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Execução Provisória e Definitiva 
 

Execução Provisória cabível quando a decisão está pendente 
de recurso, pode ser utilizada quando a sentença 
condenatória ainda não tiver transitado em julgado, 
limitando-se a atos de constrição e não de expropriação. 
 

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) 
 

1ª tese: todos os atos incidentes da penhora (embargos e 
eventual agravo de petição)  
 

2ª tese: minoritária – até constrição  
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Requisitos artigo 522 do CPC 

 

Art. 522 - O cumprimento provisório da sentença será 
requerido por petição dirigida ao juízo competente. 

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição 
será acompanhada de cópias das seguintes peças do 
processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo 
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: 

I - decisão exequenda; 

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito 
suspensivo; 
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III - procurações outorgadas pelas partes; 

IV - decisão de habilitação, se for o caso; 

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas 
necessárias para demonstrar a existência do crédito. 

 
Na execução provisória trabalhista não se exige que, o 
credor para promove-la preste caução, uma vez que, na 
maioria dos casos , o exequente é um trabalhador 
hipossuficiente e, portanto sem condições de prestar 
caução.  
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No Código de Processo Civil, dispensa a caução para os  
créditos de natureza alimentar, sem estabelecer qualquer 
limite, artigo 521, inciso I, in verbis: 

Art. 521. 

A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser 
dispensada nos casos em que: 

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente 
de sua origem; 
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Penhora em dinheiro em Execução Provisória 

Súmula 417 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM 
DINHEIRO (alterado o item I, atualizado o item II e 
cancelado o item III, modulando-se os efeitos da 
presente redação de forma a atingir unicamente as 
penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas 
a partir de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015) 
- Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016 
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I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato 
judicial que determina penhora em dinheiro do executado 
para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e 
obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 
(art. 655 do CPC de 1973).  
II - Havendo discordância do credor, em execução 
definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a 
que os valores penhorados em dinheiro fiquem 
depositados no próprio banco, ainda que atenda aos 
requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do 
CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da SBDI-2 - inserida em 
20.09.2000). 
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Sentença pendente de recurso extraordinário e execução 
provisória – ART. 893§ 2º da CLT X OJ 56 DA SDI-II DO TST 

 

Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes 
recursos: (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949) 

 

§ 2º - A interposição de recurso para o Supremo Tribunal 
Federal não prejudicará a execução do julgado. (Incluído 
pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
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OJ 56 da SDI-II - MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. 
PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (inserida em 

20.09.2000) 
Não há direito liquido e certo à execução definitiva na 
pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de 
instrumento visando a destrancá-lo. 

 

O TSTS  tem se posicionado, no sentido da possibilidade da 
execução definitiva, mesmo que a sentença ainda esteja 
pendente de julgamento de  recurso extraordinário ou de 
agravo de instrumento, destinado a faze-lo admitir, mesmo 
com o entendimento da OJ 56 da SDI-II do TST, 
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Execução Provisória e Obrigação de Fazer 
 

OJ 142 DA SDI-II . MANDADO DE SEGURANÇA. 
REINTEGRAÇÃO LIMINARMENTE CONCEDIDA (DJ 

04.05.2004) 
Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de 
Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a 
reintegração do empregado até a decisão final do processo, 
quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo 
material, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, 
aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente 
sindical, portador de doença profissional, portador de vírus 
HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em 
norma coletiva, destinado a faze-lo admitir.  
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Se o Tribunal Superior do Trabalho  admite a possibilidade 
de cumprimento de obrigação de fazer em sede de 
antecipação de tutela, com mais relevância também deve 
permitir a execução provisória deferida na sentença. 
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Execução Definitiva 

 

Artigo 876 da CLT e artigo 874, I do CPC , art. 13 da IN 
39 de 2016 

• Transito em julgado da sentença 

• Inadimplemento do acordo realizado em juízo 

• Inadimplemento da conciliação firmada na CCP  

• Inadimplemento dos Termos de Ajuste de Conduta 
Firmados perante o Ministério Público do Trabalho 

• Cheque 

• Nota promissória 
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Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não 
tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando 
não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados 
perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de 
conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia 
serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo. 
(Redação dada pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000) 
 

Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as 
contribuições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso 
II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus 
acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante 
das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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