
DIREITO 
PROCESSUAL DO 

TRABALHO 
 

Execução Trabalhista 
Formas de Execução 

Prof ª. Eliane Conde   



     
Formas de Execução 

 

Em função da legislação vigente   a execução trabalhista 
encontra-se disciplinada por quatro normas legais a 
serem aplicadas na seguinte ordem: 

 

1.  CLT 

2.  Lei 5.584/70 

3.  Lei 6.830/80 

4.  Código de Processo Cívil  
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Assim, aplica-se primeiro a CLT, vez que, os arts. 876 a 892 
são aplicados à execução trabalhista. 
 
 Na omissão utiliza-se a Lei 5.584/1970, que traz apenas 
um artigo (art.13) dedicado à execução, disciplinando o 
instituto da remissão da execução pelo devedor. 

 
Art.889 da CLT-  Aos  trâmites e incidentes do processo da 
execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem 
ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos 
executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da 
Fazenda Pública Federal. 
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 Art. 882. O executado que não pagar a importância 

reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da 
quantia correspondente, atualizada e acrescida das 
despesas processuais, apresentação de seguro-garantia 
judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a 
ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo 
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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A execução do julgado se dá nos mesmos autos processo 
originários 
 

Legitimidade 
 

Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a 
execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal 
apenas nos casos em que as partes não estiverem 
representadas por advogado. (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 13.7.2017) 
 

   Art. 878-A. 
   Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que 
entender devida à       Previdência Social, sem prejuízo da 
cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex 
officio. (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000) 
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Competência para Execução 

 

Art. 877 É competente para a execução das decisões o Juiz 
ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado 
originariamente o dissídio. 

 

Art. 877-A. 

É competente para a execução de título executivo 
extrajudicial o juiz que teria competência para o processo 
de conhecimento relativo à matéria. (Incluído pela Lei nº 
9.958, de 25.10.2000) 
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Legitimidade Passiva 

Normalmente, é o empregador (pessoa física ou pessoa 
jurídica) 
 

Desconsideração da Personalidade Jurídica do Executado 

Art. 855-A da CLT - Aplica-se ao processo do trabalho o 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de 
março de 2015 - Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 13.7.2017) 
 

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 
incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 

 



     
     

Formas de Execução 
    

 I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na 
forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 13.7.2017) 
 

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em 
incidente instaurado originariamente no tribunal. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem 
prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza 
cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 13.7.2017) 
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Execução Provisória e Definitiva 

 

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição 
e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções 
previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 
penhora. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 
(Vide Lei nº 7.701, de 1988) 
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Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente 

 

1 – Citação, pagamento, depósito para apresentação de 
embargos 

Tornada a dívida líquida e certa, com a respectiva 
homologação dos cálculos, inicia-se a execução trabalhista. 
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