Fique por dentro das novidades de execução!

N. 7 I Julho 2021

Recuperação Judicial
Exequente cujo crédito
não foi incluído no plano
de recuperação judicial
consegue prosseguir na
execução em face dos
sócios da empresa
executada,
independentemente da
competência do juízo da
recuperação. Proc.
100059406.2020.5.02.0037

Tema: Competência

Fraude
Ex- cônjuge do sócio
executado não consegue
afastar competência da
Justiça do Trabalho para
reconhecimento de fraude
na aquisição de imóvel por

FGTS
Requerente não consegue
obter liberação de FGTS
fundamentada na
alegação de que a
expedição de alvará havia
sido determinada em

meio de acordo firmado no
juízo do inventário. Proc.
100022842.2021.5.02.0712

processo cujos autos já
foram arquivados e
eliminados. Proc.
100078310.2021.5.02.0017

Penhora
Embargante não
consegue afastar a
penhora em bem imóvel
objeto de ação de
usucapião em curso na
Justiça Comum. Proc.
100095773.2020.5.02.0075

Reclamante sem vínculo
de emprego com a CEF
não consegue obter alvará
para saque de FGTS,
diante da incompetência
da Justiça do Trabalho.
Proc. 100058770.2021.5.02.0007

Falência
Contribuição previdenciária
Determinado o
Não conhecida preliminar de
prosseguimento da
incompetência da Justiça do
execução na Justiça do Trabalho para questões
Trabalho contra os sócios relativas a diferenças de
das empresas reclamadas recolhimentos previdenciários

Alimentos

em processo de

apontadas pela União. Proc.

Confirmada decisão que
determinou o recolhimento

falência. Proc. 013370088.2009.5.02.0030

1000839-43.2018.5.02.0051

à alimentada de
percentual estabelecido

Recuperação Judicial

Grupo econômico
Reconhecida competência da

em ação na Justiça
comum sobre valores

Sócio executado não
consegue obter

Justiça do Trabalho para
apreciar eventual formação

recebidos pelo reclamante

suspensão da execução

de grupo econômico com

em ação trabalhista.

em face de empresa que empresa executada que está

Proc.100144411.2020.5.02.0603

se encontra em processo em processo de
de recuperação
falência. Proc. 0000878judicial. Proc. 0000145-

31.2010.5.02.0312

09.2011.5.02.0384

Estatística do TRT2

Taxa de
Congestionamento
líquida de execução não
fiscal
A Taxa de
Congestionamento líquida
de execução não fiscal tem
se mantido estável nos
últimos meses, em torno de
93%.
Porém, como esperado, o
valor acumulado apresenta
tendência de queda ao
longo do ano.
Confira os dados na tabela
e gráfico ao lado!

Atos normativos

Portaria n. 38/GP, de 7 de julho de 2021 - Altera a Portaria n. 15/GP, de 15 de
março de 2019, para designar os Administradores Regionais – Titular e Substituto

–, do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), na forma que
especifica
Ato n. 11/GCGJT, de 19 de julho de 2021 - Institui Grupo de Trabalho permanente
para assessoramento da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT) em
matéria relacionada a precatórios e RPVs.
Provimento n. 1/GP.VPA.CR, de 20 de julho de 2021 - Institui, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2. Região, os eventos nacionais de conciliação e
execução promovidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT em
2021 - Semana Nacional de Execução-CSJT e Semana Nacional de Conciliação –
CSJT -, disciplina os procedimentos aplicáveis, e dá outras providências.

e-Clipping

TRT-2 realiza Semanas da

Credores em ação civil

TRT-2 realiza pagamento

Execução e da
Conciliação em setembro

pública contra o Banespa
podem promover
liquidações individuais

de quase R$ 3 milhões
em ação coletiva do
sindicato dos papeleiros
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