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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.

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Contribuição previdenciária. Fato gerador. Incidência de multa e juros de mora. Data da
prestação dos serviços. Alteração do art. 43 da Lei nº 8.2012/1991 pela Medida Provisória nº
449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009.
Na vigência do art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/99, o fato gerador da contribuição
previdenciária era o pagamento do crédito devido ao trabalhador e, no caso de decisão judicial
trabalhista, somente seria cabível a incidência de multa e juros de mora após o dia dois do mês
subsequente ao trânsito em julgado da decisão que pôs fim à discussão acerca dos cálculos de
liquidação. Porém, desde a edição da Medida Provisória nº 449/2008, convertida na Lei nº
11.941/2009, que modificou o art. 43 da Lei nº 8.212/1991, as contribuições sociais apuradas em
virtude de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente passaram a ser devidas a partir da
data de prestação do serviço, considerando-se como marco de incidência do novo dispositivo de lei
o dia 5.3.2009, em atenção aos princípios da anterioridade tributária e nonagesimal (arts. 150, III,
“a”, e 195, § 6º, da CF). Entendimento consolidado pelo Tribunal Pleno no julgamento do processo
TST-E-RR-1125-36.2010.5.06.0171, em 20.10.2015. Sob esses fundamentos, e tendo em conta que,
na espécie, a prestação de serviço objeto da reclamação trabalhista ocorreu no período de 21.3.2003
a 28.12.2011, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial,
e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para determinar que a partir de 5.3.2009 o fato gerador da
obrigação previdenciária para fins de incidência dos juros moratórios é a data da efetiva prestação
de serviço, mantendo-se o termo inicial do referido encargo no dia dois do mês seguinte ao do
efetivo pagamento do débito em relação às prestações laborais ocorridas até o dia 4.3.2009. A multa
incide a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo de citação para pagamento das
parcelas previdenciárias, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96). TSTE-ED-RR-4484-80.2012.5.12.0001, SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 19.11.2015
Sindicato. Substituição processual. Execução. Fracionamento. Expedição de Requisição de
Pequeno Valor. Possibilidade.
O título judicial emanado de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, na
qualidade de substituto processual, pode ser objeto de execução individual, mediante a utilização da
Requisição de Pequeno Valor (art. 87 do ADCT), sem que isso implique afronta ao art. 100, § 8º, da
CF. O Estado é devedor de cada trabalhador, na exata proporção dos respectivos créditos, e não do
sindicato propriamente dito, que atuou como legitimado extraordinário, defendendo direito alheio
em nome próprio. Desse modo, o crédito decorrente da condenação em processo instaurado
mediante substituição processual não é único. Trata-se de um somatório de créditos, pertencentes
aos diversos substituídos, de maneira que, se analisados individualmente, podem, em tese, se inserir
no conceito de “pequeno valor”. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 9 do Tribunal
Pleno/Órgão Especial. Ademais, embora o STF tenha fixado a possibilidade de fracionamento da
execução para expedição de Requisição de Pequeno Valor quando se tratar de litisconsórcio
facultativo ativo (STF-RE-568645/SP, com repercussão geral reconhecida), o mesmo entendimento
tem sido aplicado aos casos de ação coletiva. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade,
conheceu dos embargos interpostos pelo sindicato, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por
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maioria, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do Regional no tocante à execução
individualizada do título judicial, mediante requisições de pequeno valor, nos termos do art. 87 do
ADCT. Vencidos os Ministros Lelio Bentes Corrêa, relator, Antonio José de Barros Levenhagen,
Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga e Guilherme Augusto Caputo Bastos. TST-EED-RR-10247-58.2010.5.04.0000, SBDI-I, rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, red. p/acórdão Min. João
Oreste Dalazen, 26.11.2015 (*No mesmo sentido, TST-E-ED-ED-RR-9091200-66.1991.5.04.0016, SBDI-I, rel.
Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, 26.11.2015)

Multa de 20% sobre o valor da condenação em razão do não pagamento ou de ausência de
garantia da execução. Art. 832, §1º, da CLT. Impossibilidade. Existência de regramento
específico. Art. 880 da CLT.
O art. 880 da CLT determina o pagamento ou a garantia da execução no prazo de 48 horas, sob
pena de penhora. Assim, havendo regramento específico para o não cumprimento espontâneo da
decisão judicial ou para a ausência de garantia do juízo, não subsiste a multa de 20% sobre o valor
da condenação imposta à reclamada com fundamento no art. 832, § 1º, da CLT. No caso concreto,
ressaltou-se que o referido dispositivo tem caráter genérico e deve ser interpretado em conjunto com
a disciplina que a CLT confere à execução trabalhista. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por
maioria, conheceu dos embargos, vencido o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. No mérito, também
por maioria, a Subseção deu provimento ao recurso para, reformado o acórdão turmário, excluir da
condenação o pagamento da multa de 20% para o caso de não pagamento ou de ausência de
garantia da execução no prazo de 48 horas. Vencidos os Ministros Augusto César Leite de
Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Alexandre Agra Belmonte. TST-E-ED-RR-122829.2011.5.08.0114, SBDI-I, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 26.11.2015

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Conflito positivo de competência. Execução. Carta precatória. Requerimento de alienação
judicial perante o Juízo deprecante. Impossibilidade. Competência do Juízo deprecado. Art. 658
do CPC.
Na execução por carta precatória, os atos de penhora, avaliação e expropriação de bem imóvel
submetido à jurisdição distinta do local da execução são de competência do Juízo deprecado, na
forma preconizada pelo art. 658 do CPC. Na espécie, foi solicitada a devolução de carta precatória
em razão da existência de requerimento de venda judicial do bem penhorado, com o qual havia
concordado a empresa executada, mediante o pagamento da quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e
noventa mil reais). Ocorre que o imóvel penhorado fora avaliado em R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais) perante o Juízo deprecado, tendo este, inclusive, recusado uma proposta de
arrematação apresentada em hasta pública no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para
pagamento parcelado. Assim, não há razão para a devolução da carta precatória, cabendo ao Juízo
deprecado apreciar o pedido de aquisição do bem penhorado. Sob esse entendimento, a SBDI-II,
por unanimidade, admitiu o conflito positivo de competência para declarar a competência do Juízo
deprecado. TST-CC-474-52.2013.5.08.0103, SBDI-II, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues,
24.11.2015
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