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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  
 

Execução. Embargos interpostos na vigência da Lei nº 13.015/2014. Fato gerador. Contribuições 
previdenciárias. Juros de mora e multa. Art. 195, I, “a”, da CF. Inexistência de violação literal e 
direta à CF. Conhecimento por contrariedade à Súmula nº 266 do TST. Possibilidade. Não 
incidência da Súmula nº 433 do TST.  
Na vigência da Lei nº 13.015/2014, são cabíveis embargos, em execução, por contrariedade à 
Súmula nº 266 do TST, na hipótese em que a Turma conhece de recurso de revista, não obstante 
ausente afronta literal e direta a dispositivo da Constituição Federal. A Súmula nº 433 do TST, ao 
condicionar a admissibilidade dos embargos à demonstração de divergência jurisprudencial em 
relação à interpretação de dispositivo constitucional, não alcança os recursos regidos pela Lei nº 
13.015/2014, em razão da nova redação do art. 894, II, da CLT. Assim, ao apreciar controvérsia 
relativa ao fato gerador das contribuições previdenciárias, para efeito de incidência de juros de mora 
e multa, a decisão turmária que conheceu do recurso de revista por violação do art. 195, I, “a”, da 
CF, contrariou a Súmula nº 266 do TST, pois, em 20.10.2015, o Tribunal Pleno, no julgamento do 
processo nº TST-E-RR-1125-36.2010.5.06.0171, decidiu que o fato gerador das contribuições 
previdenciárias não está efetivamente disciplinado no dispositivo constitucional em questão, 
ostentando, portanto, natureza infraconstitucional. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos por contrariedade à Súmula nº 266 do TST e, no mérito, deu-
lhes provimento para restabelecer o acórdão do Regional, no que reputou indevida a incidência de 
juros de mora e de multa sobre as contribuições previdenciárias devidas em decorrência do crédito 
trabalhista reconhecido em juízo. TST-E-RR-994-79.2012.5.15.0126, SBDI-I, rel. Min. João Oreste 
Dalazen, 1º.9.2016 
 

SSUUBBSSEEÇÇÃÃOO  IIII  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  EEMM  DDIISSSSÍÍDDIIOOSS  IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  
 
Recuperação judicial. Decurso do prazo de 180 dias do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 
Manutenção da suspensão da execução trabalhista. Possibilidade.  
Deferido o processamento ou aprovado o plano de recuperação judicial, é imperiosa a manutenção 
da suspensão das execuções individuais trabalhistas, ainda que superado o prazo de cento e oitenta 
dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se admitindo o prosseguimento automático 
de tais execuções. Nessa situação, é vedado ao juízo trabalhista a alienação ou a disponibilização de 
ativos da empresa, salvo quando houver hasta designada, hipótese em que o produto será revertido 
para o juízo em recuperação. Sob esses fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do 
recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para conceder a segurança pleiteada, 
determinando a suspensão da execução e das medidas de constrição efetuadas nos autos de 
reclamação trabalhista. TST-RO-80169-95.2016.5.07.0000, SBDI-II, rel. Min. Alberto Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira, 11.10.2016 
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