
 
 

EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DA _ VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO – RJ 

 

 

 

 

Processo nº [...] 

 

[...] 

 

Preliminar de “não conhecimento” –  

Inexistência de Garantia do Juízo –  

Seguro-garantia Inidôneo 

 

   A Exequente requer o “não conhecimento” dos Embargos à Execução, 

uma vez tendo sido apresentado Seguro-garantia inidôneo e, portanto, não estando 

garantida a execução, e, diante do descumprimento da ordem de pagamento, também 

requer-se a imediata execução do valor total devido via BacenJud. 

 

   A apólice do seguro contém cláusulas que se consubstanciam em 

“obstáculos” ao pagamento imediato do valor incontroverso pela Seguradora, 

demonstrando ser um instrumento ineficaz para garantia da Execução Trabalhista, 

totalmente incompatível com as regras e princípios que norteiam o Processo do Trabalho, 

merecendo o “seguro-garantia” ser rejeitado pelo Juízo.     

 

  A apólice do seguro condiciona o pagamento da indenização a: 

1) procedimento interno definido unilateralmente pela Seguradora; 

2) “conclusão” da Seguradora pela ocorrência do sinistro, inclusive, com a 

possibilidade da Seguradora “negar” o pagamento da indenização; 

3) apresentação de documentos que podem ser solicitados pela Seguradora; 



4) prazo de 30(trinta) dias definido unilateralmente pela Seguradora, o qual, segundo 

a apólice, ainda pode ser prorrogado por mais 30(trinta) dias; 

5) inexistência de decisão judicial ou decisão arbitral que suspenda os efeitos da 

reclamação da apólice. 
 

 

 

 

 

   Vejamos o teor das cláusulas indicadas: 

 

 

 

   O Seguro-garantia apresentado está em dissonância com a possibilidade de 

execução imediata contida no art. 897, § 1º, da CLT, verbis: 

§ 1º - O agravo de petição só será recebido quando o 

agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os 

valores impugnados, permitida a execução imediata da 

parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por 

carta de sentença 

    

   Portanto, impossível a garantia da Execução por uma apólice de seguro 

que não permite o Juiz da Execução fixar o prazo para pagamento dos créditos 

trabalhistas devidos e que “limita o poder de atuação do Juiz” diante das hipóteses 

de “sinistros” previstas única e exclusivamente no art. 10 do Ato Conjunto 

TST.CSJT.CGJT Nº 1 / 2019. 

 

   A questão do caso sub judice foi enfrentada nos autos do Processo 

nº0011833-40.2017.5.03.0089, de Acórdão da lavra do Juiz Convocado VICENTE DE 

PAULA MACIEL JÚNIOR, do qual extraímos o seguinte trecho conclusivo: 



Assim, no presente caso de execução trabalhista definitiva, o 
valor da penhora em dinheiro existente nos autos pode ser 
utilizado para quitação do crédito exequendo 
incontroverso. 

 
No presente caso, no entanto, a leitura das condições gerais 
e específicas da apólice de seguro apresentada pela 
agravante não revela a possibilidade expressa de que o 
valor segurado em substituição à penhora em dinheiro possa 
vir a ser utilizado para quitação da parte incontroversa. 
 
Além disso, consta da apólice cláusula que confere 
prerrogativa à seguradora, quando da caracterização do 
sinistro e reclamação do pagamento do valor segurado, que 
extrapola os regulares procedimentos processuais, cuja 
condução cabe ao Magistrado (art. 139 do CPC), e que 
também não se coaduna com a finalidade da penhora no 
processo trabalhista. 
 
A possibilidade de a seguradora requerer a apresentação de 
novos documentos ou informações, com supedâneo em 
análise por ela efetuada acerca do que é necessário para o 
pagamento do valor segurado, finda por afastar a 
característica de garantia do Juízo inerente à penhora. 
 

[...] 

Por conseguinte, dou provimento ao apelo do exequente para 
declarar a invalidade do seguro garantia judicial 
apresentado pela 1ª executada para fins de garantia da 
execução. 
 
Determino o retorno dos autos à origem para regular 
processamento da execução, para que sejam as executadas 
intimadas para garantirem a execução, no prazo de 48 
horas. 
 
 
    (grifamos)  

 
 

  Por todo o exposto, requer-se (i) seja rejeitado o seguro-garantia 

apresentado, (ii) o não conhecimento dos Embargos à Execução e (iii) seja determinada 

a Execução imediata do valor total devido via BacenJud.  

Nestes termos, 

Pede-se deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2020. 

 
 

RENATO AVELINO DE LIMA 

OAB/RJ nº 196.161 


