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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO 
GAB. DES. JOÃO AURINO 

 MSCiv 0000033-75.2021.5.20.0000
IMPETRANTE: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO 
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE 
ARACAJU E OUTROS (2) 

Vistos, etc...

Considerando o teor do artigo 121, § 1º, “a”, do

Regimento Interno deste E. TRT, e existência e acórdão pretérito

nos autos da RT-0001013-39.2017.5.20.0009 - cuja relatoria coube à

Exma. Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim constata-se a sua

vinculação aos presentes autos.

Assim, redistribua-se o feito, por prevenção ao gabinete da   Exma. 

Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim.

ARACAJU/SE, 19 de fevereiro de 2021.

HIDER TORRES DO AMARAL

Juiz do Trabalho Convocado
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PODER JUDICIÁRIO 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO 
GAB. DES. VILMA MACHADO AMORIM 

 MSCiv 0000033-75.2021.5.20.0000
IMPETRANTE: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO 
AUTORIDADE COATORA: PEDRO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS (2) 

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000033-75.2021.5.20.0000 

ORIGEM: TRT DA 20ª REGIÃO

Ref. Processo nº 0001013-34.2017.5.20.0009

PARTES: 

IMPETRANTE: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO

IMPETRADO: JUÍZO AUXILIAR DA EXECUÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: PEDRO ROSENDO DOS SANTOS 

RELATORA: DESEMBARGADORA VILMA LEITE MACHADO AMORIM

Vistos, etc.

CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO impetra Mandado

de Segurança, com pedido liminar, visando a cassar a decisão

proferida pela autoridade indigitada coatora que, nos autos da

Reclamação Trabalhista nº 0001013-34.2017.5.20.0009, determinou a

sua inclusão polo passivo da referida demanda, buscando, também,

sustar o leilão de reservas minerárias de sua propriedade,

designado para o próximo dia 24/2/2021.

Esclarece, inicialmente, o seguinte:

[…] o equívoco perpetrado
pelo MM Juízo de primeiro grau (aqui como
autoridade coatora do ato ora impugnado),
na realidade, a Impetrante jamais manteve
com o reclamante acima referido qualquer
vinculação empregatícia, sendo certo
afirmar que a empregadora é aquela indicada
pelo próprio autor em sua peça inicial.
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Em face de tal decisão, ou
seja, inclusão na fase executória, a
Impetrante ajuizou os pertinentes embargos
de terceiro, que foi indeferido
liminarmente, por entender,
equivocadamente, data venia, que não se
tratava de terceiro, mas sim de parte na
execução.

Pois bem de tal decisão, a
Impetrante ajuizou o competente agravo de
petição aos 18/09/2020 (doc anexo), sem que
até a presente data sequer tenha sido
determinado sua subida ao E. TRT, o que
consubstancia o presente mandamus, posto
que o leilão de bens seus se dará aos 24/02
/2021 sem que seja julgado o referido
agravo de petição, o que não se admite em
um estado democrático de direito. (grifos
no original)

Na sequência, alega, o que segue:

A inclusão da Impetrante no
feito, bem como a determinação de bloqueio
de suas contas e bens, sem que tenha havido
prévia citação válida é de flagrante
ilegalidade e afronta literalmente os 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE,
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO

, positivados no artigoE DA AMPLA DEFESA
5º, incisos II, LIV e LV:

[…]

Com efeito,
incontroversamente a impetrante não
integrou a fase de conhecimento do
processo, tendo sido incluída somente na
fase de execução e, isto, através de uma
decisão sem qualquer fundamentação
razoável, violando o que diz claramente o
inciso IX, do art. 93 da CF/88.

De se referir, por oportuno,
que o Novo Código de Processo Civil conta
com disposição quanto à instauração do
incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, inclusive no que
diz respeito ao que se denomina" "de modo a
possibilitar que a pessoa física ou
jurídica indicadadesconsideração inversa 
para figurar no polo passivo se manifeste -
caso da impetrante -, exercendo o
contraditório (artigo 5º, inciso LIV, da
Constituição Federal), inclusive com a
produção de prova, antes que o juízo
determine qualquer ordem judicial de
constrição sobre o seu patrimônio,
consoante previsão contida nos artigos 133
a 137 desse mesmo Diploma Legal.
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Como se verifica, o presente 
tem como objetivo a preservação das writ 

- garantias constitucionais processuais do
devido processo legal, do contraditório e

-, de modo quedo exercício da ampla defesa 
a determinação arbitrária e ilegal de
bloqueio de ativos financeiros da
Impetrante (SEM PRÉVIA CITAÇÃO) se reveste
de violação aos princípios acima referidos.
(grifos no original)

Argumenta, ainda, que:

Sob a falaciosa alegação de
Existência de grupo econômico, com as
demais demandadas, postulou o Litisconsorte
a inclusão da Impetrante no polo passivo em
sede de execução, o que equivocadamente, 

, foi acatado pela autoridadedata venia
coatora.

Data vênia, totalmente
descabida e de má-fé a alegação do
Litisconsorte, uma vez que, de acordo com o
art. 2º, §2º, da CLT, para que houvesse
justificativa para haver solidariedade pelo
crédito trabalhista, por força de um
suposto grupo econômico entre as
demandadas, o Autor deveria ter
inequivocamente comprovado o seguinte:

[...] 

O caso em análise, resta
claro, NÃO se enquadra na descrição acima,
de modo que não há falar em grupo econômico.

Aqui, repita-se que nenhum
dos sócios da Contestante tiveram sobre as
outras demandadas qualquer ingerência, ou
vice-versa; também, não há qualquer prova
nos autos de que uma das Empresas, esteve
sob direção, controle ou administração da
outra.

Assim, fica claro que a
Contestante não faz parte do mesmo grupo
econômico que as demais demandadas.

Assim, como robustamente
demonstrado acima, nenhum dos sócios da
Contestante tiveram sobre os demais
Demandados qualquer ingerência, ou vice-
versa; ou seja, não há qualquer prova nos
autos de que uma das empresas, esteve sob
direção, controle ou administração da
outra, nos moldes previstos no art. 2º,
§2º, da CLT.

Ressalta-se, por fim, que a
almejada responsabilidade solidária agride
frontalmente o dispositivo ínsito no artigo
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5º, inciso II, da Constituição da
República, vez que não preenchidos os
requisitos do artigo 265 do Código Civil,
tudo conforme demonstrado nos autos e que
não foi considerado pelo Juízo .a quo

O Princípio da Reserva Legal
dá ensejo à IMPROCEDÊNCIA da
responsabilidade solidária na vertente
Reclamação Trabalhista, até porque não há
grupo empresarial a ser reconhecido ou
fraude empresarial, ou qualquer confusão
societária.

Discorrendo sobre a configuração de grupo econômico e

sobre a desconsideração da personalidade jurídica, afiança que:

[...] de acordo com a dicção
do § 2º, do artigo 2º, da CLT “Sempre que
uma ou mais empresas, tendo, embora, cada
uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando,
mesmo guardando cada uma sua autonomia,
integrem grupo econômico, serão
responsáveis solidariamente pelas
obrigações decorrentes da relação de
emprego”.

O comando legal retro contém
as premissas que dão suporte para a
declaração de existência de grupo
econômico. Sem a presença dessas premissas
objetivas, o grupo econômico não se forma.

Por conteúdo, diz-se Grupo
Econômico, a existência de Empresas
distintas formando um conglomerado
econômico sob uma mesma direção, controle
ou administração.

Essa direção poderá ser feita
por meio de uma Holding, por uma das
empresas, ou até mesmo por um gerente geral
com poderes para tanto que tenha o comando
sobre todas as Empresas do grupo.

Indispensável essa ligação de
controle dessas sob um mesmo comando e o
interesse integrado.

Consequentemente, sem que
estejam presentes esses requisitos, não
haverá base legal para a existência ou para
a declaração de GRUPO ECONÔMICO.

Verifica-se, pois, que a
doutrina e a jurisprudência trabalhista
majoritária não exigem a tipificação formal
do Grupo Econômico, mas, em contrapartida,
não abrem mão da existência de um nexo de
envolvimento administrativo e direcional.
Não se pode concluir pela existência de
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Grupo somente pelo fato de existir
identidade de sócios, sem qualquer
envolvimento entre as empresas.

A Contestante sempre teve
personalidade jurídica própria, e funciona
de forma distinta e autônoma de qualquer
outra empresa, sem qualquer coordenação
interempresarial comum.

Cabe ressaltar que a
Contestante e muito menos consta na petição
inicial mencionam a existência de relação
hierárquica entre as Demandadas, ou seja,
subordinação de uma à outra.

[…]

Outrossim, mesmo que se
mantenha o entendimento do Autor, no
sentido de haver o referido grupo
econômico, o que admite só para argumentar,
em virtude a promulgação da lei nº 13.874
/2019, a chamada MP da Liberdade Econômica,
que acresceu o Art. 49-A ao código Civil
Brasileiro, combinado com a nova redação do
Art. 50, seus parágrafos e incisos, do
mesmo diploma legal, de aplicação
subsidiária ao processo do trabalho, há
vedação expressa da execução do patrimônio
de empresa diversa para quem tenha prestado
serviços efetivos, mesmo que seja
componente de um grupo econômico, é
expressamente vedada a DESCONSIDERAÇÃO DA

, :PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA in verbis

[…]

Assim, como não há a mínima
prova, nem mesmo indício de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, não há falar na constrição de
patrimônio de empresa de mesmo grupo
econômico, ressalvando que se está
admitindo tal hipótese apenas por amor ao
debate e para argumentar, como já
fundamentado alhures.

[…]

Reconhecer responsabilidade
solidária entre as demandadas significa
criar obrigação não prevista em lei, o que
denota violação ao princípio da legalidade,
previsto no artigo 5º, inciso II, da
Constituição Federal.

Quanto às ordens de penhora existentes nos autos do

processo principal, argumenta o seguinte:

O processo necessita cumprir
o seu rito procedimental, para que cumpra o
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seu objetivo dentro do poder normativo, sem
que cada juízo atue de forma irrestrita,
inobservando a lei.

Assim, o juízo só deveria
avançar para novas penhoras, se
expressamente determinado e fundamentado a
recusa aos bens já indicados, oportunizando
as rés e principalmente a primeira
reclamada, perfeitamente capaz de garantir
a execução, que indicasse outros bens em
substituição.

Eis o entendimento
jurisprudencial acerca do tema.

Extrai-se das jurisprudências
colacionadas, que a ordem de penhora é
legítima quando não se encontra garantido o
juízo, do contrário o bloqueio de
numerários ofende quando ignora a garantia
da execução, o que é o caso em querela. 

Assim, deve o douto juízo de
imediato, manifestar-se aos bens indicados,
suspender a execução, obedecendo a ordem de
penhora, a menor onerosidade, determinando
a imediata liberação aos valores bloqueados.

[…]

Ademais, a presente execução
é prejudicial a manutenção das atividades
da empresa que hoje mantém com extrema
dificuldade os seus funcionários,
principalmente diante da pandemia do
Coronavírus, Covid 19. Se toda a execução
da Executada principal e a gestão e
decisões são tomadas por seu responsável,
recaírem sobre a Impetrante, gerida por
responsável distinto, infelizmente não
haverá como esta manter-se ativa e
encerrará as suas atividades.

Isto por que os bloqueios ora
OCORRIDOS na presente execução estão
prejudicando o pagamento dos salários cuja
a finalidade é alimentar, pode inviabilizar
o pagamento das suas contas essenciais para
o seu funcionamento causando prejuízo
direito aos seus funcionários e família
diretamente dependentes da atividade e o
funcionamento desta empresa.

Diante do exposto, tendo em
vista que a sentença deixou de considerar
que a parte ora executada é ilegítima para
figurar no polo passivo da presente
execução, não considerou que o juízo já se
encontra devidamente garantido e sobretudo,
não observou a ORDEM DE PENHORA prevista no
art. 851 do CPC/2015, absurdamente em favor
do reclamante, razão requer-se o CHAMAMENTO
DO PROCESSO À ORDEM. (grifos no original)
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No que diz respeito ao leilão, aduz que:

Na demanda de origem, a
empresa reclamada ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL

foi condenada a pagar ao Reclamante,S/A 
Pedro Rosendo dos Santos, em 1º grau, a
quantia de R$56.038,97 (cinquenta e seis
mil, trinta e oito reais e noventa e sete
centavos), conforme planilha de cálculos
que acompanha a sentença.

Contudo, após infrutífera
efetivação da execução, o Douto Magistrado
de piso determinou a penhora das reservas
minerárias de números: 878.131/09, 003.049
/41, 005.683/43, 007.103/44, 801.038/74,
801.042/74, 801.043/74, 801.046/74, 801.342
/74, 801.345/74, 802.473/74, 801.504/75,
805.429/76, 801.058/78, 870.854/80, 870.338
/84, 870.672/84 e ainda as reservas
minerárias de número 878.104/10, 878.105
/10, 878.106/10, 878.107/10, 878.108/10,
878.109/10, 878.110/10, 878.111/10, 870.182
/84, 870.777/85, 870.020/87, 870.445/89,
872.801/94, 878.000/95, 878.001/95, 878.007
/97, conforme se observa pela transcrição
do trecho despacho, :in verbis

[…]

Ocorre que em ofício resposta
do DNPM à solicitação de informações
requeridas pelo Ilustre Magistrado Dr.
Antônio Francisco sobre as reservas
minerárias da o ÓrgãoITAGUASSU, 
gerenciador foi claro ao informar quais
eram as reservas minerárias de propriedade
da , sendo estas as de processosITAGUASSU
de números: 878.131/09; 003.049/41; 005.683
/43; 007.103/44; 801.038/74; 801.042/74;
801.043/74; 801.046/74; 801.342/74; 801.345
/74; 802.473/74; 801.504/75; 805.429/76;
801.058/78; 870.854/80; 870.338/84 e 870.672
/84, senão vejamos:

Ainda em atendimento a
determinação judicial, o DNPM averbou a
indisponibilidade das reservas minerárias
no Livro de Averbações nº 221, fls. 116,
conforme demonstram documentos acostados
aos autos, não havendo em momento algum,
menção a indisponibilidade aos registros
minerários de números: 878.104/10, 878.105
/10, 878.106/10, 878.107/10, 878.108/10,
878.109/10, 878.110/10, 878.111/10, 870.020
/87 e 870.445/89, bem como aos registros
minerários de nº 870.182/84, 870.777/85,
872.801/94, 878.000/95, 878.001/95 e 878.007
/97.

Contudo, é evidente dos autos
a inclusão, dentre os registros minerários
penhorados, do registro de ,nº 870.020/87
cuja propriedade ou domínio pertence ora
Impetrante.
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Tal equívoco foi perpetrado
quando o MM. Juízo monocrático realizou
nova penhora sob os ativos minerários da 

, ratificando integralmente oITAGUASSU
despacho exarado pelo então Juiz Auxiliar
de Execuções, inserindo neste, mais uma
vez, a reserva minerária de propriedade da
Impetrante.

Ademais, embora seja evidente
dos autos originários, é prudente ressaltar
que a agravante não é parte no processo
originário, como já fundamentado alhures,
motivo pelo qual não existe qualquer razão
para a penhora de seus bens.

Vale ressaltar ainda que o
juízo 4ª Vara do Trabalho, em sede de
decisão de embargos de terceiro, no proc: 
0000022-68.2020.5.20.0004 (doc. anexo),
concordou que os bens penhorados, registros
minerários acima citados, não poderiam ser
mantido no acervo que irá ao leilão, por
não ser parte no processo originário,
devendo serem excluídas portanto.

Dessa forma, do resumo fático
narrado anteriormente, é evidente que o bem
de propriedade da Impetrante foi penhorado
e está na iminência de ser alienado, bem
como que a Impetrante não é parte no
processo originário, sendo incluída apenas
na execução e que sequer teve seu agravo de
petição enviado ao e. TRT, apesar de ter
sido ajuizado em setembro de 2020 e por via
de consequência não teve seu agravo de
petição referido julgado.

Portanto, a suspensão do
leilão se faz premente por ser medida de
direito e justiça. (grifos no original)

Sustentando que se encontrariam presentes e atendidos

os requisitos legitimadores do deferimento da liminar, quais sejam,

o  e o , a Impetrante assevera que:periculum in mora fumus boni iuris

[…] pelo que já expendido em
linhas pretéritas, demonstrou
inequivocamente o primeiro pressuposto de
admissibilidade das liminares, qual seja, o 

uma vez que dos autos sefumus boni juris, 
extraem claramente procedimento que
caracteriza determinação ilegal e
arbitrária, violador, inclusive, do direito

, já que determina, de defesa sem a
,apreciação das petições desta impetrante

bloqueio de ativos financeiros da
Impetrante, violando, não só a legislação
de regência (art. 880/CLT), bem assim os
princípios constitucionais.
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Também está devidamente
caracterizado o periculum in mora.

Observe, Eminente
Desembargador(a) que, em função de as
decisões interlocutórias na seara
trabalhista não serem atacadas de imediato
através de recurso com efeito suspensivo,
corre-se o risco de a Impetrante, sem poder
apresentar sua contraprova no âmbito de uma
regular instrução processual, ter contra si
a manutenção da ordem de bloqueio de um
débito que sequer é seu.

Portanto, o segundo e último
pressuposto de admissibilidade da concessão
da liminar em sede doInaudita Altera Pars 
presente resta sobremodo tranquilo ewrit 
presente, o que se pode facilmente
verificar nesses autos. (grifos no original)

Requer, assim, que “se determine de imediato a

suspensão da ordem de bloqueio de valores e bens (BACENJUD,

RENAJUD, CNIB E SABB), a devolução dos ativos financeiros retidos

indevidamente da impetrante e PRINCIPALMENTE A SUSPENSÃO IMEDIATA

DO LEILÃO ATÉ QUE O AGRAVO DE PETIÇÃO SEJA JULGADO”, bem como que a

Autoridade coatora se abstenha “de praticar qualquer ordem que

possa, direta ou indiretamente, bloquear as contas, bem como tornar

, até o trânsito emindisponíveis bens de titularidade da Impetrante

julgado da decisão que vier a ser proferida nesses autos.” (grifos

no original)

Examina-se. 

A concessão de liminar, em sede de Mandado de

Segurança, reclama, além da plausibilidade do direito (fumus boni

), a demonstração do , que se revela najuris periculum in mora

premência da prestação jurisdicional, evitando que, quando da

decisão final, o pleito deduzido em juízo não tenha mais eficácia.

A Tutela de Urgência cautelar pressupõe probabilidade do direito e

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do

CPC/2015).

No caso em apreço, tem-se que a Impetrante não foi

inicialmente indicada na peça vestibular, tendo havido, como acima

relatado e se infere dos autos, posteriormente, o reconhecimento da
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existência de grupo econômico entre a ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL

LTDA. e algumas outras empresas, dentre elas, a Autora da presente

medida de urgência.

Na cognição sumária desenvolvida, a fumaça do bom

direito se evidencia, tendo em vista que este Tribunal vem,

reiteradamente, reconhecendo a ilegalidade de ordem judicial que

determina a inclusão de empresa no polo passivo de Ação de

Execução, sem que, contudo, tivesse integrado o título executivo

judicial ou lhe tivesse sido dada a oportunidade de defesa.

Há que se ressaltar, no entanto, que a liberação de

valores porventura bloqueados, antes do julgamento definitivo deste

Mandado de Segurança, configura-se em hipótese de difícil

reparação. De toda sorte, o que se extrai dos autos é que a

Impetrante não chegou a informar, na vestibular, qualquer importe

financeiro de sua titularidade que houvesse sido retido.

O , por outro lado, resta evidenciadopericulum in mora

pelo fato de o leilão de reservas minerárias de propriedade da

Impetante encontrar-se designado para o próximo dia 24/2/2021.

Desse modo, encontram-se presentes, ainda que de forma

parcial, os requisitos do pronunciamento liminar inaudita altera

 em Mandado de Segurança, de que trata o art. 7º, inciso III,pars

da Lei nº 12.016/2009. 

Concede-se parcialmente a liminar pretendida, a fim de

suspender o leilão designado para o dia 24/2/2021, em relação às

reservas minerárias de propriedade da CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE

EQUIPAMENTO, bem como para determinar que a autoridade dita coatora

se abstenha de praticar, nos Autos da RT-0001013-34.2017.5.20.0009,

qualquer ordem que possa, direta ou indiretamente, bloquear contas

bancárias de sua titularidade, até o julgamento do mérito do

presente Mandado de Segurança.

Notifique-se a Impetrante da presente decisão.
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Oficie-se o Juízo Auxiliar da Execução para, querendo,

prestar as informações que achar necessárias, no prazo de 10 dias,

art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, bem como para tomar

ciência da presente decisão.

Cite-se o Litisconsorte Passivo, conforme termos da

inicial para, querendo, oferecer resposta à presente demanda, no

prazo de 10 (dez) dias.

ARACAJU/SE, 22 de fevereiro de 2021.

VILMA LEITE MACHADO AMORIM

Desembargador Federal do Trabalho
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