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Processo nº [...]  

 

 

 

 

    [...] , já qualificado nos autos do processo em epígrafe, nos termos do art. 

139, III, do NCPC, vem requerer que o Juízo indefira pretensão contrária à dignidade da 

justiça, nos termos a seguir. 

     Excelência, nos termos do art. 77, § 2º, do NCPC constitui ato atentatório 

à dignidade da justiça “criar embaraços ao cumprimento das decisões judiciais”.  

     O Exequente tomou conhecimento da juntada da Carta de Fiança de 

Id.[...], nomeada pelo Executado como “carta de fiança bancária”. 

      Tratando-se de “questão de ordem processual”, reserva o Exequente o 

seu direito de se manifestar acerca do mérito dos Embargos à Execução após intimado 

para tanto.  

      Ocorre que o Juízo intimou o Executado para pagamento nos termos da 

decisão de Id. [...], verbis: 

2- Cite-se a ré da execução, por meio de seu 

procurador, via DJe-JT, para o pagamento de R$ 

300.763,38, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o crédito líquido do autor, na 

forma do art. 523, §1º do CPC, de aplicação subsidiária 

nesta Especializada e em face dos princípios da 

celeridade e razoabilidade; 



   Porém, o Reclamado descumpriu o comando judicial ao acostar aos autos 

uma carta de fiança COMPLETAMENTE INIDÔNIA. 

  A fiança permitida no Processo do Trabalho é a “fiança BANCÁRIA”, ou 

seja, a concedida pelas instituições regularmente constituídas como BANCOS (artigos 

835, § 2º, do CPC, 899, § 11, da CLT e ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT Nº1, DE 16 

DE OUTUBRO DE 2019).  

  Contudo a Instituição [...], de acordo com o número de CNPJ informado 

na Carta, não ostenta tal condição jurídica, vejamos: 

[ PRINT DA TELA DA RECEITA FEDERAL]  

 

  Neste aspecto, ainda cabe mencionar outro requisito essencial além de ser 

“um banco”: a instituição financeira deve estar devidamente autorizada a funcionar no 

Brasil pelo Banco Central. 

  Deste modo, necessário se faz sempre analisar Certidão de Autorização de 

Funcionamento emitida pelo Banco Central.   

 

   A título de exemplo comparativo, traz o exequente aos autos a Certidão de 

regularidade perante o Banco Central do conhecido “Banco Bradesco S.A”  

 



   Inclusive, informa ao Exequente que foi impossível pelo mesmo, nesta 

data, obter a Certidão de autorização de funcionamento da “instituição financeira” emitida 

pelo Banco Central do Brasil, conforme tela: 

 

  Portanto, deve ser a Carta de Fiança rejeitada pelo Juízo com 

prosseguimento da Execução via BacenJud.  

  A Jurisprudência é firme nesse sentido, conforme julgado abaixo: 

 

[...] CARTA DE FIANÇA NÃO SE CONSTITUI UMA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E, POR VIA DE 

CONSEQUÊNCIA, NÃO SE TRADUZ NA FIANÇA 

BANCÁRIA EXIGIDA PELO ORDENAMENTO 

JURÍDICO. [...] De certo que a fiança bancária consiste 

em um contrato em que uma instituição bancária, no 

papel de fiador, garante o cumprimento do trato firmado 

entre o afiançado e seu credor. 13. No caso em apreço, 

a emitente da carta fiança não se constitui uma 

instituição bancária e, por via de consequência, não 

se traduz na fiança bancária exigida pelo 

ordenamento jurídico, o que afasta a idoneidade da 

garantia. 

(TJ-RJ - AI: 00535409420198190000, Relator: Des(a). 

MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 

12/11/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL) 

    (grifamos)  



 

  Ainda outras ponderações merecem destaque neste contexto. 

   A “fiança bancária” IDÔNEA para garantia da Execução é somente aquela 

que NÃO APRESENTE RESTRIÇÕES IMCOPATÍVEIS COM A EFICÁCIA DA 

TUTELA JURISDICIONAL TRABALHISTA, o que não ocorre no caso sub judice.   

  Vejamos os termos da Carta, ipsis litteris: 

 

  O Fiador nitidamente condiciona o pagamento da Execução ao (i) trânsito 

em julgado da fase de execução e (ii) ao benefício de ordem. 

  Como se sabe, o art. 897, § 1º, da CLT, permite a execução imediata da 

parte incontroversa, outro motivo pelo qual a carta torna-se inservível para garantia de 

pagamento dos créditos trabalhistas. 

  No tocante à inexistência de “cláusula de renúncia ao benefício de ordem”, 

este fato gera mais um obstáculo à “liquidez necessária” à uma carta de fiança bancária 

no Processo Trabalhista, uma vez que o Fiador poderia se utilizar do disposto nos artigos 

827 do Código Civil para se exonerar de responsabilidade imediata e exigir que antes a 

execução se processasse contra o Reclamado.  

                         Portanto, (i) restrições e (ii) excludentes de responsabilidade imediata 

de pagamento não propiciam a imediata disponibilidade da quantia ao Juízo da 

execução, motivo pelo qual a carta de fiança não oferece a liquidez necessária ao Processo 

do Trabalho, razão pela qual resta impossibilitada sua aceitação em Juízo. 

   Por todo o exposto, requer-se seja rejeitada a Carta de Fiança pelo Juízo 

e, nos termos da decisão de Id. [...], seja procedida a Execução via BacenJud com 

acréscimo de multa de 10% sobre o crédito líquido do autor, na forma do art. 523, §1º do 

CPC (R$...), o que faz o valor remanescente devido ser o de R$...  

 



Nestes Termos, 

Pede-se deferimento. 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2020. 

 

RENATO AVELINO DE LIMA 

OAB/RJ nº 196.161 


