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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

  A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT, entidade sindical de grau superior 

representativa das empresas de transporte, inscrita no CNPJ sob o nº 00.721.183/0001-34, com 

sede e foro na cidade de Brasília – DF, localizada no SAUS, Quadra 1, Bloco “J”, Edifício 

Confederação Nacional do Transporte, entradas 10 e 20, 13º e 14º andares, CEP: 70070-944, por 

seus procuradores (DOC.Nº01), vem, com fundamento nos Arts. 102, I, “a” e “p” e 103, IX, da 

Constituição Federal, bem como na Lei nº 9.868/1999, propor  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  

com PEDIDO de MEDIDA CAUTELAR  

 

em face do Art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do 

Trabalho - TST (DOC.Nº03), que estabelece a aplicação ao Processo do Trabalho do Art. 854 e 

parágrafos do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira (BacenJUD), pelos fundamentos a seguir aduzidos.  

 

I - DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO  

 

01. Esta Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto o Art. 3º, inciso XIX, da 

Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho, editada pela Resolução nº 

203, de 15 de março de 2016, que “Dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 

aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva ”.   

 

02. Dentre as diversas alterações instituídas pelo ato normativo ora impugnado está a 

aplicação, ao Processo do Trabalho, do disposto no Art. 854 e parágrafos do Código de Processo 

Civil, que regulamentam a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira:  

 

Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de 
omissão e compatibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que 
regulam os seguintes temas:  

(...) 

XIX - art. 854 e parágrafos (BacenJUD);  
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(...) 

 

03. Os referidos dispositivos do CPC/2015, por sua vez, dispõem que:  

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 
financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato 
ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, 
que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz 
determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que 
deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. 

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será 
intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: 

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser 
cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas 

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-
á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 
devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 
conta vinculada ao juízo da execução. 

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, 
imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do 
sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em 
até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade. 

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de 
determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema 
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. 

 

§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao 
executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor 
superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não 
cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
quando assim determinar o juiz. 

§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a 
requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio 
de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, 
que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão 
partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à 
violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade 
pelos atos praticados, na forma da lei. 
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04. Ocorre que a IN nº 39/2016 do TST, ao prever que a sistemática do art. 854 e parágrafos, 

do CPC/2015, popularmente conhecido como BacenJUD, se aplica ao Processo do Trabalho, 

invadiu campo material privativo da legislação ordinária, em flagrante ofensa aos Arts. 5º, incisos 

II, LIV e LV, 22, inciso I, 37, caput, e, ainda, ao Art. 96, inciso I, alínea “a”, todos da Constituição 

Federal. 

 

05. Isso porque, tal ato normativo, além de ter sido editado sem a devida autorização legal, 

determina, abstrata e genericamente, a aplicação do referido dispositivo do CPC/2015 aos 

Processos Trabalhistas, cuja regência se dá pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 

06. Nessa esteira, diante da violação direta a dispositivos constitucionais, conforme será 

demonstrado detalhadamente a seguir, a declaração de inconstitucionalidade do Art. 3º, inciso 

XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho, é medida que se 

impõe, a teor do Art. 102, I, “a” e “p”, da Constituição Federal.  

 

II – DO CABIMENTO DA ADI  

 

07. Como delineado anteriormente, a IN nº 39/2016, exarada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, não constitui espécie de ato normativo regulamentar interno, de caráter secundário, 

pois é dotada de generalidade, autonomia, e abstração, típica dos atos normativos de natureza 

primária, consubstanciando, nesta medida, flagrantemente extrapolação da função 

regulamentar conferida à Corte Superior do Trabalho. 

 

08. Dessa forma, e tomando em conta que, nos termos do Art. 102, I, a, da Constituição da 

República, podem ser impugnados, por Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, atos 

normativos federais desde que dotados de generalidade, autonomia, e abstração, é possível 

argumentar o cabimento de ADI contra a IN nº 39/2016, editada pelo TST. 

 

09.  Com efeito, trata-se de hipótese análoga à ADI nº 1.662/SP, ocasião em que este e. 

Supremo Tribunal Federal conheceu e julgou parcialmente procedente pedido de declaração de 

inconstitucionalidade da IN nº 11/1997 do TST, que pretendia uniformizar procedimentos para 

expedição de precatórios, por violação direta do Art. 100 da Constituição da República, razão 

pela qual esta medida comporta conhecimento. 

 

III - LEGITIMIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT 
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10. A Confederação Nacional do Transporte - CNT possui legitimidade para propor esta Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, visto que preenche o requisito da representatividade de “âmbito 

nacional”, conforme determina o Art. 103, IX, da Constituição Federal, e a pacífica jurisprudência 

desta Suprema Corte.  

 

11. Ainda quanto aos requisitos intrínsecos, oportuno ressaltar que a CNT reúne, atualmente, 

37 Federações, 5 sindicatos nacionais e 19 associações nacionais, além de ser reconhecida pelo 

Decreto Presidencial nº 34.986/1954 “como entidade sindical de grau superior coordenadora dos 

interesses econômicos dos transportes terrestres em todo o território nacional”, em 

conformidade com o disposto no Art. 535, § 4º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

12. Lado outro, no que concerne ao requisito da pertinência temática, não há dúvida quanto 

à existência de correlação entre o objeto do pedido declaração de inconstitucionalidade 

veiculado nesta ação (Art. 25 da Lei nº 13.606/2018) e a finalidade institucional da Autora. 

 

13. Isso porque, conforme determina o Art. 2º, incisos I e IX, do Estatuto Social da CNT 

(DOC.Nº 02) são objetivos precípuos daquela instituição, respectivamente: 

 

“coordenar e defender, no plano nacional, os interesses dos transportadores e de suas 

entidades representativas, em todas as modalidades, bem como de suas atividades 

auxiliares ou complementares. São considerados transportadores, as empresas e os 

autônomos, de todos os modais, que prestam serviços de transporte de pessoas, bens, 

mercadorias e valores, cujas atividades auxiliares ou complementares englobam: 

logística, intermodalidade, operação de infraestrutura de transporte, locação de veículos 

e outros afins; ”   

 

“defender os legítimos interesses da classe junto às autoridades e representantes dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no plano Federal e, também, nos outros níveis 

da Administração Pública, mediante solicitação das entidades filiadas de âmbito estadual 

ou regional, observado o disposto no inciso VI deste Artigo.” 

 

14. Ademais, não obstante o Art. 3º, VIII e X, do Estatuto Social, da CNT, estabeleça que é 

prerrogativa daquela entidade ajuizar ADI e todas as demais ações judiciais necessárias à defesa 

dos interesses individuais ou coletivos das categorias representadas, oportuno ressaltar que 
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inexiste, no setor de transportes, outra entidade sindical de grau superior regularmente 

constituída que possua idêntica competência.   

 

15. Por outro lado, não se pode negar que a CNT representa um dos ramos que mais gera 

empregos em todo o território nacional e que, além disso, toda e qualquer atividade econômica 

desenvolvida por seus representados está sujeita à toda sorte de contendas jurídicas na seara 

trabalhista e, consequentemente, ao alcance das medidas previstas nos dispositivos ora 

questionados. 

 

15. Dessa forma, é nítido o liame existente entre os objetivos desta Confederação em 

defender os direitos e interesses dos transportadores e de suas entidades representativas e o 

questionamento do Art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior 

do Trabalho - TST, que conferem à aplicação ao Processo do Trabalho da sistemática o art. 854 e 

parágrafos, do CPC/2015, popularmente conhecido como BacenJUD.  

 

16. Assim, ante os argumentos acima expostos, não há dúvidas que a Confederação Nacional 

do Transporte satisfaz todos os requisitos previstos na Constituição Federal, na legislação 

pertinente, e no entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da sua legitimidade para 

questionar a constitucionalidade dos dispositivos objurgados. 

 

IV - INCONSTITUCIONALIDADES DO ART. 3º, inciso XIX, da IN nº 39/2016 - TST  

 

17. Conforme será demonstrado, o Art. 3º, inciso XIX, da IN nº 39/2016 do Tribunal Superior 

do Trabalho, extrapola a esfera de competência normativa daquela Corte e adentra âmbito 

estrito do Poder Legislativo, violando vários dispositivos constitucionais.  

  

IV.a. VIOLAÇÃO AOS ART. 22, I, e 96, I, “a”, DA CF/88  

 

18. Não se desconhece que o poder regulamentar concedido pela Constituição ao TST é, em 

boa medida, reconhecido por esta Corte Suprema.1 

 

19. No  entanto, isso não significa,  necessariamente, que o e. TST esteja autorizado a 

introduzir inovações substantivas na legislação processual aplicável ao processo do trabalho, 

                                                           
1  
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notadamente quando inexistente decisões daquela Corte sobre a aplicabilidade do CPC/2015 ao 

processo trabalhista. 

 

20. Com efeito, o ato objeto desta ação  foi editado pelo c. TST poucos dias antes da entrada 

em vigor do CPC/2015, em 15.03.2016, e, portanto, sem qualquer caso em julgamento naquela 

Corte Superior acerca da aplicabilidade ou não da legislação processual civil ao processo do 

trabalho. 

 

21.  Ora, com o devido acatamento, inexiste qualquer dispositivo na Constituição, ou na 

legislação ordinária, que autorize o e. TST a deliberar, abstratamente, sobre a regulamentação 

de lei federal processual que nem mesmo está em vigor, muito menos através de ato 

administrativo, como na espécie. É o que se extrai do art. 8º, § 2º, da CLT.2 

 

22. O referido dispositivo, ao autorizar a Justiça do Trabalho a decidir, conforme o caso, o fez 

apenas na falta de disposições legais ou contratuais e, por consectário, quando do julgamento 

de casos concretos. 

 

23. Tanto é que o § 2º, do mencionado dispositivo legal, prevê que as Súmulas e outros 

enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar 

obrigações que não estejam previstas em lei.   

 

24. Ocorre que a IN nº 39/2016 do e. TST, sem previsão na legislação de regência, cria a 

obrigação de que o juiz, a requerimento da parte interessada, determine às instituições 

                                                           
2 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 

decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de 
direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, 
mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 
Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível 
com os princípios fundamentais deste. 
1º  O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.                 (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017)         (Vigência) 
§ 2º  Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam 
previstas em lei.                  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência) 
§ 3º  No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente 
a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da 
vontade coletiva.                (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência) 
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financeiras que torne indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do devedor do 

débito trabalhista. 

 

25. Vale lembrar que, a teor do Art. 103-A da Constituição3, nem mesmo esta e. Corte 

Suprema está autorizada a editar as denominadas Súmulas Vinculantes sem que existam 

reiteradas decisões sobre a matéria constitucional.  

 

26. Por outro lado, não se pode negar que a IN nº 39/2016, ao determinar a aplicação de 

sistemática do BacenJUD ao processo do trabalho, sem que tal possibilidade fosse prevista na 

respectiva legislação de regência, invade esfera reservada à União para legislar sobre direito 

processual. 

 

27. Da análise do Art. 3º da IN nº 39/2016 do TST, verifica-se que este dispositivo atribui ao 

processo do trabalho a prática da determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros 

existentes em nome do devedor do débito trabalhista, matéria eminentemente processual, e, 

portanto, de competência privativa da União, a ser cumprida por meio da edição de lei em 

sentido formal, a teor do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.  

 

28. Quanto a este ponto, vale rememorar o julgamento da ADI 2.9704, em que a e. Min. Ellen 

Gracie, ao examinar a constitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno do TJDFT que 

dispunham sobre a realização do julgamento de ação pela em sessão secreta, asseverou que “Até 

a ordem constitucional anterior a que foi instaurada pela Carta de 1988” haviam regras “que 

delegavam aos regimentos a função de editar ‘normas complementares para o processo’” (...), 

“Mas com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o 

campo de regulamentação das leis e dos regimentos internos do tribunais, cabendo a estes 

                                                           
3 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos 

seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.                    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
(Vide Lei nº 11.417, de 2006). 
4 Com o advento da CF de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos 

regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras 
de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, "dispondo sobre a competência 
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" (CF, art. 96, I, a). São normas de direito 
processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que 
constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis 
da jurisdição. (...) Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União 
para legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74.761, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 12-9-1997. [ADI 2.970, 
rel. min. Ellen Gracie, j. 20-4-2006, P, DJ de 12-5-2006.] 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=75478&PROCESSO=74761&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1882
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=266969&PROCESSO=2970&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2232
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últimos respeitarem a reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, 

art. 22, I)” (...).  

 

29. Ainda naquela assentada, a e. Min. relatora consignou que “ Dentro de suas áreas 

respectivas, soberanos o são, igualmente, o Legislativo e o Judiciário. Não é o caso, portanto, de 

se averigurar se as normas de regimento em análise estão em confronto com a lei, mas se 

poderiam dispor, soberanamente, sobre o assunto em questão” (...). 

 

30.  No presente caso, a situação se assemelha àquela descrita na ADI supramencionada. Isso 

porque, têm-se a resolução nº 203, de 15 de maio de 2016, instituída pelo Pleno do TST que, a 

pretexto de regulamentar as normas do CPC/2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do 

Trabalho, editou a IN nº 39/2016, de 2016, estabelecendo, em seu Art. 3º, restrição ao direito 

individual de propriedade, sem que a respectiva lei regulamentadora - CLT contemplasse tal 

possibilidade.  

 

31. Ora, como bem delineou a e. Min. relatora da ADI 2.970, o direito processual não abrange 

apenas as normas relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, 

direitos e ônus que constituem a relação processual, mas também diz respeito às “normas que 

têm em vista compor preceitos que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da 

jurisdição”.   

 

32. Assim, o Art. 3º da IN nº 39/2016, ao estabelecer a aplicabilidade ao Direito Processual 

do trabalho de regra de indisponibilidade de ativos financeiros em nome do devedor do crédito 

trabalhista, com a finalidade de possibilitar a penhora, acabou por incorrer em 

inconstitucionalidade, consubstanciada tanto na invasão da competência privativa da União para 

legislar sobre direito processual, quanto na extrapolação do poder regulamentar conferido aos 

Tribunais pela Constituição Federal. 

 

33. As razões acima elencadas evidenciam que o dispositivo ora atacado também afronta o 

art. 96, I, “a” da Constituição da República. 

 

34. Isso porque, com o devido respeito, o poder regulamentar conferido aos Tribunais se 

restringe às hipóteses constitucionalmente elencadas, sendo vedada, portanto, a extrapolação 

dos limites estabelecidos pela Constituição. 
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35. Com efeito, o art. 3°, IXX, da IN n° 39/2016, traz disposição completamente estranha à 

previsão contida no art. 96, I, que, data venia, se restringe a “elaborar seus regimentos internos, 

com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre 

a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”, na 

medida em que traz, abstratamente, regras da legislação processual que são, a priori, aplicáveis 

ao processo trabalhista. 

 

IV. b. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II e 37 DA CF/88 

 

36. A IN nº 39/2016, do TST, ao determinar, de forma autônoma, genérica e abstrata, quais 

os artigos do CPC/2015 se aplicariam à sistemática do Processo do Trabalho, especialmente no 

que diz respeito ao art. 854 e parágrafos do CPC, incorreu em violação ao princípio da legalidade.  

 

37. Isso porque, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que é a legislação de regência do 

Processo do Trabalho, ao dispor sobre os atos de constrição patrimonial aplicáveis às demandas 

trabalhistas, não previu a possibilidade de tornar indisponíveis os ativos financeiros em nome do 

executado existentes em instituições bancárias, de modo que, não cabe ao Tribunal Superior do 

Trabalho, por meio de Instrução Normativa editada por Resolução, extrapolar os limites legais.  

 

38. Isto é, no que concerne ao referido tema, a CLT dispõe que se o executado não pagar a 

importância reclamada, nem garantir a execução, prosseguir-se-á a penhora de tantos bens 

quanto bastem ao pagamento da quantia da condenação, acrescida de custas e juros de mora, 

devidos a partir da data do ajuizamento da inicial:  

Art. 882.  O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir 
a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e 
acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou 
nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no 
art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 

Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á 
penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da 
condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer 
caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.              
(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) 

 

Art. 883-A.  A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada 
a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao 
crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da 
lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
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do executado, se não houver garantia do juízo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

 

 

39. Como se depreende do texto legal, os mencionados dispositivos da CLT que disciplinam 

os atos executórios dos créditos trabalhistas, mesmo após as alterações inseridas pela reforma 

de 2017, não preveem a sistemática do BacenJUD ao Processo do Trabalho. Ou seja, caso fosse 

esta a vontade do legislador, ele a teria feito naquela oportunidade, o que não ocorreu.   

 

40. Ressalta-se, por oportuno, que, como se extrai da redação do art. 882 da CLT (que 

também foi dada pela lei que implementou a reforma trabalhista), o legislador se manifestou 

expressamente acerca dos dispositivos do Código de Processo Civil que devem ser aplicados ao 

Processo do Trabalho, não incluindo neste rol o art. 854 e parágrafos do CPC/15.  

 

41. Com efeito, as medidas instituídas pela Instrução Normativa nº 39/2016 do TST, 

concernente ao bloqueio de contas correntes ou aplicações pelo sistema de penhora on-line em 

sede de execução de sentença trabalhista, não estão previstas na legislação de regência do 

Direito Processual do Trabalho, incorrendo em flagrante ofensa ao princípio da legalidade, 

previsto no Art 5º, inciso II, e, consequentemente, ao Art. 37, caput, todos da Constituição 

Federal. 

 

42. A Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso II, determina que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Também nesse sentido, o Art 37, 

caput, da Magna Carta consigna que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”. 

 

43. Como o Art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST, trata de matéria 

concernente ao direito processual e do trabalho, que é de competência legislativa da União, o 

bloqueio eletrônico de recursos financeiros dos executados por débitos trabalhistas, efetivados 

pelo sistema BacenJUD, somente teria validade jurídica se estabelecido por lei ordinária.   

 

44. Portanto, o dispositivo ora impugnado, ao alterar o rito processual da fase de execução 

das ações trabalhistas, autorizando bloqueios eletrônicos sem prévia lei autorizadora aprovada 

pelo sistema bicameral do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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incorreu em grave violação à Constitucional, razão pela qual deve ser declarada a sua 

inconstitucionalidade.  

 

IV.c - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV e LV  

 

45. Há que se falar, também, que as alterações promovidas pelo Art. 3º, inciso XIX, da IN nº 

39/2016 do TST, conferiram à Justiça do Trabalho o poder indiscriminado de bloquear, 

unilateralmente, os bens do executado por débitos trabalhistas.  

 

46. Ocorre que a constrição patrimonial da propriedade privada, protegida pelo Art. 5º, XXII, 

da Constituição Federal, nos moldes do previsto pela Instrução Normativa impugnada, viola 

frontalmente o princípio fundamental do devido processo legal, conforme preconiza o Art. 5º, 

LIV, da Carta Magna, bem como os direitos dele decorrentes, quais sejam a ampla defesa e o 

contraditório, nos termos do Art. 5º, LV, da Constituição Federal. 

 

47. Isso porque, os dispositivos impugnados, sem autorização legal para tanto, possibilitam 

que os magistrados trabalhistas determinem às instituições financeiras que tornem indisponíveis 

os valores disponíveis em contas correntes ou aplicações em nome do executado sem que antes 

este possa se manifestar a respeito.  

 

48. E nem se diga que a mera indisponibilidade não significa a perda da propriedade e que 

por isto estaria observada a proteção conferida à propriedade individual, nos termos 

assegurados pelo Art. 5º, XXII, da Constituição Federal. A toda evidência, não é apenas a 

titularidade do bem que traduz o direito propriedade. 

 

49. Com efeito, o uso, o gozo e a livre disposição da propriedade são de tal forma elementos 

indispensáveis ao pleno exercício do direito de propriedade que o Art. 1.228, do Código Civil, os 

prevê expressamente. Nesse sentido é a lição de Roger Stiefelmann5. 

 

                                                           
5 A propriedade constitui – cumpre destacar – modalidade de direito real com definição e regime 
jurídico determinados pela legislação civil. No caso do ordenamento brasileiro, o art. 1228 do 
Código Civil estatui os elementos nucleares da propriedade, definindo-a como a faculdade de 
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha. Leal, Roger Stiefelmann. A propriedade como direito fundamental : breves 
notas introdutórias.. Revista de informação legislativa, v. 49, n. 194, p. 53-64, abr./jun. 2012. 
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50.  Nessa linha de ideias, manifestou-se, no julgamento do MS nº 25.493/DF, o Ministro 

Celso de Mello ao asseverar que não se pode perder de perspectiva, por mais relevantes que 

sejam os fundamentos da ação expropriatória do Estado, que este não pode - e também não 

deve - desrespeitar a cláusula do “due process of law”, que condiciona qualquer atividade do 

Estado tendente a afetar, dentre outros direitos, aquele que concerne à propriedade privada.6 

 

51. Conclui-se, portanto, que a previsão descrita no Art. 3º, inciso XIX, da IN nº 39/2016 do 

TST viola não apenas a competência legislativa privativa da União e o princípio da legalidade, 

como também afronta diretamente a ampla defesa e o contraditório, ante a inexistência de 

manifestação prévia do executado sobre a indisponibilidade de seus bens.  

 

V - DA MEDIDA CAUTELAR 

 

52.    Os Arts. 10 e seguintes, da Lei nº 9.868/1999, autorizam a concessão de medida cautelar 

em ação direta de inconstitucionalidade quando presentes os requisitos necessários e “em face 

da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica”, 

conforme prevê o Art. 12 da referida Lei. 

 

53.    No caso, estão presentes todos os requisitos para a concessão de medida cautelar. 

 

54.   A uma, porque o fumus boni iuris, conforme visto, decorre da manifesta 

inconstitucionalidade dos dispositivos normativos atacados, notadamente:  

 

a.  a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, inciso I, 

da CF) e as garantias processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" ( Art. 96, inciso I, 

alínea “a”, da CF); 

 

b.  o princípio da legalidade, previsto no Art. 5º, inciso II e no Art. 37, caput, ambos da 

Constituição Federal; 

 

c. a  garantia do direito à propriedade privada, cuja proteção não se restringe a titularidade 

e eventual restrição, deve sempre observar o devido processo legal, a ampla defesa, e o 

contraditório, nos termos dos Arts. 5º, caput, XXII, LIV e LV da Constituição Federal. 

                                                           
6 cf. voto proferido no MS no  25.493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão de 19.05.2010. 
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55. O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que os dispositivos ora impugnados 

estão sendo aplicados no âmbito da Justiça do Trabalho, de modo que um grande número de 

executados têm, ou poderão ter, seus saldos bancários e de aplicações financeiras bloqueados 

mediante o grave arbítrio instituído.  

 

56. Assim, não há dúvidas de que a indisponibilidade dos recursos financeiros dos executados 

por débitos trabalhistas, pela sistemática do BacenJud, representa inconstitucionalidade com 

grave lesão à ordem jurídica, devido à significativa quantidade de pessoas físicas e jurídicas, 

inclusive sócios e responsáveis, abrangíveis na acepção de devedores de ações da Justiça do 

Trabalho.  

 

57. Por outro lado, inexiste qualquer indicativo de perigo da demora em sentido inverso. Isto 

é, não há qualquer prejuízo na suspensão do Art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa nº 

39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que a Justiça Trabalhista dispõe de medidas 

constritivas previstas na CLT, tais como o Art. 883 e, por outro lado, julgados improcedentes os 

pedidos ora formulados, o procedimento constante dos dispositivos ora impugnados poderá ser 

utilizado pelo TST e pelos Tribunais Regionais do Trabalho.  

 

VI. DO PEDIDO 

 

58. Por todo o exposto, requer-se: 

 

(i) O conhecimento e o processamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade; 

 

(ii) Alternativamente, para evitar o não conhecimento da medida, caso se entenda que o ato 

normativo objeto desta ação só poderia ser impugnado por meio de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, requer-se que esta ADI seja recebida como 

ADPF, tendo a vista a possibilidade de veicular a inconstitucionalidade da IN nº 39/2016 por meio 

desta última.  

 

(iii) A concessão de medida cautelar, nos termos do Art. 10º, da Lei nº 9.868/1999, para, até 

o julgamento final da presente ação: 

 

(iii.i)  determinar a suspensão imediata dos efeitos Art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa 
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nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho, posto que presentes os requisitos que autorizam 

a concessão de tal medida; 

 

59. No mérito, requer-se: 

 

(i) A intimação do Presidente do Congresso Nacional e do Presidente da República, nos 

termos do Art. 6º, da Lei nº 9.868/1999; 

 

(ii) A oitiva do Advogado-Geral da União, conforme o Art. 8º, da Lei nº 9.868/1999; 

 

(iii) A oitiva do Procurador-Geral da República, a teor do Art. 8º, da Lei nº 9.868/1999; 

 

(iv) A procedência do pedido para:  

 

(iv.i) Declarar a Inconstitucionalidade do Art. 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa nº 39/2016 

do Tribunal Superior do Trabalho, vez que formal e materialmente incompatível com a 

Constituição Federal; 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).  

 

Termos em que pede deferimento.  

Brasília, 10 de julho de 2018.  

 

Sérgio Antônio Ferreira Victor  

OAB/DF 19.277 
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