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Conta conjunta
Embargante não
consegue liberação de
valores recebidos pelo
INSS, bloqueados em
conta conjunta com sua
filha, por ausência de
prova da titularidade do
benefício. (Proc. 100108495.2021.5.02.0068)

Conta bancária
Mantida ordem de
penhora sobre valores
depositados em conta
corrente bancária de
agravante que alegava
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Tema: Restrição de bens e valores

Veículo
Revertida a penhora de
veículo adquirido antes do
início da execução e não
transferido para nome do
embargante em razão da
pandemia. (Proc.
100023641.2021.5.02.0446)
Prescrição
Determinada a liberação
de bloqueios e restrições
de bens em razão da
inércia do
exequente. (Proc.
100019177.2017.5.02.0090)

CNH e passaporte
Executados revertem
suspensão da CNH e o
bloqueio do passaporte
por violação de direitos
constitucionais.(Proc.
003850073.2004.5.02.0048)
Salários
Indeferida a penhora de
30% sobre eventuais

Impenhorabilidade
Executada que alegava
proteção prevista no art.
833 do CPC não obtém a
liberação de valores
penhorados. (Proc.
100080695.2020.5.02.0079)
Sisbajud
Embargante intimado para
ciência e manifestação
quanto à solicitação feita
ao Sisbajud tem indeferido
pedido de nulidade
processual por
cerceamento de defesa.
(Proc. 000108825.2012.5.02.0373)

Previdência privada
Agravante tem penhora de
benefícios de previdência
privada revertida em
segunda instancia. (Proc.
100091639.2021.5.02.0086)
Aluguel
Mantida a penhora de
percentual do aluguel do
imóvel de agravante que

tratar-se de verbas

salários dos sócios

alegava o reconhecimento

públicas à ela confiadas

executados. (Proc.

do apartamento como

para gerir instrumentos de

0148100-

bem de família, nos

saúde de

85.2000.5.02.0010)

termos da Lei n. 8.009/90.

Municípios. (Proc.
1000826-

(Proc. 100026381.2019.5.02.0482)

78.2018.5.02.0363)

Estatística do TRT2

1ª Semana Nacional da Execução Trabalhista
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) realizou entre os dias 20 e 24 de
setembro a 11ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. No TRT2 foram
homologados 269 acordos, o que representa 50% de conciliações. No ano anterior
(2020), o percentual foi de 42%. Esses acordos somam um total de mais de R$ 14
milhões de valores pagos.

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TRT2

Atos normativos

Portaria n. 17/CR, de 3 de dezembro de 2021
Altera a Portaria n. 2/CR, de 18 de abril de 2016, que determina a suspensão
temporária, para fins de reunião no Juízo Auxiliar em Execução, das execuções em
face de empresas e sócios identificados, na forma que especifica.
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