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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. 

   
 

SSUUBBSSEEÇÇÃÃOO  II  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  EEMM  DDIISSSSÍÍDDIIOOSS  IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  
 

Incompetência da Justiça do Trabalho. Execução de contribuição previdenciária. Salário pago 
“por fora”.  
A competência da Justiça do Trabalho, no que diz respeito à execução de contribuições 
previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de 
acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. Inteligência do item I da Súmula nº 368 
do TST. Sob esse posicionamento, e não vislumbrando a incidência do mencionado verbete ao caso 
concreto, a SBDI-I, à unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer do 
debate acerca do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao salário extrafolha 
recebido pelo trabalhador durante o vínculo de emprego, e que não foi objeto de condenação 
pecuniária na presente ação. TST-E-ED-RR-3039600-98.2009.5.09.0029, SBDI-I, rel. Min. Augusto 
César Leite de Carvalho, 7.5.2015 
 

SSUUBBSSEEÇÇÃÃOO  IIII  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  EEMM  DDIISSSSÍÍDDIIOOSS  IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  
 
MS. Cabimento. Execução fiscal. Ato judicial de indeferimento de pedido de devolução de prazo 
recursal. Existência de via processual própria. Exegese da OJ nº 92 da SBDI-II. 
Dispondo a parte de meio processual específico para impugnar o ato que entende ilegal e não tendo 
havido impedimento ao seu uso, afigura-se incabível a utilização do Mandado de Segurança. 
Aplicação da OJ nº 92 da SBDI-II combinada com o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. Na 
espécie, o juízo da execução indeferiu pedido de devolução de prazo para interposição de recurso, 
hipótese na qual a parte poderia se utilizar dos embargos à execução para demonstrar e justificar a 
tempestividade do recurso ou até mesmo obter a reforma da decisão monocrática pelo juízo de 
retratação. Sob esses fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no 
mérito, negou-lhe provimento. TST- RO-942-14.2012.5.10.0000, SBDI-II, rel. Min. Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, 26.5.2015 
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