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Este Informativo contém resumos não oficiais de decisões proferidas pelo Tribunal em sede de execução trabalhista. A fidelidade dos resumos ao 
conteúdo efetivo das decisões, embora seja uma das metas perseguidas neste trabalho, somente poderá ser aferida após a sua publicação no Diário 
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SSUUBBSSEEÇÇÃÃOO  II  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  EEMM  DDIISSSSÍÍDDIIOOSS  IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS
 

Competência da Justiça do Trabalho. Execução de contribuição previdenciária. Acordo firmado 
perante Comissão de Conciliação Prévia. Art. 114, IX, da CF c/c art. 43, § 6º, Lei n. 8.212/90. 
Nos termos do art. 114, IX, da CF c/c o art. 43, § 6º, da Lei n.º 8.212/91, compete à Justiça do 
Trabalho executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes do termo de conciliação 
firmado perante Comissão de Conciliação Prévia - CCP. Entendeu-se, na hipótese, que o dispositivo 
constitucional que assegura a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar 
“outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho” abarca o termo �rmado perante a CCP, 
por se tratar de título executivo extrajudicial decorrente da relação de trabalho. Ademais, não há 
falar em incidência do item I da Súmula nº 368 do TST, editado em 2005, por não alcançar a 
controvérsia trazida nos autos, que remonta à regra vigente a partir de 2009, com a introdução do § 
6º no art. 43 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.491/2009. Com esse posicionamento, a SBDI-I, à 
unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes 
provimento para reformar o acórdão turmário que declarara a incompetência da Justiça do Trabalho 
para executar as contribuições previdenciárias advindas de termo conciliatório firmado perante a 
CCP. TST-E-RR-41300-56.2009.5.09.0096, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
8.5.2014 
 
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. Grupo Hospitalar Conceição. Sociedade de economia 
mista prestadora de serviço público. Atividade sem fins lucrativos e em ambiente não 
concorrencial. Regime de execução por precatório. Aplicabilidade do art. 100 da CF.  
Aplica-se o regime de execução por precatório, disposto no art. 100 da CF, ao Hospital Nossa 
Senhora da Conceição S.A, integrante do Grupo Hospitalar Conceição, sociedade de economia 
mista prestadora de ações e serviços de saúde, sem fins concorrenciais. Conforme o entendimento 
da Suprema Corte exarado no RE nº 580264, em que reconhecida a repercussão geral, o Hospital 
Nossa Senhora da Conceição desenvolve atividades que correspondem à própria atuação do Estado, 
sem finalidade lucrativa, gozando, portanto de imunidade tributária (art. 150, VI, "a" da CF). 
Ademais, é apenas formalmente uma sociedade de economia mista, pois seu capital social é 
majoritariamente estatal e encontra-se vinculado ao Ministério da Saúde com prestação de serviços 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, deu-lhes provimento para, 
reformando a decisão recorrida, restabelecer o acórdão do Tribunal Regional, o qual determinou 
que a execução seja processada pelo regime de precatório, na forma do art. 100 da CF. TST-E-RR-
84500-98.2007.5.04.0007, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 8.5.2014 
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Execução. Embargos de terceiro. Bem imóvel alienado mediante alvará judicial e antes do 
reconhecimento do grupo econômico e inclusão das empresas na lide. Adquirente de boa-fé. 
Fraude à execução. Não caracterização. 
Age de boa-fé o terceiro adquirente de imóvel alienado judicialmente, mediante alvará regularmente 
expedido em processo de concordata, e em momento anterior ao reconhecimento judicial do grupo 
econômico e à inclusão de todas as empresas na lide. Assim, ausente o registro da prova da má-fé 
do adquirente, requisito imprescindível à caracterização da fraude à execução, conforme preconiza a 
Súmula n.º 375 do STJ, não há falar em declaração de ineficácia do negócio jurídico celebrado entre 
as partes. Com esse entendimento, a SBDI-I, à unanimidade, conheceu dos embargos interpostos 
pela Anthares Técnicas Construtivas e Comércio Ltda., por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para julgar procedente o pedido deduzido na ação de embargos de 
terceiro, a fim de desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel adquirido pela embargante. TST-
E-ED-RR-155100-26.2004.5.15.0046, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
5.6.2014 
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Mandado de segurança. Execução provisória. Bens indicados à penhora insuficientes à garantia 
do Juízo. Penhora on-line de depósitos bancários. Cabimento.   
Mesmo em sede de execução provisória, a penhora on-line de depósitos bancários, quando os bens 
indicados pelo executado não se mostram suficientes para garantia do Juízo, não fere direito líquido 
e certo do devedor, pois a nomeação tempestiva de bens suficientes à garantia da execução é 
pressuposto para a aplicação do item III da Súmula nº 417 do TST. Ademais, no caso concreto não 
houve prova de que a constrição determinada pelo Juízo trouxe prejuízos ao funcionamento da 
reclamada, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 93 da SBDI-II. De outra sorte, o art. 620 do 
CPC deve ser relativizado, em se tratando de execução trabalhista, pois o interesse jurídico 
preponderante está relacionado à proteção do exequente, titular de crédito de natureza alimentar, e 
pressupõe a possibilidade de o credor poder promover a execução por vários meios, o que não 
restou demonstrado na hipótese. Com esses fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, negou 
provimento a recurso ordinário, mantendo decisão do Regional que denegara a segurança. TST-RO-
6587-76.2011.5.02.0000, SBDI-II, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 3.6.2014 
 
Mandado de segurança. Cabimento. Ordem de bloqueio em conta salário via sistema BacenJud. 
Exceção de pré-executividade rejeitada. Decadência. Termo inicial.  Orientação Jurisprudencial 
nº 127 da SBDI-II.  
Ausente recurso capaz de estancar de imediato os efeitos do ato impugnado, é cabível a impetração 
de mandado de segurança em face de decisão que rejeita exceção de pré-executividade manejada 
contra ordem judicial que determinou o bloqueio de valores em conta salário via sistema BacenJud, 
devendo o prazo decadencial de cento e vinte dias ser contado a partir da decisão que primeiro fixou 
a tese combatida, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 127 da SBDI-II. Assim, tendo em 
conta que, no caso concreto, a impetrante teve ciência do bloqueio antes do pronunciamento do 
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juízo a respeito da exceção de pré-executividade, e  que a rejeição desta apenas ratificou a ordem 
anterior de constrição, tem-se que o prazo decadencial da ação mandamental deve ser contado a 
partir da determinação judicial de bloqueio e não do julgamento do incidente. Com esses 
fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário da impetrante e, no 
mérito, por maioria, negou-lhes provimento, mantendo a decadência declarada na origem. Vencidos 
os Ministros Hugo Carlos Scheuermann, relator, e Antonio José de Barros Levenhagen, que davam 
provimento ao recurso para afastar a decadência ao fundamento de que apenas após o 
pronunciamento do juízo a respeito da exceção de pré-executividade firmou-se a tese ora 
hostilizada. TST-RO-3352-79.2011.5.10.0000, SBDI-II, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, red. 
p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 10.6.2014 
 
Ação rescisória. Execução fiscal. Coproprietário de imóvel arrematado que não figura como 
parte no processo executório. Ausência de intimação. Aplicação dos art. 880 e 888 da CLT. 
Negativa de vigência da Lei nº 6.830/80.  Violação do art. 5º, LV, da CF. Configuração.  
Viola o direito de propriedade, o devido processo legal e o contraditório, a decisão, proferida em 
sede de ação anulatória incidental à execução fiscal, que, negando vigência à Lei nº 6.830/80, 
considera válida a arrematação de imóvel penhorado sem a devida intimação de coproprietário que 
não figura como parte no processo executório. No caso concreto, a autora da ação anulatória era 
coproprietária do bem arrematado para o pagamento de dívida assumida pelo outro proprietário, réu 
no processo de execução fiscal. Todavia, as diversas tentativas de intimação de penhora se 
restringiram ao devedor e a única ciência do ato expropriatório dirigida à recorrente foi o edital de 
praça, publicado no Diário Oficial, tido como suficiente pela decisão rescindenda, pois em 
conformidade com os arts. 880 e 888 da CLT, equivocadamente aplicados à hipótese. Nesse 
contexto, a SBDI-II, à unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário para, em juízo 
rescindendo e com apoio no art. 485, V, do CPC, reconhecer a ocorrência de violação literal ao art. 
5º, LV, da CF, diante da negativa de aplicação, ao caso, da Lei nº 6.830/80 e, em juízo rescisório, 
julgar procedente a ação anulatória incidental e, em consequência, anular a arrematação, diante da 
ausência de intimação prévia da coproprietária. TST-RO-5800-07.2012.5.13.0000, SBDI-II, rel. 
Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 10.6.2014 
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Este Informativo contém resumos não oficiais de decisões proferidas pelo Tribunal em sede de execução trabalhista. A fidelidade dos resumos ao 
conteúdo efetivo das decisões, embora seja uma das metas perseguidas neste trabalho, somente poderá ser aferida após a sua publicação no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho. 
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Horas in itinere. Trajeto entre a portaria e o local efetivo de trabalho. Súmula nº 429 do TST. 
Tempo à disposição do empregador. Apuração em liquidação de sentença. Possibilidade. Art. 
475-E do CPC. 
A fixação do tempo gasto no trajeto entre a portaria e o efetivo local de trabalho, para efeito de 
pagamento de horas extras in itinere, conforme critério previsto na Súmula nº 429 do TST, pode ser 
feita em liquidação de sentença porque, no caso concreto, o referido verbete jurisprudencial 
somente foi editado após o julgamento pelo Tribunal Regional, que consignara tempo superior a dez 
minutos diários, porém sem aferir a duração exata do período de deslocamento. Ademais, o art. 
475-E do CPC, aplicado subsidiariamente, permite a liquidação por artigos quando, para determinar 
o valor da condenação, houver necessidade de se provar fato novo, o qual, na hipótese, é o próprio 
limite temporal fixado pela Súmula nº 429 do TST. Com base nesses fundamentos, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos da reclamada, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, 
negou-lhes provimento. TST-E-ED-ARR-116800-54.2007.5.02.0465, SBDI-I, rel. Min. José 
Roberto Freire Pimenta, 14.8.2014 
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Cautelar de arresto. Determinação retenção de crédito da executada junto a terceiro. Legalidade. 
Efetividade da execução. Art. 813 da CPC.  
Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que, em sede de cautelar de arresto, e 
com o objetivo de garantir a efetividade da execução em curso na reclamação trabalhista matriz, 
ordena a transferência de crédito referente a faturas que a reclamada, prestadora de serviços, teria a 
receber junto a ente público, tomador de serviços. No caso dos autos, restou demonstrado que a 
executada encontra-se inadimplente, inclusive com credores trabalhistas, e enfrenta forte crise 
financeira, de modo que o juiz, ao determinar a retenção de crédito junto a terceiro, em cautelar de 
arresto, agiu de acordo com o disposto no art. 813 do CPC. Assim, a SBDI-II, por unanimidade, 
conheceu de recurso ordinário e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo decisão do TRT que 
concedera parcialmente a segurança requerida pela União para restringir a ordem judicial de 
retenção de créditos da empresa Matisse Comunicação de Marketing Ltda. junto à Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência – Secom até o valor de R$ 100.000,00. TST-RO-375-
80.2012.5.10.0000, SBDI-II, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 5.8.2014 
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