
Fique por dentro das novidades de execução!

 N. 7 I Julho 2021 Tema: Competência

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.
1000594-
06.2020.5.02.0037

Fraude
Ex- cônjuge do sócio
executado  não consegue
afastar competência da
Justiça do Trabalho para
reconhecimento de fraude
na aquisição de imóvel por
meio de acordo firmado no
juízo do inventário. Proc.
1000228-
42.2021.5.02.0712

Penhora
Embargante não
consegue afastar  a
penhora em bem imóvel
objeto de ação de
usucapião em curso na
Justiça Comum. Proc.
1000957-
73.2020.5.02.0075

FGTS
Requerente não consegue
obter liberação de FGTS
fundamentada na
alegação de que a
expedição de alvará havia
sido determinada em
processo cujos autos já
foram arquivados e
eliminados. Proc.
1000783-
10.2021.5.02.0017

Reclamante sem vínculo
de emprego com a CEF
não consegue obter alvará
para saque de FGTS,
diante da incompetência
da Justiça do Trabalho.
 Proc. 1000587-
70.2021.5.02.0007

Falência
Determinado o
prosseguimento da
execução na Justiça do
Trabalho contra os sócios
das empresas reclamadas

Contribuição previdenciária
Não conhecida preliminar de
incompetência da Justiça do
Trabalho para questões
relativas a diferenças de
recolhimentos previdenciários

http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhBV6s4rlQ7Nz_DVWQa6HqdKi5wblP1VhhAWjtUDJ13FyeHnGzXCUcB0vw1K5sQ3UsvyMSCoNZGKkZQMRWS_a6RIW3b_63oCjEu/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/3X1xRP65
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/21061013335385900000217917415?instancia=1
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/21060917534391100000217818494?instancia=1
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/21070216312758900000220698942?instancia=1
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/21051814285025200000215028100?instancia=1


Alimentos
Confirmada decisão que
determinou o recolhimento
à alimentada de
percentual estabelecido
em ação na Justiça
comum sobre valores
recebidos pelo reclamante
em ação trabalhista. 
Proc.1001444-
11.2020.5.02.0603

em processo de
falência. Proc. 0133700-
88.2009.5.02.0030

Recuperação Judicial
Sócio executado não
consegue obter
suspensão da execução
em face de empresa que
se encontra em processo
de recuperação
judicial. Proc. 0000145-
09.2011.5.02.0384

apontadas pela União. Proc.
1000839-43.2018.5.02.0051

Grupo econômico
Reconhecida competência da
Justiça do Trabalho para
apreciar eventual formação
de grupo econômico com
empresa executada que está
em processo de
falência. Proc.  0000878-
31.2010.5.02.0312

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

https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21060817044460700000085694576
https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21042011360214800000081494009
https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21051817290399900000083823431
https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012023155916200000076952466
https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21051215533986300000083337040
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14230


e-Clipping

TRT-2 realiza Semanas da
Execução e da
Conciliação em setembro

Credores em ação civil
pública contra o Banespa
podem promover
liquidações individuais

TRT-2 realiza pagamento
de quase R$ 3 milhões
em ação coletiva do
sindicato dos papeleiros

Basis Revista do Tribunal JurisConsolidada

–, 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.

Tribunal Regional do Trabalho da  2. Região

Edifício Sede - Rua da Consolação n. 1272
CEP 01302-906 - São Paulo - SP

Tel: (11) 3150-2359

Elaborado pela Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental

Este email foi enviado para: sacriruj@trtsp.jus.br

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição aqui.

http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhGSvw4rlQ7Nz_DVWQa6HqdNCthbEqzQQoDHDFaG5V7UXTFgzWIRR9RiKkrfMhTllRrioCfoMkFfBQKYV7B77SaP3jU8L2sD20yM9CMjAAmuEZt5pdnEdnqT0WovXfkQzjjPj7zRom6jbf9JlJxeNNpzGW_5bU2Tv4NAvs_3bSSoiiJqkROvWpecc7mRPzeGa9vhKjw8SAp01JMJBP-XuWQDwAcd355-x61R48Ol8rB_L_4e6LItOleF62JSbvFhLA2wW62P13pyMoVjRE7FaJa2Qs44OJREU7fGLpgV5O4t9487Xu9wN0SMkYzznulfwFx73U/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/v0bx2N1w
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhGSvw4rlQ7Nz_DVWQa6HqdNCthbEqzQQoDHDFaG5V7UXTFgzWIRR9RiKkrfMhTllR8ipHW_ZYSalgDZQnBoaaQf3rT56ftRnxqNMSAjBRoukYu98hiXZukQkqlt3SgQDrsNGDmSom5h6f9Jh1zZZFtzWC55fE5SOoLRuw7k7KZuGaJpU0Krm4XNpmiU7bMB6JcgqKovQsh5Q1yMA_PWv7OOA8Wa1c22heuUdsn0tvK7rutUKr-69dIB4aQT-TD2Lcn3GCxDkbu5d8HjEAuRN0MyAEztbRYEUmKGOw7ApK-6Nk-v3zjx45AZ0I0zA/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/Ap7D9NZ6
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhGSvw4rlQ7Nz_DVWQa6HqdNCthbEqzQQoDHDFaG5V7UXTFgzWIRR9RiKkrfMhTllRrioCfoMkFfBQKYV7B77eeNXjX9KD1BCF7M4WYmhQ2vAQyrokuHZ3lSESupzboT3bjMnL5BsemhKbsIkZiOppvj2W1-bg8QvoKQKU-n67RuyqQrkUGsXUcMNf0VOGsHb90n5ivp2UK71NHJxLOQuDEJj5OV29851StWqI9z_PX1Ly3PoH2ufhAC5ykHe77kbIrxCe7KgH-xYMV3Ex7Tt8JzFA94OdfEErdG742BMHpsNdsuni8l4wVYA/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/jrOm5OlL
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhTXL1_qQg7d2WbDn1B-SbQKGs/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/NVyL1Q0w
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhGSvw4rlQ7Nz_DVWQa6HqdMDFnbFqqUgxIVjFWBp03SGDUwDKEUBVdhLsrYMhSjAhrmdnW_ckDaxwEfUrBrug/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/oNzbBzyb
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhGSvw4rlQ7Nz_DVWQa6HqdMDFnbFqqUgxIVjFWBp03SGDUwDKEUBVdhLsreNhWjAh8l5rB_YgefRQCaQs/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/PDx0v69K
https://hdl.handle.net/20.500.12178/189843
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14256
https://ww2.trt2.jus.br/
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/qKggKchoCJhGSvw4rlQ7Nz_DVWQa6Hqd/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG/7GaPY3AL
http://clique.informativo.trt2.jus.br/pref/opt/c661i35u60b781beea24cb17903c7685/s703K9IgUt1xSbxiqVZhb2TaDnVG

