simples exaustão de bens da 
pessoa jurídica não autoriza que sejam atingidos os bens particulares dos 
sócios, na sociedade limitada, ou do acionista, na sociedade anônima e por 
fim, que o sócio somente poderia ser demandado quanto participasse do 
processo de conhecimento, sob pena de violação ao devido processo legal.    

  

Pode-se discordar com esse ponto de vista por vários motivos.   

 O Código Comercial dispõe no art. 350 que: “Os bens particulares dos sócios não 

podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados todos os bens 

sociais”.  

  

Por sua vez, o art. 596 do Código de Processo Civil preceitua:  

  

                                           
121 Id. Temas da execução trabalhista. São Paulo: LTr, 1998. p. 98; BORGES, Leonardo Dias; MENEZES,  
Cláudio Armando Couce de. O moderno processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1999. p. 42.  
122 SENTO-SÉ, Jairo Lins Albuquerque. A efetividade do processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1999. p. 23-
36.  



 

 

 

 

Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da 
sociedade senão nos casos previstos em lei; o sócio demandado pelo 
pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro excutidos os 
bens da sociedade.  
Parágrafo primeiro: Cumpre ao sócio, que alegar o benefício deste artigo, 
nomear bens da sociedade, sitos na mesma comarca, livres e 
desembargados, quantos bastem para pagar o débito.  

  

Pela leitura dos dois artigos cumpre desde logo afastar a tese dos que sustentam a 

impossibilidade de não penhora de bens dos sócios. Os textos são claros no que se refere à 

responsabilidade dos sócios. O que precisa ficar claro é que a responsabilidade dos sócios é 

subsidiária em relação à sociedade. Primeiro tenta-se o recebimento dos créditos por parte da 

sociedade devedora, caso isto não aconteça, e estejam presentes os requisitos legais, cobra-se 

dos sócios. É evidente que a responsabilidade somente nascerá quanto houver disposição legal 

outorgando ao credor o poder de se dirigir diretamente em face do sócio. Na Sociedade 

Limitada, por exemplo, quando houver excesso de mandato e pelos atos praticados com 

violação do contrato ou da lei (art. 10 do Decreto n. 3.708/1919); na Sociedade Anônima, 

quando o administrador não agir dentro de suas atribuições ou poderes, com dolo ou culpa ou 

com violação da lei ou do estatuto (art. 158 da Lei 6.404/64).  

 Facilmente se constata que os sócios não são devedores, mas sim responsáveis 

secundários pela execução. Somente os bens do devedor respondem pela execução. Todavia, 

por motivos diversos, como por exemplo o art. 592 do CPC, terceiros são responsáveis pelo 

débito. Esse terceiro, nas palavras de Borges e Menezes:  

 
Não é parte originária no processo de execução. Legitimado originalmente é 
o devedor. No entanto, como a responsabilidade pela execução se destaca 
do elemento débito (obrigação de direito material), o terceiro sofrerá as 
conseqüências da constrição judicial, não lhe sendo dado eximir-se da 
sujeição.123 
  

Além disso, a alegação de que o sócio não pode responder pela dívida, pois não 

participou do processo de conhecimento, não pode prosperar, pois para que o sócio seja 

responsabilizado deverá ser intimado para pagar ou nomear bens à penhora, obedecendo-se 

assim ao princípio do contraditório, e poder indicar bens da sociedade, conforme dispõe o art. 

596 do CPC.   

 Por outro lado, como dito anteriormente, o devedor é a pessoa jurídica; seria inviável e 

causaria morosidade trazer aos autos todos os sócios responsáveis desde o processo de 

                                           
123 BORGES, Leonardo Dias; MENEZES, Cláudio Armando Couce de. O moderno processo do trabalho. n. 2. 
execução. São Paulo: Ltr, 1999. p. 43.  



 

 

 

 

conhecimento. Como o empregador é a pessoa jurídica, a ação deve ser dirigida contra ela, 

somente quando do início do processo de execução é que o credor saberá se houve fraude ou 

não com relação à dissolução da sociedade. Como afirma Meireles: “Nada justifica o prévio 

ajuizamento de ação cognitiva para se apurar a responsabilidade passiva do sócio, se esta pode 

ser, se refutada, firmada nos embargos à execução (que é uma ação de conhecimento).124   

Como se viu no item 2, os embargos à execução tratam de verdadeira ação, em que 

poderá o devedor discutir a sua legitimidade.    

Como diz Leonardo Dias Borges: 

 
[...] ocorrendo violação de lei ou do pacto social, ou extrapolando-se os 
limites, a responsabilidade de cada sócio projeta-se no mundo do direito 
obrigacional, em toda a sua plenitude. Suas obrigações identificam-se com 
as dos sócios das sociedades de fato, ou sociedades irregulares 
constituídas.125  
  

 Neste mesmo sentido, ensina-nos Romita:  

 
A limitação da responsabilidade dos sócios é incompatível com a proteção 
que o Direito do Trabalho dispensa aos empregados; deve ser abolida, nas 
relações da sociedade com seus empregados de tal forma que os créditos dos 
trabalhadores encontrem integral satisfação, mediante a execução 
subsidiária dos bens particulares dos sócios. É tempo de afirmar, sem 
rebuços, que nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada, todos 
os sócios devem responder com seus bens particulares, embora 
subsidiariamente, pelas dívidas trabalhistas da sociedade; a responsabilidade 
deles deve ser solidária, isto é, caberá ao empregado exeqüente o direito de 
exigir de cada um dos sócios o pagamento integral da dívida societária.126   

  

Portanto, é perfeitamente possível o sócio ter bens penhoráveis como responsável e, 

conseqüentemente, se constituir como parte ativa nos embargos à execução. O que precisa 

ficar claro é que o sócio não será responsabilizado aleatoriamente, mas sim, mediante 

autorização judicial, com a comprovação de fraudes na constituição da sociedade, durante o 

seu desenvolvimento ou em sua dissolução. Em isso acontecendo, o sócio deixa de ser 

terceiro e será tido como devedor, podendo, se quiser, interpor embargos à execução, e não 

embargos de terceiro.  

                                           
124 MEIRELLES, op. cit., p. 103.  
125 BORGES, Leonardo Dias; MENEZES, Cláudio Armando Couce de. O Moderno Processo do Trabalho, n. 
2, Execução. São Paulo: LTr, 1999. p. 44-45.  
126 ROMITA, Arion Sayão. Aspectos do processo de execução trabalhista à luz da Lei n.º 6.830/80. LTr, v. 
45, n. 9, set. 1981. p. 1041.  



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

6. PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS 

 

6.1 Contagem. Início 

 

 Desde a publicação do Decreto-Lei 1.237/39, o prazo para interposição dos embargos 

à execução no processo trabalhista sempre foi de 5 (cinco) dias. Todavia, a medida provisória 

2.102-32 de 21 de junho de 2001 modificou o prazo constante no art. 884 da CLT de 5 (cinco) 

para 30 (trinta) dias. Esse aumento do prazo para embargos do devedor logo alcançou o 

repudio da doutrina.127 

 Em nível jurisprudencial, o Tribunal da 18a. Região e o Tribunal da 4a. Região têm 

entendido que esse prazo deve ser aplicado somente à Fazenda Pública, pois a Medida 

Provisória veio a alterar a Lei 9.494/97, que “Disciplina a aplicação da tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública”, o que significa dizer que somente para a Fazenda Pública foi 

alterado o prazo insculpido no caput do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou 

seja, para as pessoas não enquadradas como Fazenda Pública (União, Estados, Municípios, 

Autarquias e Fundações Públicas), fica inalterado o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos 

embargos à execução.   

 Transcrevem-se a seguir as mencionadas decisões:  

 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS – A alteração 
ocorrida na Medida Provisória 2.102 diz respeito ao prazo para a Fazenda 
Pública opor embargos à execução e não para pessoas jurídicas de direito 
privado. (TRT 18a Região. AP – 705/02 – Juiz Heiler Alves da Rocha. 
Agravante: Milano Prizzaria e Restaurante. Agravado; Júlio César 
Lopes.DJEGO 18.09.2001).   
 
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. O art. 884/CLT não foi derrogado 
pela MP n. 2.180-34/2001, que dilatou o prazo para oposição de embargos 
de cinco para trinta dias, apenas para os órgãos da Administração Pública 
Direta, Autarquias e Fundações Públicas, não beneficiando a iniciativa 
privada (TRT 3a. R. – AP – 7460/01 – 2a. T – Rel. Juiz José Maria Caldeira 
– DJMG 9.02.2002).  

 

                                           
127 SALVADOR, Luiz. Da inconstitucionalidade da MP que alterou o prazo de cinco dias do art. 884 da CLT 
para os embargos do devedor. Jornal Síntese. Ano 5, n. 54. ago. 2001. Porto Alegre. p. 6-7. BARBOSA, 
Rogério Dias. O retrocesso da alteração no prazo para embargar execução trabalhista. Revista da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Goiânia. ano XIV, n. 46, p. 21-22, abr./jun. 2001.  



 

 

 

 

O problema dessa interpretação é que a ela afronta expressamente a nova redação do 

art. 884 da CLT, dada pela Medida Provisória, o que pode ser ainda prejudicial ao credor e 

ferir os princípios da celeridade e economia processuais, pois proporcionaria a interposição de 

novos recursos, alegando-se violação ao princípio do ampla defesa, utilizando-se de todos os 

recursos que a lei infraconstitucional garante ao devedor.   

 Entende-se que a interpretação dada pela Medida Provisória deve ser a de que o prazo 

se refere somente à Fazenda Pública, pois nada justifica a alteração desse prazo para trinta 

dias no que se refere às pessoas de Direito Privado. Além disso, mesmo para a Fazenda 

Pública este prazo não deveria ter sido estendido, pois constitui um privilégio que fere o 

princípio da igualdade.  

 Por outro lado, a jurisprudência entende que a contagem do prazo para embargos 

começa com a intimação da penhora; todavia, apresenta fundamentação discrepante.  

 A primeira corrente sustenta que o próprio art. 884 da CLT dá a resposta para a 

questão: 

 
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INÍCIO DO PRAZO PARA 
INTERPOSIÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS – 769 E 884, "CAPUT", DA 
CLT – O art. 769, da CLT, diz que o direito processual comum será fonte 
subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for 
incompatível. Assim, muito embora o inciso I do art. 738, do CPC, agora 
preveja que o prazo para o devedor oferecer embargos inicie a partir "da 
juntada dos autos da prova da intimação da penhora", tal é incompatível 
com o "caput" do art. 884, da CLT, que é claro ao preconizar que "garantida 
a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para 
apresentar embargos". Logo, como o prazo de 05 dias inicia-se a partir da 
ciência da penhora, são intempestivos os embargos à execução ofertados 
após o decurso de tal prazo. Agravo de petição conhecido e não provido. 
(TRT 15ª R. – Proc. 26693/95 – 4ª T. – Rel. Juiz José Otávio Bigatto – 
DOESP 11.03.1996 – p. 86).   

 

 A segunda corrente diz que o art. 774 da CLT dá a resposta:  

 
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS À 
EXECUÇÃO – O prazo para apresentação de embargos à execução conta-se 
da ciência das partes da penhora ou do depósito – inteligência do art. 774 da 
CLT. Na hipótese, não se aplica subsidiariamente o CPC, vez que não há 
omissão da CLT a respeito. (TRT 3ª R. – AP 3.388/96 – 5ª T. – Rel. Juiz 
Roberto Marcos Calvo – DJMG 19.04.1997).  

  

 A terceira corrente sustenta que, no caso, aplica-se a Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80):  

 



 

 

 

 

AGRAVO DE PETIÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
INTEMPESTIVOS – INTIMAÇÃO DA PENHORA – O prazo de cinco 
dias para interposição dos embargos à execução tem início com a intimação 
da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado, conforme 
preconiza o art. 16, III, da Lei nº 6.830, de aplicação subsidiária ao processo 
do trabalho (art. 889/CLT). (TRT 24ª R. – Ac. 0002962/97 – AP 
0000109/97 – Rel. Juiz Abdalla Jallad – DJMS 12.02.1998 – p. 00026).  

 

 Cumpre ressaltar que as três correntes sustentam que o prazo sempre se inicia com a 

intimação do devedor da penhora efetivada e não da juntada aos autos do mandado de 

intimação da penhora como preconiza o art. 738, I, do CPC.  

 Observa-se, contudo, que o art. 884 da CLT, por si só, não responde à questão de 

quando se inicia a contagem do prazo para embargos à execução, pois a expressão contida no 

referido artigo “garantida a execução ou penhorados os bens” não significa que o devedor 

tenha tomado ciência da penhora. Imagine-se a penhora sobre um bem de um devedor que se 

encontre viajando para o exterior. Certamente, terá o devedor de ser intimado da penhora para 

que o prazo se inicie, sob pena de violação do princípio da ampla defesa (art. 5o, XXXV e 

LV).  

 Quanto ao artigo 774 da CLT, entende-se que ele não deve servir de alicerce no 

presente caso, pois a Lei 6.830/80 não é omissa quanto ao início da contagem do prazo para 

embargos à execução, haja vista que o art. 16, III, estabelece, de maneira clara, que o prazo se 

inicia da intimação da penhora.  

 Teixeira Filho, tratando do assunto, afirma que:  

 
No processo do trabalho, o prazo para a apresentação de embargos, pelo 
devedor, passa a fluir da intimação da penhora. Não se aplica, pois, ao 
processo do trabalho, o disposto no inciso I do art. 738, do CPC. Sendo 
assim, o devedor terá o prazo de cinco dias para embargar a execução, 
passando o prazo a ser contado da intimação da penhora[...].128 

  

 Destarte, com base na legislação citada, pode-se afirmar que o prazo para a 

apresentação dos embargos se conta a partir da intimação da penhora, ao contrário do que 

acontece no processo civil (CPC, art. 738, I) em que o prazo se inicia a partir da juntada aos 

autos do mandado de intimação devidamente cumprido.  

  

6.2 Depósito em dinheiro para garantia da execução 
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 O devedor, para evitar penhora sobre seus bens, pode comparecer em juízo e depositar 

o valor da dívida para garantir o débito e embargar à execução. Neste caso, há também 

divergência em nível jurisprudencial quanto ao início do prazo para embargar à execução. 

 Uma primeira corrente entende que o fato de o devedor comparecer e depositar em 

dinheiro o valor do débito não significa que a partir daí se inicia o prazo para embargos à 

execução, mas sim com a formalização da penhora:  

 
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – Na execução 
trabalhista, o executado é citado para cumprir a decisão em 48 horas, ou 
garantir a execução, sob pena de penhora (CLT, art. 880). Ele tem duas 
alternativas: ou paga o que deve ou garante a execução. Optando pela 
segunda, a executada deve colocar à disposição do juízo bens suficientes 
para garantir a execução, seguindo a ordem de preferência disposta no art. 
655 do CPC, que menciona o dinheiro como o primeiro bem a ser oferecido. 
Ora, quando o executado deposita o valor da execução, está simplesmente 
oferecendo dinheiro para ser penhorado e garantir a mesma. Necessário, 
portanto, como em qualquer penhora, que se lavre o auto de penhora desse 
dinheiro depositado. E somente após o executado ter ciência desse ato é que 
começa o prazo para apresentação dos embargos. (TRT 19ª R. – Proc. 
1998061062-71 – 6ª V. do Trab. de Maceió – Rel. Juiz João Batista – J. 
17.10.2000). 

  

 A segunda corrente entende que o simples depósito do valor do débito, sem nenhum 

ato posterior, seria suficiente para iniciar o prazo para os embargos à execução:  

 
AGRAVO DE PETIÇÃO – GARANTIA DA EXECUÇÃO EM 
DINHEIRO – INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO – 
Tratando-se de garantia da execução mediante depósito em dinheiro, o 
prazo para apresentação dos embargos é contado da data do depósito, 
quando se efetivou a garantia, independente de formalização por penhora. 
(TRT 4ª R. – AP 00191.019/92-5 – 5ª T. – Rel. Juiz Juraci Galvão Júnior – 
J. 27.04.2000). 

 

 Na doutrina, Teixeira Filho corrobora a segunda corrente, pois em sua opinião:  

 
Quando o devedor, por sua iniciativa, deposita (em conta de rendimento) o 
valor expresso no mandato executivo (não para efeito de pagamento), o 
prazo para oferecimento de embargos é contado da data em que o depósito 
foi realizado, pois feriria o senso lógico imaginar que o devedor devesse ser 
intimado (=cientificado) de um ato por ele próprio praticando e do qual, por 
isso, tem ciência plena.129  
 

 Machado Júnior tem o mesmo entendimento:  
Com o depósito do valor da condenação, tem início o prazo para a 
apresentação dos embargos na forma do art. 16, I, da Lei n.º 6.830/80, 
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independentemente de qualquer intimação do devedor, já que dispensável 
qualquer outra providência como a lavratura do termo de penhora.130  

 

 Entende-se que, no que se refere ao processo do trabalho, a garantia do Juízo pelo 

depósito da quantia devida, faz com que o prazo para ajuizamento dos embargos à execução 

se inicie. Isto, porque a Lei n. 6.830/80, aplicada subsidiariamente ao processo do trabalho, 

preceitua no art. 9o, I, que em garantia da execução, pelo valor da dívida, o executado poderá 

efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que 

assegure a atualização monetária. Por sua vez, o art. 16 da citada Lei diz que o executado 

poderá oferecer embargos a partir do depósito. Como diz Theodoro Júnior:  

 
Em matéria de garantia da execução, a Lei n. 6.830/80 apresenta como 
primeira novidade a dispensa da solenidade da penhora, quando o devedor, 
no prazo de citação, oferece, para segurança do juízo, depósito em dinheiro 
à ordem judicial [...] o depósito em dinheiro e a fiança não são, 
formalmente, penhora, de sorte que, em tal situação, não haverá necessidade 
de lavrar-se nem auto nem termo de penhora.131  

 

 Destarte, comparecendo o devedor e efetuando o depósito da quantia devida, por 

expressa disposição do artigo 9o, I, combinado com o artigo 16, I, ambos da Lei 6.830/80, o 

prazo para embargos à execução é contado do próprio deposito. Além disso, os princípios da 

economia processual e da celeridade estão sendo prestigiados com esta interpretação.   

 

6.3 Segunda penhora  

 

 Prescreve o art. 667 do CPC que não se procederá à segunda penhora, salvo nos 

seguintes casos: a) se a primeira penhora for anulada; b) executados os bens, o produto da 

alienação não bastar para o pagamento do credor; c) o credor desistir da primeira penhora, por 

serem litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arrestados ou onerados.  

 Nesses casos, em razão da anulação da penhora, de sua insuficiência para cobrir todo o 

débito ou desistência do credor quanto aos bens penhorados, proceder-se-á a uma segunda 

penhora.  

 As perguntas que devem ser respondidas neste momento são as seguintes: poderá o 

devedor, no caso do inciso I, art. 667 do CPC (anulação da penhora), oferecer novamente os 

embargos à execução, caso tenha sido regularmente intimado da primeira penhora e 
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apresentado os embargos; ou, caso tenha sido intimado da primeira penhora e não tenha 

interposto embargos, poderá ele fazer isso após a segunda penhora?  

 Comportam esses questionamentos análises diversas: 

 a) Se os bens são, por exemplo, absolutamente impenhoráveis (bem de família) e, 

portanto, consubstanciando matéria de ordem pública, e, caso o devedor não tenha 

embargado, mas simplesmente peticionado nos autos de execução pleiteando a anulação da 

penhora, que é então deferida, é claro esta que o devedor terá, a partir da intimação da 

segunda penhora, prazo para embargar (art. 884 da CLT). Entretanto, a questão deve ser 

analisada de maneira cuidadosa pelo advogado do devedor, pois corre-se o risco de não ser 

anulada a penhora. Nesse caso, tendo sido a penhora considerada válida, certamente, terá 

ocorrido a preclusão, uma vez que a petição protocolada nos autos da execução não suspende 

o prazo para embargos.     

 b) Todavia, se o devedor tiver apresentado embargos à execução (mesmo que uma das 

alegações tenha sido a impenhorabilidade do bem), não há de se falar em novos embargos 

após a segunda penhora, em razão da preclusão. Poderá, entretanto, o executado alegar, em 

simples petição, no processo de execução, a nulidade da segunda penhora ou de sua 

substituição, principalmente em razão de ser a matéria ser de ordem pública; o Juízo deverá, 

inclusive, conhecê-la de ofício.   

 Nas palavras de Machado Júnior:  

 
Decretada a ineficácia da penhora realizada, a execução fica sem garantia, 
mas a intimação da penhora realizada deve prevalecer para efeito de 
contagem do prazo para os embargos. A realização da segunda penhora 
válida, e da sua intimação respectiva, não terá efeitos para fins de reabertura 
de novo prazo para os embargos à execução. É de se ter em mente que, se 
houve o início válido da contagem do prazo para os embargos, nesse mesmo 
prazo, terá o executado-embargante de argüir toda a matéria útil à sua 
defesa, na forma do art. 16, parágrafo 2º, da Lei 6.830/80, alegando 
quaisquer das matérias previstas no art. 741 do CPC, sob pena de preclusão, 
sejam questões formais ou de mérito.132  

 

 Na verdade ocorre a chamada preclusão consumativa, ou seja, “quando há perda da 

faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido à oportunidade 

para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”.133  

 Com relação aos incisos II (o produto da alienação não bastar para pagamento do 

credor) e III (o credor desistir dos bens penhorados) do art. 667, do CPC, se o devedor já foi 
                                           
132 MACHADO JÚNIOR, op. cit., 38.  
133 NERY JÚNIOR, Nelson;  NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 
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intimado e embargou (ou tenha deixado passar in albis o prazo), certamente está precluso o 

seu direito de embargar. A razão é simples: a desistência pode ocorrer no momento da 

tentativa de alienação, quando se descobre que os referidos bens já estão penhorados, 

inclusive com direito de preferência. Não seria admissível que em razão de uma segunda 

penhora, houvesse novo prazo para embargos. Ocorre do mesmo modo quando a alienação 

dos bens for insuficiente para pagar o credor, pois alienação alguma é feita sem que tenha sido 

realizada a penhora e intimado o devedor para interpor embargos.   

 

6.4 Reforço de penhora 

 

 O início do prazo para se interporem embargos à execução quando há outra penhora 

(também chamada reforço de penhora), gera na doutrina e na jurisprudência controvérsia. 

Uma corrente defende a tese de que o prazo somente se inicia com a garantia total da 

execução. Outra entende que bastam a existência de penhora e a intimação do devedor para 

que se inicie o prazo.   

Martins defende a primeira tese:  

 
Havendo várias penhoras, poder-se-ia afirmar que o prazo para embargos é 
contado da primeira penhora, sob pena de preclusão e procrastinação da 
execução. Entretanto, o correto é que se há várias penhoras, o prazo dos 
embargos é contado da última penhora, pois é quando o juízo estará 
garantido, contando daí os cinco dias.134   

 

Esta é também a lição de Teixeira Filho:  

 
Cremos que a locução ‘garantia do juízo’ (ou da execução) deve ser sempre 
interpretada segundo a acepção que o seu senso literal sugere. Com isso 
estamos afirmando que o juízo só estará realmente garantido se o valor 
depositado ou bens nomeados à penhora forem suficientes para satisfazer, 
de maneira integral, o direito do credor (principal, correção monetária, juros 
de mora etc.), assim como as despesas processuais latu senso (custas, 
emolumentos, honorários periciais etc). Desse modo, se o depósito ou o 
valor dos bens oferecidos for inferior ao da dívida e seus acréscimos, o juízo 
não estará, em rigor, garantido, motivo por que os embargos não devem ser 
admitidos.135  

 

Existem decisões jurisprudenciais nesse sentido, como exemplifica o arresto infra:  
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EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE 
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. Garantir o juízo integralmente, 
ou seja, com bens equivalentes, pelo menos, ao valor do crédito exeqüendo, 
condição para que o devedor oponha os embargos à execução. A penhora de 
bens de valor inferior ao “quantum debeatur” importa o não conhecimento 
dos embargos (TRT 3.ª R. – 2.ª T – AP 4558/98 – Rel. Juiz Marcus Moura 
Ferreira, DJMG 02.07.99. p. 12). 
 

 Em sentido contrário, Theodoro Júnior preceitua que:  

 
Deve-se, outrossim, observar que o prazo de embargos do devedor é único, 
pouco importando a eventual multiplicidade de penhoras. A contagem do 
decêndio do art. 738, I, far-se-á sempre e apenas a partir da primeira 
penhora. As modificações, substituições ou complementações da penhora, 
para fins de embargos do devedor, são irrelevantes.136  
  

 Para Machado Júnior:  

 
Segundo o art. 16, parágrafo 2º, da Lei n. 6.830/80, aplicado por força do 
art. 889/CLT, nos embargos o executado deverá alegar toda a matéria útil à 
defesa, sob pena de preclusão e, desse modo, se houve a contagem válida do 
prazo para embargos, é nesse mesmo prazo que o executado deverá 
apresentar todos os argumentos disponíveis em seu benefício. Ademais, 
penhora em reforço é continuação da anterior e apenas fatos ocorridos após 
a primeira é que podem ser levantados nos embargos à segunda penhora.137  
  

Há jurisprudência nesse sentido:   

 
PRAZO PARA OS EMBARGOS. Quando é feita outra penhora em 
substituição ou reforço da anteriormente procedida, não tem o condão de 
reabrir para os réus nova oportunidade para embargar a execução. O prazo 
para deduzir qualquer defesa se conta da data da intimação da primeira 
penhora. (STJ, Ag 41910, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 21.10.1993, DJU 
5.11.1993). 
 

 A questão comporta uma análise cautelosa do interprete e principalmente do Juiz no 

momento em que estiver diante de uma situação idêntica à aqui colocada.  

 A CLT, no art. 884, preceitua que: “garantida a execução ou penhorados os bens, terá 

o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos[...]”. Claro está que o artigo tem por 

escopo a garantia integral do débito para que os embargos à execução possam ser conhecidos, 

pois isso é o que acontece como regra geral. Todavia, isso não significa que, existindo uma 

penhora insuficiente e dela tendo o devedor sido intimado, tenha ele que aguardar o 

complemento da penhora (garantia integral do juízo), para aí sim, ajuizar os embargos à 

execução, pois o reforço de penhora só abre espaço de defesa em hipóteses especialíssimas 
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(como discussão sobre o novo bem penhorado e aspectos procedimentais e não quanto à 

dívida objeto da cobrança judicial). Além disso, o que precisa ficar ressaltado é que a 

determinação do reforço de penhora é exceção e não regra.   

Se se adotasse a tese de que somente se poderiam interpor embargos à execução com a 

garantia total da execução, ocorreriam situações que seriam mais prejudiciais às partes (credor 

e devedor) que benéficas. Basta pensar na hipótese de os bens penhorados serem insuficientes 

para cobrir o débito e não ter o devedor outros bens: feriria o bom senso ficar a execução 

“suspensa”, pois o credor deixaria de receber pelo menos parte de seu crédito, o que lhe seria 

um prejuízo; e o devedor seria impedido de questionar aspectos da execução ou liquidação da 

sentença, como por exemplo, excesso de execução (art. 741, V). Além disso, o CPC (art. 661, 

II) permite que haja alienação dos bens penhorados, mesmo que não bastem para o pagamento 

do credor; Ora, somente pode ocorrer a alienação dos bens que não bastem para pagamento do 

credor, se o devedor for intimado da penhora. Se se permitir alienação e não se permitir a 

interposição de embargos à execução estar-se-á praticando violação ao princípio do 

contraditório (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).  

 

6.5 Execução provisória 

 

 No caso de execução provisória, grassa na doutrina e também na jurisprudência uma 

verdadeira celeuma acerca no início do prazo para a interposição de embargos à execução. 

Uma primeira corrente sustenta que a execução provisória permite o julgamento de embargos 

à execução, não se podendo somente praticar atos de alienação ou entrega de bens ao credor. 

Uma segunda entende que a execução provisória deve ir até a penhora, sem a necessidade de 

ajuizamento dos embargos, pois a redação do art. 899 da CLT é claríssima acerca do assunto. 

Sustentando a primeira tese, afirma Wagner Giglio que:  

 
O limite imposto à execução ‘até a penhora’, não significa que, realizada a 
apreensão de bens, estanca-se o andamento processual. Por penhora deve ser 
entendido o ato judicial escoimado de dúvidas ou vícios, isto é, a penhora 
aperfeiçoada pelo julgamento dos embargos que visam à declaração de sua 
insubsistência. Explica-se: o fundamento da execução provisória é assegurar 
a satisfação do julgado. Ora, se a penhora está sujeita a ser posteriormente 
anulada, não terá sido atingido o objetivo desse ato processual, pois os 
embargos, se acolhidos, podem acarretar a insubsistência da penhora; nesse 
caso, outra deve ser feita, para efetiva garantia do juízo.138  
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Há jurisprudência adotando essa tese, como demonstra o seguinte aresto:  

 
AGRAVO DE PETIÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – LIMITES – De 
acordo com o artigo 899 da CLT, a execução provisória, no processo do 
trabalho, flui até a penhora. Esse limite, porém, não significa que, realizada 
a penhora, deve ser estancada a execução, porquanto por penhora deve ser 
entendido o ato judicial escoimado de dúvidas ou vícios, isto é, a penhora 
aperfeiçoada pelo julgamento dos embargos que visam à declaração de sua 
insubsistência (Wagner Giglio). (TRT 24ª R. – AP 282/2000 – (2823/2000) 
– Rel. Juiz Márcio Eurico Vitral Amaro – DJMS 24.01.2001 – p. 48). 

  

 Adotando a segunda tese, Martins afirma que:  

 
A execução provisória irá apenas até a penhora (art. 899 da CLT), parando 
ao alcançar essa fase processual. O juiz não irá julgar os embargos 
eventualmente apresentados, pois o julgamento pode tornar-se inútil se a 
sentença for modificada por meio de recurso.139 
  

 Igualmente esclarece, Almeida:  

 
Entendemos não ser razoável julgarem-se embargos à penhora na execução 
provisória, sejam eles manifestados pelo executado, ou pelo exeqüente, pois 
a revista poderá ser promovida no TST e inutilizar-se toda uma série de 
atos, inclusive o agravo de petição que caberia da decisão do Juiz da 
execução.140  

 

 Na jurisprudência, também há aresto neste sentido:  

 
RECURSO – AGRAVO DE PETIÇÃO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA – 
Não cabe agravo de petição em execução provisória, pois esta pára na 
penhora (art. 899 da CLT). Logo, não cabem embargos à execução e agravo 
de petição. (TRT 2ª R – AP 20000396561 – (20010051419) – 3ª T – Rel. 
Juiz Sérgio Pinto Martins – DOESP 23.02.2001).   

  

 Entende-se que o prazo para os embargos à execução, quando pendente execução 

provisória, inicia-se somente depois do trânsito em julgado da sentença e, conseqüentemente, 

após a baixa dos autos do Tribunal competente e intimação do devedor para embargar. O art. 

899 da CLT é claro ao afirmar que a execução provisória vai apenas até a penhora e depósito 

da coisa, sendo suspensa em qualquer um desses casos. O fato de o oficial de justiça efetuar a 

penhora e intimar o devedor, não obriga este a embargar. A penhora é somente uma garantia à 

execução. Respeitam-se opiniões em contrário, mas não se vê como possam opiniões se 

coadunarem com o fato de que não há imperativo legal algum no sentido de que o devedor 
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deva fazê-lo, pois, somente com a instauração definitiva da execução se iniciará a contagem 

do prazo para interposição de embargos à execução. Além disso, por uma questão de 

economia processual deve-se aguardar o julgamento do recurso pendente, sob pena de 

trabalho jurisdicional inútil, caso a sentença venha a ser reformada ou anulada.  

 A tese do professor Wagner Giglio contém um equívoco técnico, qual seja: vícios ou 

defeitos do ato de constrição podem ser alegados no próprio processo de execução, não 

havendo necessidade de embargos. Não parece correta a afirmação do doutrinador, quando 

sustenta que a execução provisória tem por escopo garantir o julgado, pois quem garante o 

julgado é o processo cautelar e não o processo de execução que tem por desiderato satisfazer 

o crédito do exeqüente. Além disso, desde o processo de conhecimento, qualquer alienação, 

transferência, doação de bens etc., por parte do devedor, irá caracterizar-se como fraude à 

execução (art. 593 do CPC).  

 

6.6 Intimação por carta precatória 

 

 A CLT, quando trata do processo de execução (arts. 876 a 892), não disciplina o 

momento para interposição de embargos quando é expedida carta precatória.  

 Pinto J., quando trata do assunto, afirma:  

 
Veio, todavia, a perder todo o interesse com a promulgação da Lei n. 
6.830/80, de supletividade imediata à Consolidação, preferindo à do 
processo comum, cujo art. 20 estabeleceu, taxativamente, que, na execução 
por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, 
que os remeterá ao juízo deprecante para a instrução e julgamento. Todavia, 
merece muita atenção, por sua relevância, o parágrafo único desse artigo, 
que atribui ao juízo deprecado a competência para decidir os incidentes 
diretamente ligados à própria precatória, cujo cumprimento determinou, e os 
embargos do devedor, ‘quando tiverem por objeto vícios ou irregularidades 
de atos do próprio juízo deprecado’. Desse modo, o prazo para oferecimento 
de embargos ou impugnações, na execução por carta, é suscetível de 
experimentar variação de critérios para o início de sua contagem, a saber: I 
– se os embargos versarem matéria de mérito da execução, a contagem se 
iniciará da juntada da precatória cumprida aos autos da execução (CPC, art. 
212); II – se os embargos versarem vícios ou irregularidades de 
procedimento do juízo deprecado, a contagem se iniciará do recebimento da 
notificação postal (CLT, art. 841, parágrafo 1.º).141  
  

Outra opinião tem Saad:  

 
Recorrendo à Lei n. 6.830 verificamos que, por motivos diversos, a 
contagem do prazo tem um termo inicial variável. No art. 12 – “caput” – 

                                           
141 PINTO, op. cit., p. 142.  



 

 

 

 

declara-se que, na execução fiscal, a intimação da penhora ao executado é 
feita após o ato de juntada do termo ou do auto de penhora. O parágrafo 3.º 
desse mesmo dispositivo agasalha regra das mais cautelosas: far-se-á a 
intimação da penhora pessoalmente ao executado, se  na citação feita pelo 
correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado 
ou de seu representante legal.  A intimação – frisamos – sempre se há de 
fazer depois da juntada ao processo do termo ou auto de penhora. O que 
acabamos de afirmar serve, também, para o caso da penhora ser feita por 
precatória. O qüinqüídio para os embargos conta-se, na hipótese, também, a 
partir da intimação e não da juntada da precatória.142  
  

Não se pode concordar com essas conclusões.  

 O professor Pinto confunde competência com início de prazo para os embargos à 

execução. 

 Quando o parágrafo único do art. 20 da Lei n.º 6.830/80 preceitua aos embargos, 

quando tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, 

caber-lhes-á unicamente o julgamento dessa matéria, está, tratando somente da competência 

para julgamento dos embargos e não de início de prazo para eles. 

  Quem trata do início do prazo para os embargos é o art. 16, inciso III, da Lei n. 

6.830/80, que afirma: “O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I – omissis; II – omissis; III – da intimação da penhora”.  

 Assim, tendo sido expedida carta precatória para citação, avaliação e penhora, 

intimado o executado, não resta a menor dúvida de que o prazo, como preceitua o art. 16 da 

Lei 6.830/80, inicia-se com a intimação da penhora, seja no juízo deprecado, seja no juízo 

deprecante. 

 Ora, sendo a CLT omissa, há de se basear na Lei 6.830/80, que trata da cobrança 

judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, aplicável subsidiariamente ao processo de 

execução trabalhista, por força do art. 899 da CLT. Se o caput art. 20 da Lei 6.830/80 afirma 

que os embargos serão oferecidos no juízo deprecado e, por outro lado, o art. 16 preceitua que 

o executado oferecerá os embargos na data da intimação da penhora, o início do prazo para 

embargos no processo do trabalho está bem definido, ou seja, apresentação no juízo 

deprecado, iniciando-se o prazo da intimação da penhora e não da devolução da carta (art. 212 

do CPC) ou da notificação postal (art. 841, parágrafo 1.º da CLT).  

 Já o professor Saad confunde procedimentos da Lei n.º 6.830/80 com procedimentos 

da CLT.  

                                           
142 SAAD, Eduardo Gabriel. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 1994. p. 599.  



 

 

 

 

 Não se aplica no processo de execução trabalhista o art. 12 da Lei n.º 6.830/80, que 

preceitua: “Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante 

publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora”. 

 Não se aplica, justamente pelo fato de que no processo de execução fiscal há 

necessidade de primeiro ocorrer a devolução do auto da penhora para que a intimação ocorra 

via órgão oficial, mediante publicação. No processo de execução trabalhista isto não ocorre, 

porque a regra é a citação por Oficial de Justiça no momento em que é feita a penhora. Não 

tem o oficial de devolver o mandado de penhora para depois o juízo intimar, via publicação 

oficial, o executado para interpor embargos.143  

 Deste modo, sendo a execução por carta precatória, o prazo para embargar à execução 

conta-se da intimação da penhora (art. 16, I, da Lei n.º 6.830/80), não havendo necessidade de 

juntada do mandado aos autos.  

 

6.7 Intimação por edital 

 

 Penhorados os bens, muitas vezes acontece de não ser encontrado o devedor para ser 

intimado da penhora. Nesse caso resta ao exeqüente requerer sua intimação por edital para 

que a execução não pare. 

 Aplica-se o disposto no art. 16, III, da Lei 6.830/80, que preceitua que os embargos 

deverão ser interpostos quando da intimação da penhora.  

 Assim, deferindo o Juízo a publicação do edital, em razão de não ter sido encontrado o 

devedor, o prazo para a apresentação dos embargos conta-se da data da publicação do edital 

no diário oficial. Entretanto, há de se observar o prazo de dilação concedido pelo juízo. Se ele 

concedeu o prazo de dilação de trinta dias, o prazo para interposição de embargos inicia-se 

após este período.   

 

6.8 Nomeação de bens  

                                           
143 Neste sentido as decisões a seguir: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR 
DA INTIMAÇÃO DA PENHORA E NÃO DA JUNTADA DO MANDADO OU DA CARTA PRECATÓRIA 
– O prazo dos embargos à execução é contado da intimação da penhora e não da juntada do mandado ou da carta 
precatória (art. 738, inciso I do CPC), sobretudo no processo do trabalho face o teor do art. 774, sobre a 
contagem dos prazos previstos na CLT a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida à notificação, e 
elidente da aplicação subsidiária do art. 241, incisos I e IV, do CPC. (TRT 15ª R. – Proc. 10694/90 – 1ª T. – Rel. 
Juiz Antonio José de Barros Levenhagen – DOESP 21.06.1991 – p. 129)”. “EMBARGOS À EXECUÇÃO – 
INTEMPESTIVIDADE – Interposição quando já fluíra o prazo legal, contado da intimação da penhora, critério 
a ser observado nas execuções por carta precatória. Recurso do qual não se conhece. Agravo de petição adesivo. 
Diante do não conhecimento do agravo de petição principal, via de conseqüência dele também não cabe 
conhecer. (TRT 4ª R. – AP Fl 00209.009/95-0 – 1ª T. – Relª Juíza Carmen Camino – J. 15.03.2000)”.   



 

 

 

 

 

 Ao ser citado da execução, o devedor poderá, a teor do art. 880 da CLT, oferecer bens 

à penhora para garantir a execução. Em assim procedendo, o exeqüente será citado para 

manifestar-se, para dizer se aceita ou não os bens oferecidos (art. 656 do CPC). Aceitando a 

nomeação, será ela reduzida a termo (art. 657 do CPC), e o devedor intimado para assiná-lo se 

requereu que ficasse como fiel depositário, ocasião em que começará o prazo para os 

embargos.  

 Se porventura o devedor oferecer bens à penhora e não comparecer para assinar o 

termo, qual o momento para interposição dos embargos?   

Nesse caso que terá de ser reduzida a termo a penhora, deverá o credor manifestar seu 

interesse em ficar como fiel depositário e posteriormente será intimado o devedor para 

embargar, mesmo que seja por edital.    

 

6.9 Pluralidade de devedores 

 

 Quando no pólo passivo da execução estão vários devedores, a doutrina diverge acerca 

da possibilidade de o devedor que não teve bens constritados apresentar embargos à execução. 

 Uma primeira corrente entende que somente aquele que teve os bens penhorados pode 

embargar a execução.   

 Nas palavras de Theodoro Júnior:  

 
Sendo, outrossim, a penhora a condição de admissibilidade dos embargos, 
cada co-devedor se legitima a propositura deles à medida que seus próprios 
bens são penhorados. Assim, os embargos de cada devedor têm caráter 
autônomo e independente, de modo que a falta de citação de um deles na 
execução, por exemplo, é irrelevante em face da ação incidental, seja no 
tocante à regularidade da relação processual, seja quanto à contagem do 
prazo de defesa. Da autonomia dos embargos de cada co-executado 
decorrem as seguintes conseqüências: 
a) a ação de cada executado é particular, não estando por isso mesmo 
subordinada a litisconsórcio ou anuência dos outros co-devedores. 
b) o prazo para embargar é individual e nasce, para co-executado, a partir da 
intimação pessoal da penhora sobre seus bens;   
c) a circunstância de não terem sido citados todos os co-devedores é 
irrelevante, por não ser condição para o prosseguimento da execução sobre 
os bens de outros litisconsórcios passivos, de sorte que aquele que já sofreu 
a penhora tem de ajuizar logo seus embargos, sem cogitar da situação dos 
demais;   
d) da autonomia dos embargos de cada co-devedor, e da circunstância de 
não se tratar de contestação, nem de simples fala nos autos, não se aplica à 



 

 

 

 

espécie a contagem de prazo em dobro quando vários são os executados e 
diversos os seus advogados (art. 191).144   

 

A segunda corrente entende que, mesmo tendo a penhora recaído sobre os bens de um 

único devedor, os demais têm legitimidade para interpor embargos à execução.  

 Grego Filho tem essa opinião: “Se houver pluralidade de devedores, basta que o juízo 

esteja seguro pela penhora de bens de um deles para que qualquer um ofereça embargos. 

Entende-se, aqui, que a dívida é única e a penhora garante toda a execução”.145  

 

 No mesmo sentido Machado Júnior:  

 
Assim, tomando parte dessa discussão, entendemos que da penhora 
realizada deverão ser intimados todos os devedores, que terão, todos, o 
prazo para apresentação dos embargos, com início, porém, de cada 
intimação, em face da autonomia dos embargos para cada um dos co-
obrigados. Então, os embargos não podem ser considerados tão-somente 
reação contra a penhora, pois como veremos no Capítulo IV, item 4, a 
simples existência da execução acarreta sensível restrição patrimonial, 
notadamente na ineficácia da alienação de bens (CPC, art. 593), o que dá ao 
devedor, mesmo aquele que não teve penhora em seus bens, o interesse 
processual de resistir à execução formulada.146 
 

 Por fim, a opinião de Lucon:  

 
Havendo no título executivo vários devedores, o prazo para oferecimento de 
embargos é singular, iniciando-se, para cada um deles, na data da juntada 
aos autos da prova da intimação da penhora, porquanto, nas palavras de 
Alfredo Buzaid, cada devedor ‘tem posição autônoma para oferecer 
embargos’. Para aqueles que não foram intimados da penhora, o prazo para 
embargos somente se inicia quando comparecerem voluntariamente aos 
autos, desde que compatível seu exame com o estágio em que se encontre o 
processo, e evidenciada a ausência de má-fé, sendo irrelevante o fato de ter 
se esgotado o prazo para o executado original oferecer embargos.147   

  

A segunda corrente é a mais consentânea com a celeridade processual e com o 

princípio do contraditório.   

 Impedir que o devedor solidário embargue a execução, mesmo não tendo bens 

constritados, poderia trazer sérios prejuízos a ele. Se o devedor que teve seus bens penhorados 

não embargar, e seus bens satisfizer a dívida, mesmo assim, subrogar-se-á no direito do credor 

em relação aos outros coobrigados se a obrigação for indivisível (art. 891, CC), e, se for 

                                           
144 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense: 
1996. v. II. p. 274.  
145 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 3. p. 108.  
146 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 49.  
147 LUCON, op. cit., p. 225.  



 

 

 

 

solidária, tem ele direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota (art. 913, CC). 

Em sendo assim, o devedor que não teve o seu patrimônio atacado não poderia opor ao novo 

credor sub-rogado as exceções pessoais em face do primitivo devedor. Além disso, se os 

embargos do devedor que teve seus bens penhorados (caso tenha embargado) forem julgados 

improcedentes, e a penhora realizada não bastar para satisfazer a dívida, os outros co-

devedores terão seus bens constritados. 

 Entretanto, esse entendimento não se coaduna quando os embargos daquele que sobre 

cujo patrimônio não recaiu a penhora tenha por pretensão que seja reconhecida a ausência de 

solidariedade entre os co-executados. Em tal hipótese, o devedor que tenha por desiderato lhe 

seja atribuída responsabilidade dissociada e autônoma pelo pagamento de parte do crédito 

executado, tem por obrigação, antes de embargar, oferecer bens próprios à penhora, 

suficientes a garantir, em caso de improcedência dos embargos, o cumprimento de sua 

obrigação. Nas palavras de Teixeira Filho:  

 
Havendo diversos devedores, num mesmo processo, e tendo sido 
penhorados bens, digamos, de apenas um deles, a intimação da penhora 
deverá ser feita somente a este, ou também aos demais, aos quais o ato de 
apreensão não atingiu? Decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal que 
‘não é somente o devedor, cujos bens foram penhorados, que pode oferecer 
embargos à execução; tem legitimidade também para oferecê-los o outro 
executado’ (2.ª T., RE 103.640-1-SC, Rel. Min. Soarez Muñoz, em 
26.10.84, in DJU de 16.11.84, pág. 19298). Data venia, a mera legitimidade 
não é suficiente para a admissibilidade dos embargos à execução. É 
imprescindível, a nosso ver, que o embargante garanta a execução ou sofra a 
penhora dos bens; caso contrário, não se justifica a sua intimação da 
penhora incidente em bens de outro devedor. O máximo que se poderia 
admitir é que o co-devedor que não tenha sofrido constrição patrimonial 
ofereça embargos juntamente com o devedor a quem se penhorou bens. Não 
sendo o devedor proprietário dos bens, todavia seria temerário aceitar-se os 
seus embargos do devedor, isoladamente, pois estes poderiam consistir 
mero pretexto para tumultuar a execução e procrastiná-la. A aceitar-se 
embargos do devedor que não teve bens penhorados seria, em última 
análise, permitir que alguém resistisse à execução em atitude largamente 
privilegiada (e aqui sem é privilégio) em relação aos demais devedores, 
porquanto dispensado do encargo de garantir o juízo. Estamos pressupondo 
que os devedores apresentem matérias distintas, a fundamentar os seus 
embargos, daí o caráter temerário de aceitar-se essa oposição por parte de 
quem não teve bens penhorados. Caso, porém, os diversos devedores 
ofereçam um argumento comum, podem ser admitidos os embargos opostos 
por aquele que teve o seu patrimônio intocado pelo Estado-juiz.148 
 

 Dessarte, havendo vários devedores e sendo solidária a dívida, todos devem ser 

intimados da penhora, uma vez que a todos assiste o direito de embargar.  Entretanto, não há 

de se olvidar de que o prazo para apresentação dos embargos à execução é singular para cada 

                                           
148 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 534-535.  



 

 

 

 

devedor, iniciando-se na data em que for intimado da penhora. Se o devedor que não teve 

bens constritados não foi intimado da penhora, o prazo só começará a fluir quando 

comparecer voluntariamente aos autos, desde que compatível seu exame com o estágio em 

que se encontre o processo, e evidenciada a ausência de má-fé, sendo irrelevante o fato de ter-

se esgotado o prazo para o executado original oferecer embargos.  

 

6.10 Administração Pública Direta, Autarquia e Fundações  

 

 Como foi tratado no item 6.1, a Medida Provisória 2.102/2001 alterou a redação do 

art. 884, aumentando o prazo para embargos à execução que era de 5 (cinco) dias para 30 

(trinta) dias. Assim, não há dúvida atualmente de que o prazo é de 30 (trinta ) dias. Todavia, 

antes da referida alteração, houve uma verdadeira celeuma acerca de qual deveria ser o prazo 

para os embargos à execução, quando estivesse no pólo passivo a Fazenda Pública.  

No direito processual civil, o prazo para a Administração Pública, Autarquias e 

Fundações apresentarem embargos à execução sempre foi de 10 dias, conforme disposição 

expressa do art. 730 do CPC.149 

 Todavia, no âmbito do direito processual do trabalho, existia divergência acerca do 

prazo, principalmente na jurisprudência. Existiam antes da alteração do prazo do art. 884 da 

CLT duas correntes.150 

 a) Primeira corrente: prazo de 10 (dez) dias. 

 

 Almeida adota esta teoria ao sustentar que:  

 
Inclinamo-nos para o prazo e a oportunidade do CPC – aquele, de extensão 
intermediária, nem cinco nem vinte dias, mas suficiente para que o ente 
público providencie a sua articulação, e sempre favorecido em relação ao 
ente privado, atendido assim o interesse público, de que o Estado é gestor.151 

 

 Na jurisprudência, há os seguintes acórdãos que defendem esta tese, além de outros:  

                                           
149 Dispõe o art. 730 do CPC: “Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora 
para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I 
– o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente; II – far-se-á o pagamento 
na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito”.  
150 Existia outra corrente defendida por José Augusto Rodrigues Pinto, que entendia que o prazo seria de 20 dias 
para os embargos, após o decurso das 48 horas estipuladas no art. 880 da CLT. Entretanto, o referido autor 
reformulou seu pensamento, adotando o prazo de cinco dias (art. 884 da CLT), conforme artigo escrito para a 
Revista do TRT da 5.ª Região, sob o título Prazo para embargos da Fazenda Pública na execução de Sentença 
Trabalhista. (R. TRT 5.ª Região, Salvador – Ba, v. 1, n.2, p. 85/101, out. 1999).   
151 ALMEIDA, op. cit., p. 473.   



 

 

 

 

 
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. FAZENDA PÚBLICA. 
Cabe ao executado apresentar embargos à execução no prazo de 10 dias, a 
teor do artigo 730 do CPC. Sendo que no processo do trabalho, esse prazo 
começa a fluir a partir da efetiva citação. Não se aplica, portanto, o disposto 
no inciso I do art. 738, do CPC. (Processo TRT 15.ª Reg. n.º 16659/1999-
AP-5. Agravo de Petição da 1.ª JCJ de Ribeirão Preto-SP. Agravante: 
Município de Cravinhos. Agravado: João Milhane Gimenes).  
 
“AGRAVO DE PETIÇÃO – EMBARGOS DE EXECUTADO – 
FAZENDA PÚBLICA – PRAZO – 1. O prazo para oposição de embargos 
de devedor ou à Execução (CLT, art. 884) não se aplica à defesa da Fazenda 
Pública. O dispositivo processual trabalhista é genérico – aplica-se a todos 
os executados; a norma processual comum é específica e especial (CPC, art. 
730) e é ela que fixa, à Fazenda Pública, o prazo de dez dias para a oposição 
dos referidos embargos. 2. Agravo de Petição conhecido o provido. (TRT 
21.ª R. – AP 05-04892-98-0 –JCJ de Nova Cruz – Rel. Juiz Carlos Newton 
de Souza Pinto – DOERN 12.06.1999).   
 

b) Segunda corrente: prazo de 5 (cinco) dias. 

 

 Defensor desta corrente, Martins assinala que:  

 
A Fazenda Pública não goza de prazo em dobro, pois a CLT não faz 
diferença sobre o tema. Não se trata de prazo de recurso ou de contestação, 
mas de ação, não se observando o Decreto-lei n.º 779/69. A Fazenda Pública 
não terá bens penhorados ou praceados, apenas terá o prazo de cinco dias 
para oferecer os embargos, se o desejar.152  
 
   
No mesmo sentido, Machado Júnior,153 Teixeira Filho,154  

Oliveira,155 Pinto156 e Malta.157  
  

Há jurisprudência neste sentido:  

 
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO PELA FAZENDA 
PÚBLICA – PRAZO – O texto consolidado possui dispositivo expresso 
sobre a matéria, o art. 884, que faculta o prazo de cinco dias para a 
interposição de embargos, não havendo falar em aplicação do art. 730 e nem 
tampouco no art. 188 do CPC, ante a inexistência de omissão – inteligência 
do art. 769 da CLT, mesmo porque os embargos não possuem natureza 
jurídica de recurso. (TRT 15ª R. – Proc. 27733/99 – 5ªT – (Ac. 13294/00) – 
Rel. Eliana Felippe Toledo – DOESP 10.04.2000 – p. 67).  
 

                                           
152 MARTINS, op. cit., p. 564. 
153 MACHADO JÚNIOR, op. cit., 44-45.  
154 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 533.  
155 OLIVEIRA, op. cit., p. 158.  
156 PINTO, Prazo para os embargos da fazenda pública na execução de sentença trabalhista. R. TRT 5.ª Região. 
Salvador – BA, v. I, n. 2. out. 1999. p. 85-101.  
157 MALTA, op. cit., p. 131.  



 

 

 

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO – Embargos à execução. Fazenda 
Pública. Prazo. O prazo para a oposição de embargos à execução pela 
Fazenda Pública, no processo do trabalho, é indiscutivelmente o previsto no 
art. 884, da CLT, e não o estipulado no art. 730, do CPC, considerando que 
inexiste omissão do texto consolidado a atrair, nesse ponto, a incidência do 
dispositivo processual civil. Saliente-se que o prazo de dez dias conferido à 
Fazenda Pública pelo dispositivo do CPC não constitui prerrogativa ou 
privilégio, mas é o comum para a oposição de embargos do devedor, 
inclusive nas hipóteses de execução forçada (CPC, art. 738, caput). Confira-
se, acerca da matéria, a lição do eminente processualista do trabalho, 
Manoel Antonio Teixeira Filho (Execução no Processo do Trabalho, ed. Ltr, 
5ª ed., 1995, p. 246): “o prazo para o oferecimento de embargos, no 
processo do trabalho, será sempre de cinco dias (CLT, art. 884, caput) e não 
de dez dias (CPC, art. 730, caput), ainda que figure como executada a 
Fazenda Pública, pois não constituindo ditos embargos contestação, nem 
recurso, esta não pode invocar, em seu benefício, a prerrogativa (e não 
‘privilégio’, como consta do Decreto-lei nº 779/69) consistente no prazo em 
quádruplo, para contestar, e em dobro, para recorrer, assegurados pelos incs. 
II e III, respectivamente, do art. 1º do precitado texto legal; o processo civil 
possui disposição análoga, como revela o seu art. 188”. (TRT 2ª R. – Ac. 
19990452221 – 8ª T. – Relª Juíza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva – 
DOESP 28.09.1999).  

 

  Os argumentos utilizados pela primeira corrente são os seguintes: a) a CLT é omissa 

quanto ao prazo para embargos no que se refere aos entes da Administração Pública Direta, 

Autarquias e Fundações, por isso aplica-se o disposto no art. 730 do CPC, subsidiariamente 

permitido pelo art. 889 da CLT e art. 1º da Lei 6.830/80 (Lei dos Executivos Fiscais); b) o 

disposto no art. 884 da CLT é genérico, enquanto o art. 730 do CPC é específico e especial 

para a Fazenda Pública; c) o prazo estabelecido pela lei processual trabalhista conta-se da 

intimação da penhora, e a Fazenda Pública não pode sofrer penhora.     

 Quanto ao primeiro argumento, não merece prosperar. A CLT não é omissa, pelo 

contrário, expressamente estipula prazo para a interposição dos embargos à execução e este 

prazo é de cinco dias da ciência da penhora (art. 884 da CLT). Em nenhum momento, a CLT 

exclui a Administração Direta, Autarquias e Fundações da sua incidência.  

 No que se refere ao segundo argumento, na verdade, o problema está mal colocado, 

pois, como será visto, a estrutura das normas processuais que regulam o comparecimento da 

Administração Pública, Autarquias e Fundações em Juízo são idênticas tanto no processo civil 

quanto no processo do trabalho, pois são iguais em matéria para a defesa (em quádruplo no 

processo civil – art. 188, II, do CPC e em quádruplo no processo do trabalho – art. 1.º, II, do 

Decreto-lei 779/69)  e para recurso (em dobro no processo civil – art. 188, I, do CPC – e em 

dobro no processo do trabalho – art. 1.º, III, do Decreto-Lei 779/69).  

 No que se refere à execução, o  prazo para embargos tanto no processo civil quanto no 

processo do trabalho também toma a mesma sistematização. No processo civil, tanto 



 

 

 

 

particulares (art. 738, caput, do CPC), quanto a Administração Pública Direta, Autarquias e 

Fundações (art. 730 do CPC) possuem o prazo de dez dias para apresentar os embargos. No 

processo do trabalho, tanto os particulares, quanto a Administração Pública Direta, Autarquias 

e Fundações possuem o prazo de cinco dias para embargar (art. 884 da CLT).  

 Dessarte, o terceiro argumento da corrente que sustenta que o prazo é de dez dias cai 

por terra, pois o art. 730 do CPC, em momento algum é “específico e especial” para a 

Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações.   

 Quanto ao quarto argumento, basta que se faça uma interpretação sistemática do tema. 

Se a Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações não podem sofrer penhora, é 

evidente que o prazo para embargos à execução se inicia da citação.   

 Não se pode esquecer também de que o CPC somente será aplicado ao processo do 

trabalho, caso haja omissão na CLT, conforme expressamente dispõe os arts. 889 da CLT e 1o 

da Lei 6.830/80. Como há prazo estipulado na CLT, as normas do CPC são incompatíveis 

com o processo do trabalho.   

 Atualmente, com a modificação do prazo, tanto do art. 730 do CPC, como do art. 884 

da CLT, torna-se inútil tal discussão, pois a Medida Provisória unificou esse prazo em 30 

(trinta) dias.   

 

6.11 Obrigação para entrega de coisa 

 

 A execução para entrega de coisa certa ou incerta está regulada pelos arts. 621 a 631 

do CPC, que são perfeitamente aplicáveis ao processo de execução trabalhista, tendo em vista 

o que dispõe o art. 889 da CLT e art. 1º da Lei 6.830/80.  

 Em que pese à regra na Justiça do Trabalho ser o reclamante pleiteando verbas 

salariais (aviso prévio, 13.º salário, férias etc.) pode acontecer, em razão das peculiaridades de 

cada contrato, que uma das partes seja obrigada a dar a outra coisas móveis ou imóveis.  

 Como preceitua Teixeira Filho:  

 
Em muitos casos, e.g., o empregado ocupa determinado imóvel, pertencente 
ao empregador, que lhe é cedido não a título de locação, e sim de prestação 
salarial in natura (art. 458); em tantos outros, o empregado têm os seus 
instrumentos de trabalho (ferramentas, mostruários etc.) retidos 
arbitrariamente pelo empregador (em regra, após a terminação da vigência 
contratual); nas situações ora enunciadas – e em diversas outras, reveladas 
pelo dinamismo da realidade das relações jurídicas subjetivas que soem ser 
estabelecidas entre empregados e empregadores -, à parte legalmente 
legitimada poderá deduzir, na Justiça do Trabalho, pretensão de natureza 



 

 

 

 

possessória, destinada a reaver o bem, móvel ou imóvel, indevidamente 
retido pela outra.158 
  

 Em nível jurisprudencial, há também entendimentos favoráveis:  

  
COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE DAR – AUTOMÓVEL – É da 
Justiça do Trabalho à competência para julgar pedido de entrega de 
automóvel, feito na constância e em conseqüência de relação de emprego. 
(TRT 9ª R. – RO 5.219/96 – Ac. 11.085/97 – 2ª T. – Rel. Juiz Ricardo 
Sampaio – DJPR 09.05.1997).  
 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – IMÓVEL OCUPADO 
PELO EMPREGADO – ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – É 
competente a Justiça do Trabalho para decidir lide relacionada a imóvel do 
empregador ocupado pelo empregado, tendo em vista que a moradia foi 
concedida em face do contrato de trabalho firmado entre as partes, 
prendendo-se, portanto, no âmbito da competência instituída na 
Constituição Federal em seu artigo 114. Recurso provido, por maioria. 
(TRT 24ª R. – Ac. 0001062/98 – RO 0000246/98 – Rel. Juiz David 
Balaniúc Júnior – DJMS 08.07.1998 – p. 00024).  
 
JUSTIÇA DO TRABALHO – COMPETÊNCIA – HABITAÇÃO – Tem 
competência a JT para determinar a desocupação de imóvel ocupado por 
empregado em razão do contrato de trabalho. Honorários advocatícios 
indevidos porque não preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70. (TRT 1ª 
R. – RO 21249/92 – 7ª T. – Rel. Juiz Ivan Dias Rodrigues Alves – DORJ 
27.04.1995).  
 
COMPETÊNCIA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – A entrega de imóvel 
a empregado para nele residir enquanto vigente o contrato de trabalho, sem 
o pagamento de qualquer valor a título de aluguel, determina a competência 
da Justiça do Trabalho para a sua desocupação. A habitação, no caso, tem 
natureza jurídica de salário, como previsto no art. 458 da CLT – Dai serem 
da competência da Justiça do Trabalho os litígios surgidos sobre a utilidade-
moradia. (TRT 9ª R. – RO 4.127/89 – 2ª T. – Ac. 1.214/90 – Rel. Juiz 
Euclides Alcides Rocha – DJPR 16.03.1990).  
 
JUSTIÇA DO TRABALHO – COMPETÊNCIA – I – É JT a competente 
para imitir na posse, imóvel cuja ocupação existe em razão de contrato de 
trabalho. II – A imissão "initio litis" é perfeitamente cabível, mas seu 
deferimento jamais poderá se dar se o requerente não prova que a posse é 
injusta. (TRT 1ª R. – RO 03720/79 – 1ª T. – Rel. Juiz Moacyr Ferreira da 
Silva – DORJ 07.05.1980).  

 

 Aceitando-se a tese da competência da Justiça do Trabalho para apreciar as ações 

possessórias vinculadas ao contrato de trabalho, tem-se que o devedor, ao teor do art. 621 do 

CPC, será citado para, dentro de dez dias, satisfazer a obrigação, ou segurar o juízo (art. 737, 

II, do CPC), caso queira embargar. Desse modo, diferente da execução por quantia certa, na 

execução para entrega de coisa, não há penhora, pois se o devedor quedar-se inerte e não 
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devolver a coisa, o juiz determinará que seja expedido mandado de imissão na posse, 

tratando-se de imóvel, ou de busca e apreensão, tratando-se de móvel.  

 Quanto ao prazo para embargos, comparecendo o devedor e querendo depositar para 

embargar à execução, o prazo contar-se-á a partir do termo de depósito, conforme disposição 

expressa do art. 16, I, da Lei 6.830/80.  

Caso o devedor não compareça para efetuar o depósito, será expedido mandado de 

imissão de posse (imóvel), ou de busca e apreensão (móvel), contando-se o prazo a partir da 

juntada aos autos do mandado de imissão na posse, ou de busca e apreensão, conforme artigo 

738, III, do CPC.    

 

6.12 Obrigação de fazer 

 

 A execução das obrigações de fazer e de não fazer está regulada pelos arts. 632 a 645 

do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho, tendo em vista o que dispõe o 

art. 889 da CLT e art. 1º da Lei 6.830/80.  

 Os casos práticos mais freqüentes que se encontram no âmbito da Justiça do Trabalho 

são a reintegração de empregado estável, a entrega de guias para movimentação do FGTS e 

anotação na CTPS do reclamante.  

 Fixado na sentença (art. 832, parágrafo 1º, da CLT) o prazo para que sejam cumpridas 

as obrigações de fazer, o devedor deverá cumpri-lo, sob pena do credor, nos próprios autos de 

o processo de execução, requerer que ela seja executada à custa do devedor, ou, haver perdas 

e danos, ela se converte em indenização.  

 No âmbito do processo do trabalho, quanto não há, por exemplo, entrega das guias 

para levantamento do FGTS, o Juízo da execução converte o valor em indenização, seguindo 

a partir daí o procedimento da execução por quantia certa.  

 O fato de a norma processual trabalhista não fixar a possibilidade de interposição de 

embargos do devedor nos artigos que tratam da execução de fazer ou não fazer, não significa 

que o devedor não poderá interpô-los. Desde que garanta o juízo, terá o prazo de cinco dias 

para embargar.  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

7. PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS 

 

7.1 Requisitos 

 

 Como vimos no capítulo 2, os embargos à execução constituem ação de conhecimento. 

Ao contrário da execução, que pode ser promovida por qualquer interessado, ou ex officio 

pelo próprio Juiz competente (art. 878 da CLT), os embargos à execução, por serem processo 

de conhecimento, submetem-se ao princípio dispositivo (art. 2º do CPC), ou seja, depende 

unicamente da iniciativa do devedor. Evidentemente, que uma vez ajuizados os embargos à 

execução, estes se desenvolverão por impulso oficial (art. 262 do CPC).  

 A petição inicial pode ser conceituada como o ato de disposição da parte, por meio do 

qual o autor formula ao Estado a sua pretensão. Nas palavras de Nery Júnior e Nery a petição 

inicial: 

 
É a peça processual mais importante pelo autor, porque é nela que se fixam 
os limites da lide (CPC 128 e 460), devendo o autor deduzir toda a 
pretensão, sob pena de preclusão consumativa, isto é, de só pode fazer outro 
pedido por ação distinta. É um silogismo que contém premissa maior, 
premissa menor e a conclusão.159  

 

 A seguir, será analisado cada um dos requisitos do art. 282 do CPC, em que se 

procurará ressaltar a sua relação específica com os embargos à execução trabalhista.  

 

7.2 Juiz ou Tribunal a que é dirigido 

 

 O primeiro requisito exigido pela legislação ao tratar da petição inicial refere-se ao 

Juiz ou Tribunal a que é dirigida a petição. Esse requisito não é mera formalidade, pois tem 

ligação com a competência do Juízo. No processo do trabalho, no âmbito dos embargos à 

execução, a competência para a execução, e, conseqüentemente, para a apresentação dos 

embargos, é do Juízo que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio (art. 877 da 

CLT) para os títulos executivos judiciais.    

 No que se refere aos títulos extrajudiciais criados pela Lei 9.958/2000, publicada no D. 

O U. no dia 13.01.2000, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público 
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do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia 

(art. 876 da CLT), a competência para a execução e, conseqüentemente, para embargos, é do 

juízo que teria competência para o processo de conhecimento relativo à  matéria (art. 877-A 

da CLT).    

 Assim, em sentença ou acordo judicial, a competência é do juízo que homologou o 

acordo ou proferiu a sentença. Em se tratando de termos de ajuste de conduta firmados 

perante o Ministério Público bem como perante as Comissões de Conciliação Prévia, é do 

juízo que teria competência para o processo de conhecimento.  

 Antes da Lei 9.958/2000 não se admitia na legislação trabalhista qualquer tipo de 

título executivo extrajudicial. Todavia, com a nova sistemática, tratando-se de título executivo 

extrajudicial, deverá ocorrer a distribuição da execução para um dos juízes competentes da 

jurisdição onde deveria tramitar o processo de conhecimento.  

 

7.3 Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;  

 

 A qualificação correta das partes é necessária na petição inicial para que, entre outras 

coisas, se possa determinar a legitimidade delas. Nem sempre é possível ao juiz avaliar, de 

plano, se as partes que estão demandando são realmente as legitimadas, necessitando instruir 

o processo para que possa aferir a legitimidade.  

 No que se refere ao direito processual do trabalho, como a petição inicial dos 

embargos à execução, pela praxe forense, não é autuada em apenso, mas sim, nos próprios 

autos do processo de execução, os advogados, na prática, não costumam qualificar as partes. 

Isso, quando há uma perfeita sintonia entre o credor e devedor, conforme estabelecido no 

acordo ou na sentença. Todavia, quando a penhora recai sobre bens dos sócios solidariamente 

responsáveis, ou, ainda, no caso de sucessão de empregadores ou grupo econômico, faz-se 

necessária à qualificação das partes para se aferir a legitimidade delas. 

 

7.4 O fato e os fundamentos jurídicos do pedido 

 

 Na petição inicial, o autor visa sempre a um ou mais pedidos. Todavia, o pedido ou 

pedidos têm sempre uma causa. Por isso a exigência do art. 282, III, do CPC, de a inicial 

conter a exposição dos fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. A doutrina designa o fato 

e os fundamentos jurídicos do pedido como causa de pedir ou causa petendi.    



 

 

 

 

 O fato a que se refere o CPC é sempre o motivo por meio do qual o autor invoca a 

prestação jurisdicional contra o Estado-juiz. Os fatos são exigidos pela legislação, tendo em 

vista que “[...] a relação jurídica é emergente dos fatos”.160 Ao autor cabe descrever 

corretamente os fatos que dão origem à sua argumentação.  

 O fundamento jurídico é o “fato ou o conjunto de fatos a que o autor atribui a 

produção do efeito jurídico por ele visado”.161   

 Para Nery Júnior e Nery “a petição deverá indicar os fundamentos de fato (causa de 

pedir próxima) e os fundamentos de direito (causa de pedir remota) do pedido. O autor deverá 

indicar o porquê de seu pedido”162.  

 Esta divisão da causa de pedir em próxima e remota advém da teoria da substanciação 

criada pela doutrina alemã. Pela teoria da substanciação cabe ao autor indicar tanto o seu 

direito ameaçado ou violado (causa de pedir próxima) como o fato que autoriza o pedido, ou 

seja, as fontes do direito (causa de pedir remota). 

 Liebman, quando trata dos embargos do executado no Direito Italiano, diz que a 

“causa petendi da oposição de mérito é, portanto, a inexistência de crédito”.163   

 Para Assis:  

 
[...] a causa de pedir dos embargos varia conforme o fato jurídico exposto na 
inicial. Tanto reside na inexistência do crédito quanto na ineficácia do título. 
Este alcance se origina da natureza heterogênea dos motivos arrolados no 
art. 741 e no caráter genérico das causas previstas no art. 745.164  

 

 Nas palavras de Paula:  

 
Pedindo o embargante que se desfaça a força executiva do título judicial ou 
extrajudicial, ou que se anule a execução forçada, claro que objeto dos 
embargos há de ser a modificação ou desfazimento do título executivo, ou a 
anulação do processo executivo; a causa petendi imediata dessa pretensão 
reside na ineficácia do título ou nulidade do processo, enquanto que a causa 
remota são os fatos especificados nos arts. 741 e 746, no tocante aos títulos 
judiciais e execução neles fundada, e aqueles indicados no art. 745, no que 
tange aos processos instaurados com base em títulos extrajudiciais.165  

  

Pereira assinala que:  

                                           
160 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINE, Eduardo. Curso 
avançado de processo civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. V. 1. p. 304.   
161 MOREIRA, op. cit., p. 15.  
162 NERY JÚNIOR; NERY, op. cit., p. 520. 
163 LIEBMAN, op. cit., p. 164.  
164 ASSIS, op. cit., p. 1018.  
165 PAULA, Ernane Fidélis de. Manual de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva. 1987. p. 232.   



 

 

 

 

 
Identifica-se, nos embargos, causa de pedir, que juntamente com o pedido, 
irá individualizar o mérito sobre o qual recairá a autoridade de coisa 
julgada, próxima ou remota, devendo, no entanto, ser analisada em 
conformidade com as espécies de embargos doutrinariamente admitidas. Os 
embargos podem conter tanto questões atinentes à admissibilidade da 
execução, às condições da ação e aos atos executivos (embargos de forma), 
com questões atinentes ao direito do credor consubstanciado no título 
(embargos de mérito ou substanciais). A causa de pedir dos embargos pode-
se constituir não apenas de questões que digam respeito ao direito 
consubstanciado no título, mas também de outras, atinentes à própria 
admissibilidade da execução ou aos atos executivos. Essas questões podem 
ser argüidas independentemente dos embargos, na própria execução, pela 
exceção de pré-executividade, ou mesmo conhecidas de ofício pelo juiz, 
mas quando argüidas por meio de embargos passam a ser a causa de pedir 
destes. E embora se trate de questões processuais, individualizarão o pedido 
dos embargos, identificando o seu mérito.166  
 

 Assim, a causa de pedir dos embargos pode ser qualquer uma das matérias do art. 884, 

parágrafo 1.º da CLT, arts. 741 e 745 do CPC, tendo como conseqüência a alegação de 

inexistência do crédito, a ineficácia do título, excesso de penhora etc.   

 

7.5 O pedido, com as suas especificações 

 

 O pedido é a pretensão deduzida pelo autor contra o Estado e em face do réu no 

sentido de obter o provimento jurisdicional desejado e a satisfação concreta de seu direito.  

 O pedido deve ser certo e determinado, já que segundo a legislação, o juiz está adstrito 

ao que consta no pedido (arts. 128, 293 e 460 do CPC).  

   A doutrina divide o pedido em imediato e mediato. O pedido imediato é a pretensão 

deduzida pelo autor em juízo com o fito de obter uma providência jurisdicional (declaração, 

constituição, condenação). Já o pedido mediato é o bem da vida pretendido pelo autor, ou 

seja, a satisfação concreta do seu direito.  

 Nos embargos à execução, segundo Pereira:  

 
O pedido imediato pode ser a desconstituição da relação jurídica em face de 
um vício formal no processo executivo, como a falta de um pressuposto 
processual de validade, ou a declaração de inexistência de crédito, como se 
dá, por exemplo, quando já houve o pagamento; enquanto pelo pedido 
mediato, o embargante visa preservar em seu patrimônio os bens atingidos 
pelos atos de apreensão judicial.167  
  

                                           
166 PEREIRA, Rosalina P. C. Rodrigues. Ações prejudiciais à execução. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 156-157.   
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No mesmo sentido Machado Júnior ao preceituar que “[...]o pedido formulado nos 

embargos somente pode se referir ao título executivo ou ao próprio processo de execução e 

aos seus atos...”.168  

 Como nos embargos à execução o devedor alega a falta de requisitos para que o juiz 

possa proferir uma sentença de mérito (legitimidade de parte, interesse de agir ou 

possibilidade jurídica do pedido), ou um dos pressupostos de existência do processo 

(subjetivos: partes e juiz; objetivo: lide), ou de validade do processo (subjetivos: no que se 

refere às partes: capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória; no 

que se refere ao juízo: competência e parcialidade; objetivo: citação; litispendência, coisa 

julgada e perempção), ou o próprio crédito, pode-se dizer que o pedido imediato dos 

embargos à execução pode ser declaração de inexistência das condições da ação e dos 

pressupostos processuais ou a declaração de inexistência do crédito do autor ou de parte dele, 

e o pedido mediato, seria a própria segurança do patrimônio do devedor.    

 

7.6 Valor da causa 

 

O Código de Processo Civil (art. 282, V) considera o valor da causa um dos requisitos 

da petição inicial e sua omissão, se não for sanada no prazo determinado pelo juiz, ensejará o 

indeferimento da inicial (art. 284, parágrafo único). O CPC disciplina os critérios de fixação 

do valor da causa, inclusive de sua impugnação, nos artigos 258 e 261. A CLT, quando trata 

do processo de conhecimento trabalhista, em seu art. 840, não distingue o valor da causa 

como um dos requisitos da petição inicial.  

Sendo assim, é imprescindível a fixação do valor da causa também nos embargos à 

execução no processo do trabalho?    

Machado Júnior responde afirmativamente, pois:  

 
Visando os embargos à desconstituição do título executivo, o valor da causa 
nos embargos deve corresponder ao valor questionado, no total da execução 
se referente à discussão total, ou ao valor da parte questionada. A 
importância do valor da causa é enorme, em vista do art. 2o, parágrafo 4o, da 
Lei n. 5.584/70, o qual veda qualquer recurso das sentenças proferidas nos 
dissídios de alçada, ou seja, naqueles em que o valor da causa não 
ultrapassar o valor de dois salários mínimos na data do ajuizamento da ação 
trabalhista, incluídos os embargos do devedor.169  
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Em que pese a não haver condenação em custas e honorários no processo de execução 

trabalhista, mesmo assim, há necessidade de se determinar o valor da causa, tendo em vista o 

que dispõe o art. 2o, parágrafo 4o da Lei 5.584/70, no sentido de que, salvo se versarem sobre 

matéria constitucional, nenhum outro recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de 

alçada (não exceder 2 salários mínimos), considerando, para esse fim, o valor do salário 

mínimo a data do ajuizamento da ação. Há necessidade de se ressaltar que os embargos 

constituem uma ação de conhecimento, portanto, perfeitamente enquadrável no parágrafo 4o 

do artigo 2o da Lei 5.584/70.  

 

7.7 Provas 

 

 A CLT, quando trata dos embargos à execução (art. 884), é omissa acerca do tema 

provas. Assim, há de se socorrer da Lei 6.830/80 que, em seu artigo 16, parágrafo 2o, dispõe 

expressamente que: “no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à 

defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do Juiz, até o dobro desse limite”. Portanto, na petição inicial dos embargos à 

execução, deve o embargado juntar todos os documentos que dispõe para fazer prova de suas 

alegações, bem como, sendo o caso, arrolar as testemunhas, em número máximo de três, salvo 

a critério do Juiz, podendo indicar o dobro desse limite.  

 No que se refere a documentos, o art. 397 do CPC permite a juntada de documentos 

novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para 

contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 397 do CPC).  

 Além disso, o art. 332 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho por 

disposição do art. 889 da CLT e 1o da Lei 6.830/80, preceitua que todos os meios legais, bem 

como os moralmente legítimos, ainda que não especificados, são hábeis para provar a verdade 

dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. Assim, sendo necessário, o embargante pode 

pedir o depoimento do embargado. Além disso, o Juiz pode determinar o interrogatório da 

parte em qualquer momento do processo para esclarecimento dos fatos da causa (art. 342 do 

CPC); a exibição de documento ou coisa (art. 355 do CPC); argüição de falsidade (art. 390 do 

CPC); prova pericial (art. 420 do CPC) e inspeção judicial (art. 440 do CPC).   

  

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

8. MATÉRIAS ALEGÁVEIS NOS EMBARGOS 

 

8.1 Cumprimento da decisão, acordo e quitação 

 

 Segundo o art. 884 da CLT, o devedor poderá, em seus embargos à execução, alegar o 

cumprimento da decisão, acordo e quitação.  

 Evidentemente, o cumprimento tem de ter sido efetuado posteriormente à sentença ou 

acordo e referir-se a estes, já que qualquer cumprimento efetuado antes da sentença ou acordo 

deveria ter sido provado durante o processo de conhecimento.     

 No que se refere ao pagamento de verbas pecuniárias, o valor terá de ser provado 

mediante recibo. Todavia, nada impede que o devedor, pela aplicação dos princípios da ampla 

defesa e da boa-fé, prove com testemunhas o cumprimento da decisão ou acordo. Neste caso, 

faz-se mister seja designada audiência (art. 884, parágrafo 2º, da CLT) para produção da 

prova.170  

  Quanto a obrigações de fazer, tais como reintegrar empregado, proceder à anotação na 

CTPS, entregar as guias do seguro-desemprego, basta que o devedor comprove ao juiz que 

cumpriu a obrigação.  

 

8.2 Prescrição da dívida 

 

 Grassa na doutrina e na jurisprudência uma verdadeira celeuma acerca da 

possibilidade ou não de ser decretada a prescrição da execução trabalhista.  

 A discrepância parece existir mais por falta de estudo e conhecimento sistematizado da 

CLT, do que propriamente pela dificuldade no assunto. 

 A corrente que alega que a prescrição não se aplica ao processo do trabalho toma por 

alicerce os seguintes argumentos: a) o próprio juiz pode impulsionar a execução (art. 878 da  

CLT); b) a Lei 6.830/80, cuja aplicação é autorizada pelo artigo 889 da CLT, só prevê o 

arquivamento provisório, sendo possível o desarquivamento a qualquer tempo; c) o processo 
                                           
170 Nesse sentido TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 546: “Dada a natureza do ato (pagamento), a prova 
correspondente deverá ser, por princípio, documental, embora possa o juiz permitir que, em situações especiais, 
o devedor produza a prova necessária por outros meios legais, hipótese em que designará audiência para a 
instrução processual (CLT, art. 884, parágrafo 2º) ou determinará a realização de exame pericial”.    



 

 

 

 

de execução trabalhista é mero procedimento do processo de conhecimento; d) aplica-se ao 

caso o Enunciado 114 do C. TST.  

 Não se pode concordar com essa corrente.  

 O fato de o art. 878 da CLT preceituar que o juiz pode ex officio dar inicio ao processo 

de execução não significa que ele deva praticar atos que competem à parte, como, por 

exemplo, quando o credor é intimado para fornecer o endereço correto do devedor ou indicar 

bens passiveis de penhora, para que a execução prossiga. Além disso, o art. 878 da CLT não 

diz que a execução deverá ser iniciada pelo juiz, mas sim, poderá,  o que significa dizer que o 

impulso ex officio é uma faculdade outorgada ao juiz.171  

 Também o argumento de que a Lei 6.830/80, cuja aplicação subsidiaria é autorizada 

pelo artigo 889 da CLT, só prevê o arquivamento provisório, sendo possível o 

desarquivamento a qualquer tempo, não pode ser aceito, pois a CLT possui disposição 

expressa no sentido de que nos embargos à execução o devedor poderá argüir a prescrição 

(art. 884, parágrafo 1.º). Evidentemente que a prescrição aí autorizada é a da execução, tendo 

em vista que a do processo de conhecimento já se exauriu com o trânsito em julgado da 

sentença. A aplicação subsidiária da Lei 6.830/80 somente é possível quanto houver omissão 

da CLT sobre o tema e desde que não haja  incompatibilidade com as normas da CLT. Como 

se vê (art. 884, parágrafo 1º), a CLT não é omissa e, portanto, a Lei 6.830/80 é incompatível 

com o processo do trabalho, neste ponto.   

  A argumentação de que o processo de execução é um mero procedimento do processo 

de conhecimento não pode ser aceito. Conforme Antunes:  

 
Os artigos 269, I, (Art. 269. Extingue-se o processo com julgamento do 
mérito: I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor); 463 (Art. 
463. Ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício 
jurisdicional...); 598 (Art. 598. Aplica-se subsidiariamente à execução as 
disposições que regem o processo de conhecimento) combinados com o art. 
876 da CLT, conduzem-nos à conclusão de que o processo de execução é 
independente do processo de conhecimento, uma vez que este se encera com 
a entrega do provimento jurisdicional e aquele tem início com a citação do 

                                           
171 Como preceitua SILVA, Ricardo Menezes. Revista de direito do trabalho. ano 27, n. 104, p. 151-163. 
out./dez. 2001. “Tem-se dito, com acerto, que o art. 878 da CLT não veicula comando imperativo ao juiz, senão 
mera faculdade de agir na execução. Naturalmente, a movimentação do rito decorre do poder ordinatório do juiz, 
cujo despacho é o instrumento de atuação, prescindindo de provocação da parte. Eis, aqui, a demonstração da 
relatividade da norma em tela, hábil à seguinte conclusão: o dever de juiz limita-se a movimentar o processo, 
através de despachos; já o impulso processual, onde se contém a movimentação processual, não é apenas oficial, 
vez que às partes se assegura a provocação, não apenas na propositura da ação (art. 2o. do CPC) mas em todo seu 
curso”.   



 

 

 

 

devedor para pagamento do quantum devido, na forma do art. 880 da 
CLT.172  

 

Além disso, o fato de o juiz poder iniciar a execução ex officio não significa que o 

processo de execução não seja autônomo, já que com isso se visa simplesmente a dar maior 

celeridade ao processo de execução, mesmo que ferindo o princípio da inércia. Por fim, ficam 

a dever uma melhor explicação os que entendem não ser possível alegar a prescrição da 

execução trabalhista, com a instituição, pela Lei 9/958/2000, dos títulos executivos 

extrajudiciais (termo de ajuste e conduta firmados no Ministério Público e de conciliação 

acordados nas Comissões de Conciliação Prévia). Será que esses títulos não prescreveriam na 

opinião da corrente que não aceita a prescrição da sentença? Ora, é evidente que os títulos 

executivos extrajudiciais prescreverão no prazo de 2 (dois) anos, conforme estipula o art. 7.º, 

XXIX, da CF/88, e é evidente que o tratamento deve ser o mesmo no que se refere à execução 

trabalhista alicerçada em sentença ou acordo não cumprido. Não há na Lei 9.958/00 nenhum 

dispositivo determinando a aplicação de prazo prescricional, assim, é claro que será o da 

Constituição Federal.   

 Por fim, o argumento de que  no processo do trabalho não se aplica a prescrição, tendo 

em vista o Enunciado 114 do TST, é equivocado, pois conforme se argumentou linhas atrás, o 

Enunciado está fundado em premissas equivocadas, já que o fato de o juiz poder determinar 

ex officio o início do processo de execução não significa que ele seja mero procedimento do 

processo de conhecimento. Além disso, a Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal 

expressamente permite a aplicação da prescrição.  

A regra não muda, seja a prescrição no início da execução ou intercorrente, pois em 

ambos os casos, se o autor não tomar a iniciativa da ação, ou se o beneficiário não lhe 

promover o andamento, ocorrerá igualmente, a prescrição.  

 Desse modo, pode-se concluir que se a causa da paralisação for atribuída ao credor, 

poderá o devedor argüir no embargos a prescrição, que deverá ser acatada. Entretanto, se o 

processo se quedou inerte por motivos alheios à vontade do credor, como, por exemplo, 

repartição pública, parte contrária, perito etc. é evidente que há óbice à prescrição173.  

 

                                           
172 ANTUNES, Osvaldo Moreira. A prescrição intercorrente no direito processual do trabalho. São Paulo: 
LTr, 1993. p. 9.  
173 Segundo DALAZEN, João Orestes. Revista LTr. Ano 62, n. 02, p. 62-02/12262-02/167, fev. 98. São Paulo. 
“[...] pode ou não ser decretada a prescrição intercorrente, conforme o Reclamante tenha, ou não, concorrido 
diretamente para a paralisação do processo. Assim,  se não houve inércia voluntária do autor, mas 
exclusivamente omissão do juízo, não se deve decretar a prescrição intercorrente. Por exemplo: o andamento da 
causa dependia de um despacho, ou de uma decisão não proferida”.   



 

 

 

 

8.3 Falta ou nulidade de citação 

 

 Citação é o ato processual pelo qual se chama a juízo o sujeito passivo da relação 

processual, para, querendo, defender-se. É um dos pressupostos de validade da relação 

jurídica. “Antes da citação do réu há no processo apenas um esboço inicial da relação jurídica 

processual, que se formará, efetivamente, com esse ato pelo qual ao réu é dada ciência da 

existência de processo contra si”.174  

 Segundo o art. 741 do CPC, o embargante pode alegar nos embargos à execução a 

falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento. Há neste caso, duas situações 

distintas: a) a falta de citação, e b) nulidade de citação.  

 No primeiro caso (a), a falta de citação torna a relação jurídica processual inválida, 

pois, segundo o art. 214 do CPC “para a validade do processo é indispensável a citação inicial 

do réu”. Embora já existir com a distribuição da petição inicial uma relação angular entre 

autor e juiz, para que a relação jurídica processual seja completa, faz-se mister a citação do 

réu, formando assim a relação triangular (autor, juiz, réu). Portanto, a citação é um 

pressuposto de validade do processo.175 

 No segundo caso (b), sendo a citação nula, o embargante também poderá argüir em 

seus embargos à execução, a nulidade do processo de conhecimento, por falta de um dos 

pressupostos de validade do processo.176   

 Entretanto, em ambos os casos - a e b - é necessário que o processo tenha corrido à 

revelia do réu, pois se ele teve oportunidade para  se manifestar no processo e se quedou 

inerte, precluso encontra-se o seu direito (art. 795 da CLT), isto porque, no processo do 

trabalho, as nulidades não são declaradas senão por provocação das partes, que deverão argüi-

las na primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Todavia, entende-se 

que em se tratando de matérias de ordem pública (art. 301, I, do CPC), o juízo tem poder, 

inexistindo citação ou sendo ela nula, para decretá-la de oficio.  

 No âmbito do direito processual do trabalho, alguns doutrinadores entendem que não é 

possível argüir as nulidades do art. 741, I, do CPC, em razão de que nele, diferentemente do 

processo comum, mesmo o processo correndo à revelia, o réu é intimado da sentença 

proferida no processo de conhecimento, portanto, esse seria o momento para a alegação de 

nulidade.  

                                           
174 WAMBIER; ALMEIDA; TALAMINE, op. cit., p. 209.  
175 Neste sentido NERY JÚNIOR; NERY, op. cit., p. 499.   
176 Ibid.  



 

 

 

 

Neste sentido Teixeira Filho esclarece: 

 
O processo do trabalho não admite os embargos do devedor aviados por 
esse fundamento. No processo civil, a regra é de que contra o revel os 
prazos fluirão independentemente de intimação (art. 322). Isto quer dizer 
que não será intimado da sentença condenatória, emitida no processo 
cognitivo, nada obstante lhe seja consentido intervir no processo em 
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (ibidem). Assim 
sendo, é provável que o revel só venha a tomar conhecimento da existência 
de sentença condenatória na oportunidade em que for citado para a 
execução; daí a razão pela qual o CPC lhe permite alegar, nos embargos, a 
nulidade ou a falta de citação no processo cognitivo. Na órbita peculiar do 
processo do trabalho, entretanto, o revel deve ser intimado da sentença que 
lhe compôs a lide, por força do princípio embutido no art. 852 da CLT. 
Desta maneira, se o revel pretende elidir esse seu estado processual, deverá 
fazê-lo em sede de recurso ordinário (CLT, art. 885, a), sendo inadmissível 
que se reserve para tentar anular o processo de conhecimento por ocasião 
dos embargos que oferecer à execução. A doutrina e a jurisprudência têm 
admitido, em construção razoavelmente aceitável, que o revel, citado à 
execução, interponha recurso ordinário da sentença condenatória, pois foi 
nesse momento que teve ciência, pela primeira vez, da inexistência da 
referida sentença. Quer nos parecer, contudo, que a melhor solução jurídica 
seria a que remetesse o revel à via rescisória, pois se sabe que o nulo 
também transita em julgado (CPC, art. 485, V). Se, porém, argumentarmos 
com a inexistência do ato (citação relativa ao processo de conhecimento) e 
não com a nulidade, haveríamos de reconhecer que o revel, ao ser citado 
para a execução, deveria apresentar não recurso ordinário e sim resposta 
(exceção, contestação ou reconvenção), ou, quando menos, alegando a 
inexistência do ato, solicitar a designação de audiência para, nela, responder 
à ação.177 

    

Para Oliveira:  

 
É inaplicável ao processo trabalhista o inciso I, art. 741, do CPC. A 
sentença, na fase de conhecimento, é proferida pelo órgão colegiado. Assim, 
em  havendo alguma nulidade a ser declarada, v.g., ausência de citação, a 
parte deverá interpor recurso ordinário na primeira oportunidade que tomar 
conhecimento da ação, não importando que o procedimento já se lance pela 
fase executória. Isto se deve à diferença estrutural entre o processo 
trabalhista e o processo comum, não podendo o juízo monocrático cassar 
sentença do colegiado. Todavia, em se cuidando de juiz de direito investido 
nas funções trabalhistas, o óbice deixa de existir e, parece-nos, que a 
aplicação daquele dispositivo atenderá, inclusive, os princípios da 
celeridade e de economia processual. Em se cuidando de sentença com 
trânsito em julgado proferida pelo juízo colegiado, a matéria somente 
poderá ser apreciada através de ação rescisória.178 

  

Também Martins S. afirma que:  

 
A falta ou nulidade de citação de que fala o inciso I do art. 741 do CPC não 
pode ser alegada nos embargos, pois o revel foi intimado da sentença (art. 

                                           
177 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 547-548.  
178 OLIVEIRA, op. cit., p. 159.  



 

 

 

 

852 da CLT), embora tenha deixado correr o processo sem qualquer defesa. 
O que se admite é o revel apresentar recurso ordinário da citação na 
execução, caso tenha sido intimada pessoa diversa da do devedor. O revel 
no processo civil não é, porém, intimado, apanhando o processo na fase em 
que se encontrar (art. 322 do CPC). O Juízo monocrático na execução não 
poderia rever a decisão da Junta (colegiado).179  
  

Por fim, Martins M. preceitua que:  

 
Ante as considerações feitas, respeitadas as opiniões em contrário,somos do 
entendimento que não se aplica ao processo do trabalho o art. 741, I, do 
CPC, uma vez que o art. 884, parágrafo 1o., da CLT, enumera quais são as 
hipóteses que ensejam os embargos à execução.180  

 

 Discorda-se, em parte, dos processualistas citados.  

 Primeiro, porque o art. 741, inciso I, é perfeitamente aplicável ao processo do trabalho, 

tendo em vista que a CLT é omissa, e não há incompatibilidade com os princípios e normas 

processuais trabalhistas, pelo contrário, o referido artigo se coaduna perfeitamente com os 

princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF/88), uma vez que a falta ou 

nulidade da citação no processo de conhecimento torna o processo nulo, tendo em vista a falta 

de pressuposto processual de existência e validade.181 

 Segundo, com a extinção das Juntas de Conciliação e Julgamento pela Emenda 

Constitucional n.º 20/99, elas passaram elas a ser designadas Varas do Trabalho e compostas 

por um único Juiz Togado. Dessarte, cai por terra a argumentação dos que sustentavam que o 

Juiz da execução não poderia decretar a nulidade do processo de conhecimento proferido pela 

Junta de Conciliação e Julgamento tendo em vista que esta era um colegiado.  

 Terceiro, ao ser citado e ter um bem penhorado no processo de execução, este é o 

primeiro momento em que o réu terá oportunidade de se manifestar e será nesse momento que 

terá que argüir todas as nulidades que julgar pertinentes, como expressamente preceitua o art. 

795 da CLT.182 Assim, há momento específico para a argüição de nulidades, no próprio juízo 

de 1.º grau, não havendo como interpor Recurso Ordinário.   

                                           
179 MARTINS, op., cit., p. 563.  
180 MARTINS, Melchiades Rodrigues. Revista de direito do trabalho, coordenação de Nelson Mannrich, ano 
27, n. 101, p. 59-70, jan./mar. 2001.   
181 “NULIDADE. Citação inicial e dos atos processuais posteriores.Argüição na execução. Acolhimento. 
Verificado que a citação é nula, portanto entregue a notificação postal a uma pessoa que é incapaz, restam 
ineficazes todos os atos praticados posteriormente, inclusive sentença de revelia. Dessa forma, pouco importa 
que a argüição de nulidade só tenha vindo aos autos após o cumprimento do mandado executivo, desde que tenha 
sido a primeira oportunidade de manifestação do Reclamado, após tomar ciência da Reclamatória que se 
processou em seu desfavor (TRT 3a. R. – AP 4.198/01 – Rel. Juiz Fernando Luiz Gonçalves Rios N. – DJMG 
11.09.2001)”.  
182 Art. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las 
à  primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou  nos autos.  



 

 

 

 

 Quarto, porque a inexistência ou nulidade de citação pode ocorrer tanto na citação 

inicial para responder a ação como na intimação para o recurso ordinário. Nesse caso, a 

argumentação dos processualistas não se sustenta. Basta pensar no seguinte exemplo: a 

citação inicial no processo de conhecimento foi dirigida a um endereço errado; a intimação da 

sentença também foi dirigida a esse endereço errado. Ora, o primeiro contado que o réu terá 

com o processo é com a penhora de seus bens e sua intimação da penhora. Portanto, nos 

embargos estaria a oportunidade de alegação do vício de citação e intimação.  

 Quinto, não se entende como poderia o reclamado interpor Recurso Ordinário se já há 

no processo o trânsito em julgado; seria uma inovação da lide.   

Sexto e último, o entendimento de que não caberia a aplicação do art. 741, I, do CPC 

ao processo do trabalho sob o argumento de que o art. 884, parágrafo 1o. é taxativo, já foi 

demonstrado no item 8.1, que é uma premissa falsa.  

 É evidente que se o executado for corretamente intimado da sentença de 1o grau no 

processo de conhecimento, terá que interpor Recurso Ordinário, sob pena de preclusão 

temporal.  

 Portanto, perfeitamente cabível o art. 741, I, do CPC ao processo do trabalho, podendo 

o executado argüir a falta de citação ou nulidade nos embargos à execução. Em sendo 

deferida, designa-se uma nova audiência para apresentação da defesa.   

 

8.4 Inexigibilidade do título 

 

 Em sendo o título inexigível o art. 618 diz que haverá nulidade da execução. Na 

verdade o que ocorre caso seja o título inexigível é a extinção do processo por falta de 

interesse de agir.183  

 Segundo o art. 586 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 

em título líquido, certo e exigível. 

 A exigibilidade significa que o título não deve estar pendente de nenhum condição ou 

termo que impeça cobrança. Assim, o credor ao ajuizar a ação tem o dever de verificar se a 

condição ou o termo se realizam, conforme dispõe o arts. 572 e 614, III, do CPC e, caso haja 

exigência, que tenha adimplido a prestação que lhe competia, ou que lhe assegura o 

cumprimento, no caso de não ser o devedor obrigado a satisfazer a sua prestação, senão 

mediante contraprestação do credor, conforme estipula o art. 615, IV, do CPC.  

                                           
183 Esta é a opinião de DINAMARCO, op. cit., p. 411. PEREIRA, op.cit., p. 138. GRECO FILHO, op. cit., p. 24.  



 

 

 

 

 Caso o devedor não comprove que a condição ou o termo se realizaram, será carecedor 

da ação e o processo deverá ser extinto por falta de interesse de agir, conforme preceitua o art. 

267, VI, do CPC.  

 

8.5 Cumulação indevida de execuções 

 

 A cumulação de execuções tem como objetivo atender ao princípio da economia e 

celeridade processual. A CLT é omissa acerca do assunto, assim, por força do disposto no art. 

889 da CLT e no art. 1º da Lei nº 6.830/80, é necessária a presença dos requisitos exigidos 

pelo art. 573 do diploma processual civil, que dispõe: “Art. 573. É lícito ao credor, sendo o 

mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde 

que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo”.  

Podem-se, claramente distinguir três requisitos para que a cumulação de ações 

executivas aconteça: a) que sejam o mesmo credor e o mesmo devedor; b) que o juiz seja 

competente para todas as ações, e c) que o procedimento seja o mesmo.  

 Tratando-se de títulos executivos judiciais não existe a possibilidade de cumulação de 

execuções, pois trata-se de competência absoluta (o juízo que proferiu a sentença ou 

homologou o acordo é o competente para conhecer o processo de execução, art. 877 da CLT), 

exceto se todos os títulos tiverem sido proferidos pelo mesmo juízo. Todavia, tratando-se de 

título executivo extrajudicial, seria perfeitamente possível a cumulação.   

 Por fim, para que possa haver a cumulação de execuções, faz-se necessário que os 

procedimentos sejam iguais, pois não é possível a cumulação de obrigação de dar e fazer, 

visto que seguem ritos diferentes.  

 O juiz poderá conhecer de ofício a cumulação, ou poderá ela ser alegada pela parte no 

próprio processo de execução ou nos embargos à execução. De qualquer modo, sendo 

reconhecida a cumulação, ocorre a extinção do processo sem julgamento de mérito apenas na 

parte em que houve a cumulação indevida, mas não de todo o processo de execução.184 

 

8.6 Excesso de execução 

 

                                           
184 “Os embargos que reconhecem a cumulação indevida terão eficácia meramente formal, pois só atacarão o ato 
processual de cumulação, não impedindo que o credor volte a propor as execuções as execuções separadamente. 
Trata-se de falta de interesse processual, em que o exeqüente será considerado carecedor de ação no que se refere 
às demandas entre si. A sentença que declara a ausência de interesse processual em face da cumulação indevida 
de execução nos embargos tem, portanto, natureza declaratória”. PEREIRA, op. cit., p. 199.   



 

 

 

 

 Dispõe o art. 741, V, do CPC, que os embargos à execução poderão versar sobre 

excesso de execução. Por sua vez, o art. 743 do mesmo diploma legal preceitua que há 

excesso de execução quando: a) o credor pleiteia quantia superior à do título; b) quando recai 

sobre coisa diversa daquela declarada no título; c) quando se processa de modo diferente do 

que foi determinado na sentença; d) quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe 

corresponde, exige o adimplemento da do devedor e por fim, e) se o credor não provar que a 

condição se realizou.  

 Portanto, há excesso de execução quando o credor pretende mais do que comporta o 

título executivo, judicial ou extrajudicial, ou promove a execução destoando-se do que ele 

dispõe.185  

 Será analisada cada uma das hipóteses do art. 743 do CPC.  

 

a) quando o credor pleiteia quantia superior à do título  

 

 Pleitear quantia superior à do título significa postular verbas ou valores não deferidos 

na sentença ou entabulados no acordo ou não inclusos no título executivo extrajudicial. Seria 

o caso de se incluírem na liquidação reflexos sobre as horas extras não deferidos na sentença 

ou índices não permitidos pela legislação.  

 Preceitua o art. 879 da CLT, quando trata da liquidação de títulos executivos judiciais, 

que: “Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua 

liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos”.  

 Por sua vez, o art. 614, II, do CPC, quando trata da liquidação de títulos executivos 

extrajudiciais, preceitua que:  

 
Art. 614. omissis.  
I - omissis 
II. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e 
instruir a petição inicial com o documento demonstrativo do débito 
atualizado até a data da propositura da ação, quanto se tratar de execução 
por quantia certa. 

  

                                           
185 Parece equivocada, a teor do que dispõe o art. 743 do CPC, a conclusão do professor OLIVEIRA, op. cit., p. 
162. No sentido de que: “O excesso de execução está diretamente ligado aos limites objetivos e subjetivos da 
coisa julgada. Excede aquele que inclui títulos não premiados pela sentença exeqüenda bem assim quando se 
acrescenta ao título indivíduo que não fez parte do pólo ativo da ação” (grifo nosso). O equivoco está no fato de 
que o excesso de execução não tem pertinência com legitimidade, pois, se a execução for dirigida a quem não se 
encontra no título executivo, a alegação terá por alicerce o inciso III (ilegitimidade de parte) e não o V (excesso 
de execução), do CPC”.    



 

 

 

 

 Como se vê, tratando-se de sentença ilíquida, deverá previamente haver a sua 

liquidação. No que se refere aos títulos executivos extrajudiciais, o credor deverá instruir a 

petição inicial com o demonstrativo atualizado do débito.  

 No processo do trabalho, homologado o cálculo pelo juízo, somente nos embargos à 

execução poderá o devedor impugnar a homologação da liquidação (art. 884, parágrafo 3.º, da 

CLT).186 Tendo a execução por fulcro títulos executivos extrajudiciais (Termos de Ajuste de 

Conduta firmados perante o Ministério Público, bem como os acordos celebrados perante as 

Comissões de Conciliação Prévia), terá de ser obedecido o disposto no art. 614, II, do CPC, 

por aplicação subsidiaria dos art. 889 da CLT e 1º da Lei 6.830/80.    

 Alegando o executado, nos embargos, excesso de execução, sendo eles procedentes, o 

juiz deverá proferir decisão declaratória no sentido de adequar a execução ao título executivo 

judicial ou extrajudicial, simplesmente cortando o “excesso”, pois com relação a este há 

carência de ação por falta de interesse de agir.187 Neste sentido Lucon.188   

  

b) quando recair sobre coisa diversa daquela declarada no título 

 

 Sendo a execução promovida de modo estranho ao que estipula o título executivo, seja 

com relação à quantidade, seja com relação à qualidade das coisas devidas, haverá, para a lei, 

o excesso de execução.  

 Nas palavras de Teixeira Filho, “a diversidade, referida no inc. II do art. 743 do CPC, 

tanto pode ser em relação à quantidade quanto à qualidade das coisas devidas, nas obrigações 

de dar coisas certas ou incertas (arts. 621 e 629)”.189  

 No mesmo sentido é a afirmação de Theodoro Júnior, “a diversidade pode dizer 

respeito à quantidade ou qualidade das coisas devidas nas obrigações de dar coisas certas ou 

incertas (arts. 621 e 629)”.190  

                                           
186 Em que pese o art. 614, II, do CPC, determinar que a parte, sendo a execução  por quantia certa, deve juntar 
com a petição inicial o demonstrativo do débito, no âmbito da Justiça do Trabalho, pelo menos com relação aos 
títulos executivos judiciais, os cálculos são elaborados pelos contadores do juízo e não pelas partes, por isso há a 
homologação.  
187 Destarte, não se pode concordar com o professor GRECO FILHO, Vicente que, ao comentar o art. 743, I, do 
CPC, afirma: “Na verdade só a primeira hipótese é de excesso propriamente dito, porque nas demais há carência 
da execução por falta de interesse processual por inadequação do pedido ou da medida executiva em face do 
título”. Op. cit., p. 114. Entende-se que todas as hipóteses elencadas no art. 743 são de carência. Todavia, a 
carência do inciso I refere-se somente ao excesso de execução e não a toda execução.     
188 LUCON, op. cit., 177.  
189 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 551.  
190 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 446.  



 

 

 

 

 Ocorrendo a hipótese do art. 743, II, do CPC, o exeqüente deverá ser declarado 

carecedor de ação por inadequação do provimento solicitado.  Se somente parte da execução 

recair sobre coisa diversa declarada no título, somente com relação a esta parte será declarada 

a carência de ação.  

 

c) quando se processa de forma diferente da que foi determinada na sentença 

 

 O título executivo determina a exata medida da execução e dela não poderá o credor se 

esquivar.  

 Determinando a sentença que seja reintegrado o empregado, não poderá ele promover 

execução por quantia certa. Do mesmo modo, quando a sentença determina que a empresa 

proceda à entrega das guias do seguro-desemprego, o empregado não pode promover a 

execução por quantia certa, já que não foi isso determinado na sentença.  

Segundo Teixeira Filho:  
 
As sentenças devem ser executadas mediante fiel observância ao seu 
comando e conteúdo. Logo, não se pode executar como obrigação de pagar 
a quantia certa àquela que tenha sido objeto de condenação à prestação de 
entregar coisa certa ou incerta; de igual modo, haverá desvio do conteúdo da 
sentença quando se executa a coisa in natura, tendo a sentença condenado o 
réu, apenas, a indenizar o equivalente.191  
 

 No mesmo sentido Theodoro Júnior:  

 
Não se pode executar a coisa in natura, quando a sentença condenou 
apenas à indenização de seu equivalente. Nem se pode, desde logo, executar 
como obrigação de pagar quantia certa àquela que for objeto de condenação 
de prestação de fazer ou de dar coisa certa ou incerta. As sentenças devem 
ser executadas fielmente, sem ampliação ou restrição do que nelas estiver 
disposto (art. 891. do CPC de 1939).192 

  

Ocorrendo o disposto no art. 743, III, do CPC, o exeqüente deverá ser declarado 

carecedor de ação por inadequação do pedido.  

 

d) quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da 

do devedor 

 

 Segundo o art. 582 do CPC:  

                                           
191 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 551.  
192 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 446.  



 

 

 

 

 
Art. 582. Em todos os casos em que é defeso a um contraente, antes de 
cumprida a sua obrigação, exigir o implemento da do outro, não se 
procederá à execução, se o devedor se propõe satisfazer a prestação, com 
meios considerados idôneos pelo juiz, mediante a execução da 
contraprestação pelo credor, e este, sem justo motivo, recusar a oferta.  
 

 No mesmo diapasão, o art. 1092 do CC: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.  

 Assim, pelo que dispõe a legislação, o credor somente poderá ajuizar a execução, caso 

cumpra a sua prestação conforme determinada no título, seja judicial ou extrajudicial. 

 Nas palavras de Theodoro Júnior:  

 
É carente de ação o credor que não cumpre previamente a contra-prestação a 
que está subordinada a eficácia do negócio sinalagmático retratado no título 
(art. 592). Trata-se da exceção non adimpleti contractus, que é de natureza 
substancial, e paralisa a eficácia do direito do credor, tornando prematura a 
execução intentada sem cumprimento ou oferecimento da prestação do 
credor, por atentar contra o disposto no art. 1092, do Código Civil.193 

  

Segundo Assis:  

 
Na obrigação bilateral, caracterizada pelas prestações recíprocas dos 
parceiros, a verificação do inadimplemento se afigura, às vezes, muito 
difícil. Além disso, para assegurar o equilíbrio dos parceiros dentro da 
relação obrigacional, prevista a simultaneidade das prestações nenhum deles 
se obriga a prestar antes de receber a devida contraprestação (art. 1092, 1.ª 
parte, do CC). Esta modalidade de prestação encontra tutela no art. 592.194   

 

 Em sendo ajuizada ação sem que o credor cumpra a sua prestação, deverá ser 

declarado carecedor de ação por falta de interesse de agir.  

 

e) Se o credor não provar que a condição se realizou 

 

Segundo o art. 614, III, do CPC, cumpre ao credor, ao requerer a execução, instruir a 

petição inicial com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo. 

 Destarte, condição sine qua non para que a execução seja promovida é a prova da 

realização da condição ou termo estipulado na sentença ou título executivo extrajudicial. 

 Nas palavras de Theodoro Júnior: 

 

                                           
193 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 446-447.  
194 ASSIS, op. cit., p. 972.  



 

 

 

 

A condição suspensiva impede que o negócio jurídico produza seus efeitos 
enquanto não ocorrido o evento a que sua eficácia ficou subordinada (Cód. 
Civil, art. 118). Dessa forma, quando a sentença decidir relação jurídica 
sujeita a uma condição dessa natureza, o credor não poderá executa-la sem 
provar que se realizou o evento previsto como necessário à produção dos 
efeitos da condenação (art. 572).195  
  

Assim, será carecedor de ação o exeqüente ao promover a ação executiva sem prova 

da realização da condição ou termo.  

 Entretanto, não se pode olvidar que, por tratar-se de condição da ação, em todos os 

casos analisados (letras a, b, c, d e e ) o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, do excesso de execução, podendo a alegação ser efetuada no próprio processo de 

execução, não havendo necessidade de garantia do juízo para discussão dessa matéria.   

 

8.7 Novação, compensação, transação. 

 

 Dispõe o art. 741, VII, do CPC, que o devedor poderá alegar em seus embargos 

qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação,  como o pagamento, a 

novação, a compensação com execução aparelhada e a transação e a prescrição, desde que 

supervenientes à sentença.  

 Quanto à prescrição, foi ela analisada neste capítulo, item 8.2, portanto, neste item, 

será feira apenas a analise do pagamento, da novação, da compensação e da transação.  

 O pagamento significa o cumprimento ou adimplemento da obrigação. Pode ser direto 

ou indireto. Dentre os diversos meios indiretos encontram-se a novação, a compensação, a 

transação etc.  

 Para que tenha validade, o pagamento deve ser feito pelo devedor ou qualquer 

interessado na extinção da dívida (art. 930 do CC), entendendo-se por interessado aquele que 

tenha interesse jurídico em ver a extinção da dívida. O pagamento deve ser feito ao credor ou 

a quem de direito o represente, sob pena de não se extinguir a obrigação (art. 934 do CC). A 

prova do pagamento deve ser dada por escrito, nada impedindo, pelo princípio da ampla 

defesa e do contraditório, que o devedor possa provar por outros meios, determinando o juiz 

audiência de instrução, conforme art. 884, parágrafo 2.º, da CLT.  

 A novação é a criação de obrigação nova, para extinguir a anterior. É a substituição de 

uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Seus requisitos são: a existência de uma 

dívida anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de novar. O primeiro requisito 

                                           
195 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p. 447.  



 

 

 

 

consiste na existência de obrigação anterior, visto que a novação visa exatamente à sua 

substituição. O segundo requisito é a constituição de nova dívida, para extinguir e substituir a 

anterior. O terceiro e último requisito diz respeito à intenção das partes de novar. A novação 

pode ser objetiva, subjetiva ou mista. Pela primeira, altera-se o objeto da prestação; pela 

segunda, ocorre a substituição dos sujeitos da relação jurídica, no pólo ativo ou passivo; na 

mista, ocorrem, simultaneamente, na nova obrigação, mudança do objeto e substituição das 

partes. O principal efeito da novação é a extinção da primitiva obrigação, substituída por 

outra, constituída exatamente para provocar a referida extinção. Teixeira Filho entende que a 

novação é de remota possibilidade de aplicação no processo do trabalho.196   

 A compensação é o meio de extinção de obrigações entre as pessoas que são, ao 

mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Acarretam a extinção de duas obrigações, 

cujos credores são, simultaneamente, devedores um do outro. É modo indireto de extinção de 

obrigações, sucedâneo do pagamento, por produzir o mesmo efeito deste. No âmbito do 

Direito Processual do Trabalho, há, por expressa disposição legal, bem como por orientação 

jurisprudencial, uma limitação quanto à compensação. Segundo o art. 767 da CLT, “a 

compensação, ou retenção, só poderá ser argüida como matéria de defesa”. Por sua vez, o art. 

477, parágrafo 5º, da CLT estabelece que “qualquer compensação no pagamento de que trata 

o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 (um) mês de remuneração do 

empregado”. Por outro lado diz o Enunciado 18 Tribunal Superior do Trabalho: “a 

compensação, na Justiça do Trabalho, está adstrita a dívidas de natureza trabalhista” e o 

Enunciado 48 do mesmo Tribunal diz: “a compensação só poderá ser argüida com a 

contestação”.  

 Como se vê, a legislação procura proteger o empregado e limitar a compensação a um 

salário. Todavia, não há óbice na aplicação da compensação após a sentença desde de que o 

pagamento tenha sido feito em razão do acordo ou sentença, sob pena de enriquecimento 

ilícito do credor. Com relação aos títulos executivos extrajudiciais, não há óbice à 

compensação, respeitando-se o que dispõe a legislação a respeito bem como os Enunciados do 

TST. Por fim, há de se ressaltar que a compensação somente é possível com relação a dívidas 

trabalhistas.  

 A transação é o negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam 

relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas. Resulta de um acordo de 

vontades, para evitar os riscos de futura demanda ou para extinguir litígios judiciais já 

                                           
196 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 553.  



 

 

 

 

instaurados; nela cada parte abre mão de uma parcela de seus direitos. A Justiça do Trabalho 

busca sempre a conciliação entre as partes, nesse caso, se for aceita, expressa-se mediante a 

transação, que pode ser judicial ou extrajudicial. A transação extrajudicial dispensa a 

homologação, uma vez que sua eficácia, entre as partes, independe desse ato judicial, 

indispensáveis apenas para efeitos processuais, isto é, para a extinção do feito.  

 

8.8 Incompetência, suspeição e impedimento 

 

 Assim como no processo de conhecimento, no processo de execução a ação deve ser 

ajuizada perante o juízo competente estabelecido pela legislação. Caso isto não aconteça, cabe 

ao devedor argüir, segundo dispõe o art. 799 da CLT, como uma das espécies de defesa, a 

exceção de incompetência relativa ou, como preliminar, segundo o art. 301 do CPC, a 

exceção de incompetência absoluta.   

 Com relação aos títulos executivos judiciais, preceitua o art. 877 da CLT que: “É 

competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver 

conciliado ou julgado originalmente o dissídio”. Neste caso, o legislador determinou a 

competência funcional da Vara do Trabalho ou Tribunal que houver homologado o acordo 

bem como proferido a sentença, para julgar o feito. Machado Júnior afirma que:  

 
Sendo a ação incidental de embargos à execução conexa à ação de 
execução, tanto que o art. 736 do CPC determina seu apensamento aos autos 
do processo principal (da execução), o juízo competente para a sua 
apreciação é o mesmo que julgou originalmente o dissídio ou aquele que 
homologou a conciliação entre os litigantes.197  

 

 

  Nas palavras de Lamarca:  

 
A parte vencedora (ou, conforme o caso, vencida) não pode apanhar o título 
sentencial e levá-lo a outro território ou Tribunal que não aquele que haja 
julgado originalmente a ação. Por isso que essa competência, ‘absoluta’, de 
natureza funcional (dentro da ‘funcionalidade’ da competência da Justiça 
especial), é improrrogável, não sendo lícito às partes a troca do foro.198  

  

Portanto, determina à legislação que o juízo que proferiu a sentença ou homologou o 

acordo tem competência funcional para o processo de execução.  

                                           
197 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 63.  
198 LAMARCA, op. cit., p. 144.  



 

 

 

 

 Com relação aos títulos executivos extrajudiciais (Termo de Ajuste de Conduta 

firmado perante o Ministério Público do Trabalho e os Termos de Conciliação firmados 

perante as Comissões de Conciliação Prévia), a Lei 9.958/00, que criou o art. 877A da CLT, 

preceitua que: “É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria 

competência para o processo de conhecimento”.  

Dessarte, firmado um acordo perante uma comissão de conciliação prévia em Goiânia, 

GO, e, em havendo inadimplemento de referido acordo, competente será uma das Varas do 

Trabalho de Goiânia para proceder à execução do crédito. Com relação aos Termos de Ajuste 

de Conduta firmados entre as empresas e o Ministério Público a competência deve ser, como 

regra geral, a do domicilio do executado (art. 576 do CPC).   

 Cabe ressaltar que, diferente do processo de conhecimento, no qual a exceção é 

apresentada em audiência, com abertura de vista ao excepto para se manifestar no prazo de 24 

horas, designando-se uma nova audiência para julgamento, no processo de execução a petição 

da exceção é protocolada em cartório. Assim, deverá o excepto ser intimado para manifestar-

se no prazo de 24 horas e havendo necessidade de produção de prova testemunhal, deverá o 

juízo designar audiência para esse fim ou, tratando-se de matéria somente de direito, após a 

manifestação do excepto, deverá julgar o feito.   

 Há de se sublinhar que a decisão proferida na exceção de incompetência relativa 

somente poderá ser impugnada quando do julgamento dos embargos à execução, tendo em 

vista que se trata de decisão interlocutória (art. 799, parágrafo 2.º c/c 893, parágrafo 1.º da 

CLT). Diferente da preliminar de incompetência absoluta, pois esta põe fim ao processo na 

Justiça do Trabalho e, portanto, pode ser atacada mediante agravo de petição. 

 O impedimento é uma causa objetiva para que o Magistrado não participe do 

julgamento do processo, ou seja, uma presunção absoluta de parcialidade dele. Já a suspeição 

é causa subjetiva, que deve ser provada pelo excepto. A CLT, no artigo 801, enumera 

desordenadamente casos de impedimento e suspeição. O CPC, em seus artigos 134 

(impedimento) e 135 (suspeição), trata mais sistematicamente do assunto.  

 Havendo impedimento e suspeição, cabe ao devedor argüir, mediante petição, a 

exceção, que suspenderá o processo até o julgamento do impedimento ou da suspeição. 

 Do mesmo modo que a exceção de incompetência relativa, a apresentação da petição 

de alegação de exceção de impedimento ou suspeição deverá ocorrer mediante protocolo em 

cartório. 

No que se refere ao julgamento da exceção de impedimento ou suspeição preceitua a 

CLT que:  



 

 

 

 

Art. 802. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designará 
audiência, dentro de 48 horas, para instrução e julgamento da exceção.  
Parágrafo 1o. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento e nos Tribunais 
Regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado, 
para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do 
membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. 
Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar 
suspeito.  
Parágrafo 2o. Se se tratar de suspeição de Juiz de Direito, será este 
substituído na forma da organização judiciária local. 

 

Assim, parece claro que o art. 802 da CLT preceitua que o julgamento da exceção será 

feito pela própria Junta de Conciliação e Julgamento. Referido procedimento era adotado em 

razão de ser a Junta composta por um colegiado. Todavia, com a promulgação da Emenda 

Constitucional n. 30, extinguindo-se a representação classista na Justiça do Trabalho, 

passando as Varas do Trabalho a ser compostas somente por um Juiz Togado, entende-se 

revogado o art. 802 do CPC, no caput e parágrafo 1o. Isto significa que a partir da 

promulgação da Emenda Constitucional, o próprio Juiz não poderá julgar a exceção de 

impedimento ou suspeição, pois isto poderia caracterizar-se como uma violação ao princípio 

constitucional do Juiz imparcial, além de tornar-se uma questão ética. Salviano, em artigo 

publicado na Revista LTr, faz o seguinte questionamento:  

 
E agora, como os classistas não mais existem, quem irá julgar a exceção de 
suspeição?” E responde: “Não poderá ser o próprio Juiz togado, pois a 
norma foi elaborada pensando na existência de um colegiado que poderia 
dirimir esta exceção, sem a participação do juiz inquinado como suspeito na 
hora do julgamento. Por outro lado, se o juiz fosse colher o depoimento 
pessoal do excipiente, a oitiva de testemunhas, bem como a juntada das 
demais provas e, por fim, decidir sozinho a exceção, estaria havendo um 
atentado contra os princípios éticos do processo [...].199  

 

Martins também tem a mesma opinião:  

 
Nas localidades em que o Juiz atua sozinho na Vara, pois houve o término 
do mandato dos classistas, a competência será do TRT para julgar a exceção 
(arts. 313 e 314 do CPC). O mesmo ocorrerá se o processo estiver na fase de 
execução, em razão de que o próprio juiz não poderá julgar a exceção contra 
ele oposta.200  

 

Dessarte, com a apresentação da exceção de impedimento ou suspeição entende-se que 

deverá o Juiz declarar-se suspeito ou impedido; não procedendo dessa forma deverá 

                                           
199 SALVIANO, Maurício De Carvalho. Julgamento da exceção de suspeição nas varas do trabalho. Revista 
LTr. São Paulo, v. 65,  n. 07, jul. 2001. p. São Paulo, p. 818. 
200 MARTINS, op. cit., p. 263.  



 

 

 

 

manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias remetendo o processo ao Tribunal para 

julgamento. Adota-se esse procedimento determinado pelo CPC, tendo em vista que ao se 

extinguir o Juiz Classista da Justiça do Trabalho, seria temeroso o próprio Juiz do feito dizer 

que não é impedido ou suspeito, quando paira sobre ele a pecha da parcialidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

9. PROCEDIMENTO 

 

 Em razão de os embargos à execução constituírem uma ação de conhecimento, a eles 

aplica-se todas as disposições que regem o procedimento dessa ação.  

 A CLT tem somente três artigos que tratam do procedimento quanto aos embargos 

(arts. 884, 885 e 886), o que faz com que seja necessário buscar subsídios na Lei n. 6.830/80 e 

no CPC, tudo conforme art. 889 da CLT e art. 1o. da Lei 6.830/80.  

 Tomando conhecimento da interposição dos embargos pelo devedor, o juiz, ao receber 

o processo concluso, deverá determinar uma das seguintes hipóteses: a) se a petição inicial 

estiver em termos, determinará a citação do credor-embargado para apresentar a defesa; b) se 

houver alguma irregularidade sanável, determinará que o embargante a supra, no prazo 

concedido pelo juízo, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito; c) se a 

petição contiver alguma nulidade insanável, o juiz indeferirá liminarmente a petição dos 

embargos à execução.   

 Analisar-se-ão a seguir cada uma dessas possibilidades e seu procedimento.  

 

9.1 Citação do embargado 

 

 Estando a petição inicial dos embargos em termos, o juiz deverá determinar a citação 

do embargado. A petição inicial estará em termos quando o juiz verificar que os requisitos de 

admissibilidade estão presentes, tais como a segurança do juízo e ajuizamento da ação dentro 

do prazo legal, além da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais.   

Embora o art. 17 da Lei 6.830/80 e 740 do CPC estabeleçam que, recebidos os 

embargos, o juiz determinará a “intimação” do embargado para impugná-lo, na verdade, 

segundo a doutrina, ambos os diplomas legais incorrem num erro terminológico, já que 

tratando os embargos à execução de uma verdadeira ação, a parte contrária é citada para 

produzir defesa e não simplesmente intimada para tomar ciência de algum ato processual ou 

para praticar algum ato processual. 

Segundo Moreira, analisando o art. 740 do CPC, “essa impugnação assimila-se em 

substância a uma contestação”.201  

                                           
201 MOREIRA, op. cit., p. 295.  



 

 

 

 

Theodoro Júnior diz que: “os embargos são ação de conhecimento e a impugnação é 

realmente uma contestação do credor, que passa a ser réu no incidente”.202  

Neves assevera que: “a impugnação dos embargos tem caráter de contestação”.203  

Paulo Henrique dos Santos Lucon afirma: “na realidade, essa ‘intimação’ do 

embargado para, querendo, apresentar sua impugnação (rectius: contestação) aos embargos 

tem verdadeiro caráter de citação, pois o embargado é chamado a juízo para se defender”.204  

Wambier, Almeida e Talamine preceituam que: “a impugnação a que se refere o art. 

740 é contestação que o exeqüente, ora réu (embargado), apresenta à ação de embargos”.205  

Dessarte, verifica-se que o termo intimação utilizado pelo art. 17 da Lei 6.830/80 e 

740 do CPC deve ser lido como citação. Ao que parece, os diplomas legais utilizaram o termo 

intimação, mormente, para possibilitar a aplicação dos princípios da celeridade e economia 

processuais, já que a intimação sempre poderá ser feita ao advogado da parte. Este é o 

entendimento de Wambier, Almeida e Talamine, segundo os quais: “empregou-se ‘intimação’ 

apenas para deixar claro que tal citação far-se-á na pessoa do advogado do credor e, onde 

houver, mediante mera publicação no órgão oficial”.206 Este também é o entendimento de 

Lucon, pois a “intimação para a impugnação dos embargos é feita ao advogado do exeqüente 

embargado, pela imprensa, pessoalmente ou mediante carta registrada”.207   

Todavia, na Justiça do Trabalho, há acórdãos determinando que a citação seja feita 

pessoalmente ao embargado, ao seu representante ou ao procurador legalmente autorizado 

(art. 214 do CPC). Entendem referidos acórdãos que não é possível a citação ocorrer na 

pessoa do advogado, exceto ser este tiver poderes para tal, como determina o art. 38 do CPC.  

Não há, portanto, irregularidade alguma na citação feita diretamente ao advogado da 

parte, exceto se na procuração ou o substabelecimento constar norma em contrário, pois há 

outras ações em que o advogado é intimado para apresentar defesa, tais como na oposição 

(art. 57 do CPC); na reconvenção (art. 316 do CPC).  

Assim, entende-se que a citação para a contestação dos embargos à execução pode ser 

feita diretamente ao advogado, pessoalmente ao embargado ou ao seu representante legal.  

  

9.2 Indeferimento liminar dos embargos 

                                           
202 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 18. ed. atual. São Paulo: Lued, 1997. p. 441. 
203 NEVES, Celso. Comentários ao código de processo civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. VII. p. 
187.  
204 LUCON, op. cit., p. 235.  
205 WAMBIER; ALMEIDA; TALAMINE, op. cit., p. 319.  
206 Ibid., p. 319.  
207 LUCON, op. cit., p. 235.  



 

 

 

 

 

 O juiz indeferirá liminarmente os embargos à execução, caso eles violem o que dispõe 

o art. 739 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, por disposição 

expressa do art. 10 da Lei 6.830/80.  

 Dispõe o art. 739 do CPC que:  

 
O juiz rejeitará liminarmente os embargos: 

I – quando apresentados fora do prazo legal;  
II – quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741 
do CPC;  
III – nos casos previstos no art. 295.   

 

 Verificando o juiz, ab ovo, que os embargos são intempestivos, deverá, liminarmente, 

não conhecer dos embargos, por disposição expressa do inciso I, do art. 739 do CPC, cabendo 

à parte somente a interposição de Agravo de Petição (art. 897 da CLT). No que concerne ao 

prazo, no processo do trabalho é ele de trinta dias conforme Medida Provisória n. 2.102/2001. 

 Quanto ao inciso II do art. 739 do CPC, aplica-se ele somente aos títulos executivos 

judiciais, pois quanto aos extrajudiciais a matéria esta regulada pelo art. 745. Com a entrada 

em vigor da Lei n.º 9.958/2000, inserindo no processo do trabalho títulos executivos 

extrajudiciais (termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho 

e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia), há que ser 

aplicado na sua totalidade o art. 745 do CPC, não podendo as matérias dos embargos ser 

limitadas ao que dispõe o art. 741 do CPC, quando se tratar de execução de título executivo 

extrajudicial. 

 Mesmo quanto aos títulos executivos judiciais, a doutrina e a jurisprudência vêem com 

uma certa reserva o disposto no art. 739, II, do CPC, pois há outras matérias que podem ser 

alegadas fora o disposto no art. 741, I, do CPC, conforme já foi visto.   

 Assim, não caberia indeferimento liminar, caso o embargante mencionasse outras 

matérias além das dispostas nos artigos 884 e 741, I, do CPC, no que se refere aos títulos 

executivos judiciais. Quanto aos extrajudiciais, a matéria é ampla.  

 Os casos de indeferimento liminar da petição inicial dos embargos com fulcro no art. 

295 ocorrem quando a petição inicial for inepta (faltar-lhe o pedido ou a causa de pedir, ou da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou se o pedido for juridicamente 

impossível ou forem os pedidos incompatíveis entre si), quando a parte for manifestamente 

ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, quando o juiz verificar desde logo a 

prescrição, quando o tipo de procedimento escolhido pelo exeqüente não corresponder à 



 

 

 

 

natureza da causa, quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira 

parte (se a parte possuir advogado) e 284 do CPC.   

 Com exceção do inciso I, nos incisos II e III do art. 739 do CPC, deve o juiz aplicar o 

que dispõe o art. 284 do mesmo diploma legal, ou seja, verificando o juiz que a petição inicial 

dos embargos à execução não preenche os requisitos exigidos pela lei, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o 

autor a emende, ou a complete, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

caso seja possível tal procedimento, pois há determinadas irregularidades que são insanáveis, 

como por exemplo, a ilegitimidade de parte.  

 Em ocorrendo o indeferimento da petição inicial dos embargos, ao autor cabe a 

possibilidade de interposição de recurso de Agravo de Petição e neste caso há que ser aplicado 

o que dispõe o art. 296 do CPC, ou seja, ao juiz, havendo recurso, é permitido reformar a sua 

decisão. Isso não acontecendo, o processo é remetido ao Tribunal, sem necessidade de 

intimação do embargado para se manifestar.  

 

9.3 Revelia 

 

 A revelia consiste na não apresentação de contestação, por parte do réu, no prazo legal, 

quando regularmente citado. A lei processual não trata da contestação como um dever do réu, 

mas sim, como um ônus, no sentido de que, não contestando, poderá sofrer conseqüências 

processuais.  

 No processo de conhecimento, o réu é citado com a cominação de que, se não 

contestar a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

285 do CPC).  

Por sua vez, o art. 319 do CPC dispõe que, não contestando o réu o pedido, reputam-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.  

 Tendo em vista que os embargos à execução constituem ação incidental ao processo de 

execução, com natureza de ação de conhecimento, deve-se verificar se os dispositivos acima 

se aplicam aos embargos.  

 Convém deixar claro que o que se verificará é a possibilidade de aplicação dos efeitos 

da revelia e não a revelia propriamente dita, pois esta incide simplesmente pela ausência 

defesa.  

 Teixeira Filho, tomando por base somente à execução por título judicial, entende que 

não é possível aplicarem-se os efeitos da revelia sobre o embargado, pois:  



 

 

 

 

 
Ao contrário do que se passa no processo cognitivo, no de execução há uma 
certeza quanto ao direito, representada pelo pronunciamento jurisdicional 
transitado em julgado (estamos cogitando da sentença definitiva, embora os 
nossos argumentos sirvam, em boa medida, à provisória), convertido em 
título executivo. Desta forma, se, por exemplo, o devedor, em seus 
embargos, afirma determinados fatos, o silencia do adversário não deve 
conduzir à “presunção” de veracidade desses fatos, pois, no processo de 
execução, os atos que se praticam se destinam a fazer com que as coisas se 
disponham, no plano da realidade prática, conforme o comando que se 
esplende da sentença exeqüenda, ou seja, os fatos são aqueles que derivam 
do título executivo ou que a ele se ligam, intimamente.208  
 

Também têm este entendimento, embora não fazendo a distinção entre título executivo 

judicial ou extrajudicial, Theodoro Júnior,209 Greco Filho,210 e Moura.211    

 Em sentido contrário, entendendo aplicável os efeitos da revelia, tem-se na seara 

trabalhista Malta que afirma:  

 
Partindo-se da premissa de que os embargos têm natureza de ação o silencio 
do embargado importará em confissão da veracidade dos fatos narrados pelo 
embargante, o que não impedirá, é claro, que o juiz os confronte com os 
dados contidos na sentença exeqüenda ou com quaisquer outros que 
constem dos autos.212  
 

No mesmo sentido é o entendimento de Machado Júnior213 e Lucon.214 

                                           
208 TEIXEIRA FILHO,  Manuel Antônio. Petição inicial e resposta do réu. São Paulo: LTr, 1996. p. 335-336.  
209 “Não ocorrem, perante os embargos do devedor, os efeitos da revelia, nos termos do art. 319, se o credor 
deixa de produzir sua impugnação no prazo do art. 740. Primeiro, porque o credor não recebe uma citação tal 
como se dá no processo de conhecimento, em que lhe é feita a convocação para se defender, sob a expressa 
cominação de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor, caso não seja contestada a ação (arts. 
285, e 225, n.º II). Segundo, porque a posição do credor, na execução, é especialíssima, pois, para fazer valer seu 
direito nada tem que provar, já que o título executivo de que dispõe é prova cabal de seu crédito e razão 
suficiente para levar a execução forçada até as últimas conseqüências. Para pretender deconstituí-lo, diante da 
presunção legal de legitimidade que o ampara, toca ao devedor-embargante todo o ônus da prova 
210 Para este eminente processualista “Não se aplica, porém, a pena de serem admitidos como verdadeiros os 
fatos alegados pelo embargante, porque a lei não prevê citação com essa cominação e co credor tem a seu favor a 
presunção de que decorre do título” GRECO FILHO, op. cit., 110.  
211“Antes de mais nada, o embargado tem sua pretensão perfeitamente deduzida na execução de que são 
acessórios os embargos. E essa pretensão forte na sua materialidade probatória está no título que por si porta a 
força executiva. O título é ato-documento-prova da pretensão executiva e, ao mesmo tempo, em face da 
eventualidade dos embargos, se constitui em contra-prova natural das alegações embargantes. Mesmo que o 
embargante não se disponha a impugnar os embargos,nem por isso estará ele ao desamparo de elemento 
probatório que é o próprio título. Além disso, impõe-se a observação de que o embargado toma conhecimento 
dos embargos através de intimação e não de citação. Logo, não havendo o ato citatório, inexiste a incidência do 
preceito contido na última parte do art. 285. E a advertência de que “não sendo contestada a ação, se presumirão 
aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” é imprescindível para que operem os efeitos 
da revelia. Finalmente, é do próprio contexto do art. 740, parágrafo único, que se pode extrair a conclusão de que 
a revelia está ausente dos embargos, porquanto, verificada a revelia, o que se impõe é o julgamento antecipado 
da lide, nos precisos termos do art. 330, II”. (MOURA, op. cit. p. 175-176).   
212 MALTA, Christovão Piragibe. A execução no processo do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 1997. p. 134.  
213 “Entre os efeitos da revelia ao credor omisso e a eficácia da coisa julgada, consistente na decisão transitada 
em julgado, é evidente que deve preponderar à eficácia do título executivo. Porém, devemos ter presente que 
existem inúmeros fatos alegados que podem extrapolar os limites do título executivo, já que podem se referir à 



 

 

 

 

 Parece estar a razão com a primeira corrente.  

 Com relação aos títulos executivos judiciais a legislação restringe a matéria a ser 

alegada (arts. 884, parágrafo 1.º da CLT e 741 do CPC). Deste modo, qualquer alegação do 

embargante nesse processo deverá levar em consideração a sentença ou acórdão. Assim, 

mesmo a matéria fática, como, por exemplo, a falta ou nulidade de citação no processo de 

conhecimento, deverá ser provada pelo embargante. O fato de se alegar a falta ou nulidade de 

citação e ausência de impugnação por parte do embargado, não faz com que o Juiz acolha in 

totun o pedido do embargante. Como há uma sentença, deve-se partir do princípio de que o 

contraditório e a ampla defesa foram assegurados. Qualquer alegação em contrário deverá ser 

provada. No que toca a matéria de direito, o juiz deve conhecê-la de ofício, e a ausência de 

impugnação não trará prejuízo ao embargado. Além disso, na liquidação, não se poderá 

modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal 

(art. 879, parágrafo 1.º, da CLT).  

  No que se refere aos títulos executivos extrajudiciais criados pela Lei  n.º 9.958/2000, 

quais sejam: os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho e os termos de ajuste de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação 

Prévia, apesar de a legislação permitir que o embargante possa alegar, além das matérias do 

art. 741 do CPC, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de 

conhecimento (art. 745 do CPC), deve-se seguir este mesmo raciocínio, mormente porque 

qualquer alegação do embargante contra esses títulos executivos extrajudiciais deverá ser 

provada.   

 Em que pese a constituírem os embargos ação de conhecimento, na verdade, os 

embargos visam, ao contrário do processo de conhecimento, ao ataque contra o título 

executivo, judicial ou extrajudicial, e o embargante, portanto, não fica na expectativa de os 

fatos não serem contestados, pois na verdade é ele que deve provar os ataques contra o título, 

judicial ou extrajudicial.   

  

9.4 Instrução dos embargos 

 

                                                                                                                                    
própria relação processual, como nas nulidades, como a falta de citação no processo de conhecimento, outras 
nulidades referentes à penhora, etc...”. MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 375.  
214 Assim, a revelia é passível de ocorrer ao embargado que deixa de impugnar os embargos à execução. 
Entretanto, o juiz deve estar atento ao fato de que a favor do embargado existe um título com eficácia executiva 
que indica uma situação de elevado grau de probabilidade de existência de um preceito jurídico material 
descumprido (título executivo judicial) ou de grande preponderância de seu interesse sobre o do embargante 
(título executivo extrajudicial”. LUCON, op. cit., p. 263-264.   



 

 

 

 

 Com o protocolo da petição inicial dos embargos, deveria o escrivão abrir novos autos 

para que os embargos fossem apensados à execução. Todavia, institucionalizou-se a juntada 

dos embargos nos próprios autos da ação de execução, que segundo Teixeira Filho deveria ser 

abandonada, “pois, sendo os embargos ação (de natureza constitutiva) do devedor, devem ser 

autuados em apenso aos autos do processo principal, como aviltam os ditames da ciência 

processual e ordena a norma legal (CPC, art. 736)”.215 Tal procedimento permitiria, inclusive, 

a execução provisória, caso houvesse recurso de agravo de petição da decisão dos embargos, 

sem necessidade de requerer carta de sentença.  

 Não sendo caso de indeferimento liminar dos embargos à execução, o juiz determinará 

a citação do embargado para produzir a sua defesa. Em ocorrendo a defesa, caso seja a 

matéria somente de direito, o juiz proferirá o julgamento dos embargos em 5 dias (art. 885 da 

CLT). Não se permite nos embargos a reconvenção ou compensação (Lei n. 6830/80, art. 16, 

parágrafo 3o.).  

 Caso haja tenha sido requerida alguma prova (testemunhas, perícia etc), deverá o juiz 

designar audiência para produção da prova ou esclarecimento acerca das provas produzidas e 

finda a audiência, em seguida, o juiz proferirá a sentença em 48 horas (art. 886 da CLT).  

 As partes deverão ser intimadas mediante registro postal, conforme determina o art. 

886, parágrafo 2o da CLT.  

 

9.5 Sentença 

 

 Terminada a instrução, no prazo de 48 horas será proferida a sentença, ou, tendo 

havido os efeitos da revelia, o juiz proferirá em cinco dias a sentença, que deverá conter o 

relatório, os fundamentos e a parte dispositiva (art. 458 do CPC), sob pena de nulidade. 

Quanto à sentença dos embargos à execução, diverge a doutrina no que se refere a sua 

natureza, pois alguns entendem que a sentença tem natureza declaratória,216 enquanto outros 

entendem que ela tem natureza constituivo-negativa.217  

                                           
215 TEIXEIRA FILHO, op. cit. p. 590. 
216 OLIVEIRA, op. cit., p. 206. Afirma que: “Os embargos trabalhistas não contêm em seu bojo o poder 
constitutivo nos moldes do processo comum (art. 741 do CPC). Ainda quando desconstitua penhora, v.g., por 
impenhorável o bem, a sua natureza é declaratória”. (A execução na justiça do trabalho. cit., n.º 5.5.1, pág. 165).  
Paulo Henrique dos Santos Lucon observa: “Nos embargos relacionados ao mérito do processo de execução, o 
que se pretende é a declaração da inexistência da obrigação (ou do direito material), em razão de um fato 
modificativo, extintivo ou impeditivo; não se pretende a desconstituição do título. Se os embargos de mérito 
apenas tivessem por objeto a mera desconstituição do título, ao exeqüente restaria a possibilidade de propor 
ulterior demanda de cobrança, com fundamento na matéria de mérito do processo de execução”.   



 

 

 

 

 A doutrina classifica as ações de conhecimento de acordo com o provimento pedido 

pelo autor em: ações declaratórias, constitutivas e de conhecimento. Alguns ainda classificam 

as ações em mandamentais e executivas lato sensu.   

 Ação declaratória (ou meramente declaratória) é aquela que tem por escopo a simples 

declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou 

falsidade de um documento (art. 4.º do CPC).     

 A ação constitutiva é aquela que:  

 
Tende a uma sentença que contém uma declaração e, além disso, modifica 
uma situação jurídica anterior, criando uma situação nova. Por outras 
palavras, por via das ações constitutivas se propõe a verificação da 
declaração da existência das condições segundo as quais a lei permite a 
modificação de uma relação ou situação jurídica e, em conseqüência dessa 
declaração, a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. Para 
que a sentença crie, modifique ou extinga uma relação ou situação jurídica 
entre as partes, deverá, primeiro, declarar se ocorrem as condições legais 
que autorizam a isso e, em seguida, no caso afirmativo, criar, modificar ou 
extinguir a relação ou situação jurídica.218 

 

 Já as ações condenatórias são aquelas em que o autor instaura processo de 

conhecimento tendo por desiderato, além da declaração, uma condenação do réu ao 

cumprimento de obrigação ativa e omissiva.  

 Desse modo, fazendo-se uma análise dos conceitos acima expostos e também das 

matérias que podem ser alegadas nos embargos, por exemplo, nos títulos executivos judiciais, 

as do art. 741, pode-se verificar que a natureza da sentença dos embargos dependerá da 

matéria alegada pelo embargante.  

 Se a alegação nos embargos for a falta ou nulidade de citação no processo de 

conhecimento, e se for esse pedido deferido, é evidente que a sentença será constituivo-

negativa, ou seja, declarará a falta ou nulidade da citação e conseqüentemente, a 

desconstituição do processo de conhecimento.  

                                                                                                                                    
217 TEIXEIRA FILHO, op. cit., p. 560, “A sentença será quase sempre de mérito quando o juiz acolher os 
embargos, ou rejeita-los. Acolhendo-os, o provimento jurisdicional poderá afetar o título executivo ou somente o 
processo de execução. A sentença que acolhe os embargos é de eficácia constitutiva – como o é a ação de 
embargos – pois poderá dissolver ou modificar o título em que se funda a execução, ou eliminar-lhes o efeito”.   
Nas palavras de MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 399. É “Evidente que no  decreto da improcedência do pedido, 
a sentença se revestira de natureza tão-somente declaratória, mas em hipótese contrária, ou seja, na procedência 
do pedido quanto ao mérito, a sua natureza é constitutivo-negativa, já que a pretensão foi dirigida ao título 
executivo, descontituindo-o em seus efeitos”.    
218 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 1. p. 175.  



 

 

 

 

 Todavia, se o pedido for de prescrição da dívida, prescrição que efetivamente ocorreu, 

a sentença somente declarará esse fato, que já aconteceu no passado (momento em que incidiu 

a prescrição) determinando a inexistência de relação jurídica.   

 O que precisa ficar claro é que na sentença de natureza meramente declaratória, não há 

de se criar, modificar ou extinguir relação jurídica, pois esta já havia sido anteriormente 

criada, modificada ou extinta, o que a sentença irá fazer é simplesmente dizer isto. Já, quanto 

à sentença constitutiva, a relação continua produzindo efeitos, e a sentença irá modificá-la, 

criar uma nova, ou extingui-la.   

 Dessarte, a natureza da sentença dependerá da matéria alegada. Por outro lado, se os 

embargos forem julgados improcedentes, a sentença será meramente declaratória, pois não irá 

criar, modificar ou extinguir relação jurídica.  

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os embargos à execução foram analisados nos seus diferentes aspectos, com o 

desiderato principal de alcançar a sua finalidade. Á guisa de conclusão pode-se dizer que: 

 

a) os embargos à execução constituem uma ação incidental ao processo de execução, que 

tem por escopo extinguir o processo de execução e/ou o próprio título executivo, ou 

colocá-lo nos devidos termos da sentença ou do título extrajudicial ou ainda, invalidar 

o próprio processo de conhecimento, tratando-se de título executivo judicial; 

b) as normas jurídicas aplicáveis aos embargos à execução são, por ordem de prioridade, 

a CLT, a Lei 6.830/80 e o CPC;  

c) tratando-se de títulos executivos judiciais, a competência para a execução é do juízo 

que houver proferido a sentença ou do juízo que tiver promovido a conciliação, pois se 

trata de competência funcional;  

d) tratando-se de títulos executivos extrajudiciais a competência para a execução é do 

juízo que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria;  

e) sendo a execução promovida por carta precatória o devedor poderá protocolar uma 

única peça de embargos, competindo ao juízo deprecado o julgamento dos vícios ou 

irregularidades de atos praticados pelo embargante, posteriormente remetendo o 

processo ao juízo deprecante, para que este julgue a matéria relacionada aos atos de 

sua competência;  

f) a empresa que tiver seus bens penhorados em razão da sucessão, mesmo que não tenha 

participado do processo de conhecimento, ou não conste no título executivo 

extrajudicial, será parte legitima para interpor os embargos à execução;  

g) existindo um grupo econômico, qualquer uma das empresas poderá ser acionada, 

inclusive no processo de execução e, conseqüentemente, será parte ativa nos 

embargos, caso sofra uma constrição judicial, não havendo de se falar em embargos de 

terceiro na espécie;  



 

 

 

 

h) é perfeitamente possível o sócio ter bens penhoráveis como responsável e, 

conseqüentemente, constitua parte ativa nos embargos à execução.O que precisa ficar 

claro é que o sócio não será responsabilizado aleatoriamente, mas sim com a 

comprovação de fraudes na constituição da sociedade, durante o seu desenvolvimento 

ou em sua dissolução.  

i) o prazo para penhora conta-se da sua (sendo de trinta dias tanto para a administração 

pública, como para particulares), não tendo de se falar em juntada de mandado para 

início do prazo; havendo várias penhoras, o prazo para embargos conta-se da primeira; 

no caso de depósito em dinheiro para garantia do juízo, o prazo conta-se do depósito; 

na execução provisória, o prazo para embargos inicia-se somente após o trânsito em 

julgado da sentença e, conseqüentemente, após a baixa dos autos do Tribunal 

competente e a intimação do devedor; na execução por carta precatória, o prazo inicia-

se quando da intimação da penhora (art. 16, I, da Lei 6.830/80); quando há vários 

devedores, a dívida é solidária, todos devem ser intimados para embargar;  

j) por se tratar de ação, deve a petição inicial conter todos os requisitos do 282 do CPC; 

as matérias  a serem alegadas dependem da natureza do título se judicial ou 

extrajudicial;  

k) é aplicável a prescrição no processo de execução trabalhista, seja para início da 

execução, seja para a intercorrente; a competência para julgar o processo de embargos 

à execução será do juízo que proferiu a sentença e em se tratando de título executivo 

extrajudicial, a competência será do juízo que teria competência para o ajuizamento da 

ação de conhecimento;  

l) não é possível aplicarem-se os efeitos da revelia nos embargos à execução 

 

m) A natureza da sentença nos embargos à execução é desconstitutiva ou declaratória, 

dependendo  da causa de pedir.  
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