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Exma. Sra. Juíza da MMa. 02ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE 

 

Ref.: Processo n. 0000027-74.2015.5.06.0192 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGESA ENGENHARIA S.A., por seu procurador in fine assinado, nos autos da 

ação trabalhista que lhe move o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

IND. DA CONST. ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 

TERRAPLANAGEM EM GERAL, processo em epígrafe, pede vênia a V. Exa. 

para manifestar acerca da petição do Autor, nos seguintes fundamentos: 

 

1) O exequente entende ser o primeiro do benefício de pagamento dos créditos da 

executada, retidos pelo Consórcio Minas Arena, em contraponto aos interesses 

provenientes da ação oriunda da MMa. Vara do Trabalho de Paulínea. 

 

Entretanto, pretende que o crédito retido pelo Consórcio seja destinado 

primeiramente à MMa. Vara do Trabalho de Paulínea para que, após o pagamento, 

venha a ser contemplado com os valores remanescentes e os que estiverem por vir. 

 

Para isso, requer o exequente seja estabelecido o concurso de credores perante esta 

MMa. 02ª Vara de Ipojuca/PE, de forma a organizar o procedimento dos 

pagamentos. 

 

2) O Consórcio Minas Arena, por meio de várias petições, também requereu fosse 

instituído o concurso de credores perante esta MMa. Vara, nos termos do artigo 

908, do CPC/2015.  

 

3) Nenhum dos dois está com a razão, data venia. 

 

Isso porque não cabe a esta MMa. 02ª Vara do Trabalho de Ipojuca determinar 

quem serão os credores contemplados e a ordem de preferência para o pagamento 

das execuções, cujos mandados de retenção de crédito foram expedidos e entregues 

diretamente ao Consórcio Minas Arena. 

 



Esta MMa. 02ª Vara do Trabalho de Ipojuca detém apenas a competência para 

executar as sentenças pelas quais proferiu, nos termos do artigo 877, da CLT, in 

verbis: 

 
“É competente para a execução das decisões o Juiz ou 

Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado 

originariamente o dissídio.” 

 

Assim, não pode este D. Juízo dizer quem irá receber primeiro, se os credores de 

Paulínia, se Fulano, se Beltrano, ou se o sindicato. Ela apenas detém competência 

para executar sua própria sentença, ou seja, a sentença relativa a este único 

processo. 

 

O sindicato apresenta um requerimento, desistindo da preferência que 

supostamente entende fazer jus, pois, repita-se, supostamente entende ser o 

primeiro da fila para o recebimento dos créditos. Mas não cabe também ao Autor 

dizer quem tem a preferência, se o crédito ainda pertence à própria Egesa. 

 

Também não cabe ao Consórcio dizer quem irá pagar se, repita-se, a legitimada e 

proprietária do crédito é a empresa executada. 

 

Em verdade, não há razão para se apontar que o sindicato seria o primeiro, segundo 

ou terceiro beneficiário. Seria justo determinar o pagamento de seu crédito, cujo 

valor irá representar em um estancamento de vários pagamentos das execuções 

também de cunho alimentar que estão no aguardo? 

 

4) O que se tem de concreto é que este concurso de credores, do qual sindicato e 

Consórcio Minas Arena pretendem seja instalado, com base no artigo 908, do CPC, 

não tem aplicação na Justiça do Trabalho, posto que não incide, neste 

caso, a regra do artigo 769, da CLT (regra supletiva). 

 

Entendimento esse exemplificado com a seguinte jurisprudência:  

 
“6020304 CONCURSO DE CREDORES TRABALHISTAS - 

IMPOSSIBILIDADE - ART. 877 DA CLT - INADMISSIBILIDADE 

DA APLICAÇÃO SUPLETIVA DA DA LEI 6.830/80 E DO CPC - 

Havendo disposição expressa na CLT (art. 877) acerca da 

competência para a execução do julgado, não há 

possibilidade de unificação de execuções de juntas 

diversas. Inaplicável, no particular, de forma 

supletiva, as disposições da Lei nº 6.830/80 e do CPC. 

(TRT-09ª R. - AP 2.614/97 - 5ª T. - Ac. 6.653/98 - Rel. 

Juiz Luiz Felipe Haj Mussi - DJPR 03.04.1998 )”. 

 

Isso porque a Justiça do Trabalho, através de seus Tribunais e, sobretudo, da 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, já estabeleceu rito próprio e específico, 



para reunir e contemplar uma série de credores, cujos critérios de pagamento serão 

estabelecidos na oportunidade em que for criado o regime. 

 

A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 

em seu artigo 149, dispõe que: 

 
“Art. 149. A reunião de execuções em relação ao(s) 

mesmo(s) devedor(es) poderá ser processada em órgãos de 

centralização de execuções, criados conforme 

organização de cada Tribunal Regional, sem prejuízo da 

atuação, no mesmo sentido, em cada unidade 

jurisdicional, excepcionalmente e observados os limites 

de sua competência funcional e as particularidades do 

caso concreto.” Grifado pela Executada. 
 

Neste sentido, somente o Tribunal, através de suas Resoluções e órgãos próprios, 

é que poderá dar início a uma reunião de credores, indicando como serão feitos os 

pagamentos, sua ordem de preferência e proporcionalidade, OBSERVADOS OS 

LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 

 

Não cabe, portanto, a esta Mma. Vara, definir quem irá ser contemplado primeiro, 

data máxima venia. 

 

5) No eg. TRT da 03ª Região, jurisdição onde se encontra a sede da executada, há 

previsão de reunião das execuções, por meio da Resolução Administrativa n. 

214/2019 e da Resolução Conjunta n. 123/2019. 

 

Esta executada está buscando junto ao mencionado Tribunal, seguindo o rito 

definido por lei, estabelecer um Plano de Pagamento aos seus Credores, com base 

na regulamentação específica, para que todos os credores sejam contemplados.  

 

Seu pedido não sofreu qualquer indeferimento e ainda está em andamento. 

 

Esta regra já existe naquele Regional e reflete em resultados positivos, 

contemplando todos os credores trabalhistas que estiverem com os valores já 

homologados e pacificados. 

 
“114000513597 - REUNIÃO DE EXECUÇÕES - PROCESSO PILOTO 

- ECONOMIA PROCESSUAL E TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS 

CREDORES. - De acordo com a Recomendação 

GCR/GVCR/7/2015, no âmbito deste Regional, a reunião e 

consequente unificação de execuções contra um mesmo 

devedor em um único Juízo visa - Respeitados os 

princípios da economia processual e da duração razoável 

do processo - Facilitar a adoção dos procedimentos 

vinculados à expropriação do patrimônio do executado e 

posterior rateio dos valores daí advindos a exequentes 



diversos, observando-se o correspondente tratamento 

isonômico nesse concurso particular de credores, 

prestigiando, ainda, a ordem preferencial e 

proporcional, na forma do disposto nos artigos 5º, 

caput, da Lei Maior c/c 962 do Código Civil. (TRT-03ª 

R. - AP 0116600-81.2009.5.03.0131 - 4ª T. - Relª Conv. 

Maria Cristina Diniz Caixeta - J. 30.10.2019)”. 

 

6) Diante do exposto, pugna esta reclamada para que seja julgado 

IMPROCEDENTE o pedido de instauração do concurso de credores, por falta de 

competência deste Juízo, por inaplicabilidade do artigo 908, do CPC, e por 

desrespeito às normas provenientes da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, 

uma vez que somente poderá ser processada junto aos órgãos de centralização de 

execuções, criados conforme organização de cada Tribunal Regional, 

suspendendo todo e qualquer pedido de liberação dos valores retidos, seja 

para o Autor, seja para outros credores.  

 

Termos em que, 

Pede juntada e deferimento. 

 

Belo Horizonte, 22 de SETEMBRO de 2022. 

 

 

P.p. Aluizio Pelucio Almeida Vieira de Mello 

OAB/MG 84.643 


