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CÓPIA 
EXMO. SENHOR DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO. 

Processo: Precatório n° 1060700-78.1997.5.01.0000 

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SAAE/RJ, nos autos do processo em 

epígrafe, em que contende com UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - UERJ, vem, por seus advogados, dizer e requerer o que se segue: 

01 - De acordo com os presentes autos e conforme já mencionado pelo 

SAAE/RJ (autor e substituto processual) no petitório protocolizado em abril 

de 20013, as partes se conciliaram nos moldes do Termo de Conciliação de 

fls., através do qual a UERJ e o Estado do Rio de Janeiro comprometeram-se 

a pagar o valor de R$9.989.965,88, em prol dos trabalhadores substituídos, e 

R$1.997.854,65, a título de honorários advocatícios, em favor do Sindicato, 

tudo de forma parcelada. 

02 - Por conta do referido acordo, antes mesmo que os executados pagassem 

a primeira das cinco parcelas, foi concedido ao Estado do Rio de Janeiro, 

Certificado de Honra ao Mérito (Programa Fazer Melhor), entregue em 

solenidade ocorrida nas dependências do nosso Tribunal Regional do 

Trabalho da Primeira Região, em reconhecimento pela solução conciliatória 

em precatório expedido pela Justiça do Trabalho. Tal ato foi amplamente 

divulgado, inclusive, no site desta Justiça Especializada. 

03 - Ocorre que as três primeiras parcelas do acordo judicial foram pagas 

com extremo e injustificado atraso, conforme pode ser verificado nestes 

autos, causando aos trabalhadores substituídos um sentimento de angústia, 

humilhação e ansiedade. Tais trabalhadores vêm telefonando insistentemente 

para o Sindicato autor, no sentido de exigir medidas que forcem os 

executados a obedecerem às datas estabelecidas no Acordo. 
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04 - Estes mesmos funcionários também questionam as razões que vêm 

levando a UERJ e o Estado do Rio de Janeiro a desrespeitarem um Acordo 

Judicial realizado diante do TRT, pois entendem que os atrasos praticados 

revelam o completo desrespeito e o total descaso às autoridades judiciais e à 

categoria profissional dos auxiliares de administração escolar, além de se 

caracterizar como uma atitude anti-sindical. 

05 - Repita-se ad nauseam: as três primeiras parcelas do pacto judicial foram 

pagas com atraso e as duas últimas parcelas (quarta e quinta) ainda não 

foram comprovadas nos autos, apesar de já terem vencido nos últimos dias 

úteis dos meses de abril e maio de 2013, respectivamente. 

06 - A única explicação passada pelos executados fora a suposta ocorrência 

de entraves administrativos internos que vieram a atrasar a liberação dos 

montantes (falhas de comunicação entre o Estado e a UERJ). Ou seja, nada 

mais do que o despreparo técnico e operacional dos setores competentes de 

cada Órgão Público executado. 

07 - A inadimplência dos réus acaba repercutindo não só na vida pessoal dos 

trabalhadores, mas também no âmbito social, isto por que os funcionários se 

vêm desamparados financeiramente e acabam, por conseguinte, não 

cumprindo com as suas próprias obrigações, acarretando o chamado "efeito 

cascata". Ou seja, mediante a inadimplência dos réus ao não pagarem o 

presente acordo "obriga", de certa forma, os trabalhadores a também não 

arcarem com suas dívidas. 

08 - O Sindicato profissional e os funcionários da UERJ se sentem 

desamparados pela Justiça do Trabalho, pois não conseguem ver seus 

créditos satisfeitos, tendo que esperar longo prazo, em condições em que 

deveriam receber de imediato, haja vista a natureza alimentar dos valores 

envolvidos nesta demanda. 

09 - As relações sociais dos trabalhadores nesta situação se degradam,  

mormente em relação à família e aos colegas de trabalho, acarretando, não 

raro, efeitos sociais nefastos. Percebe-se, sem sombra de dúvidas, que o 

crédito alimentar encontra-se dentre aqueles bens jurídicos que, se violado,  

acarreta profundo estremecimento na paz social. 

10 - Em outras palavras, tem-se que o não pagamento das parcelas devidas 

aos trabalhadores da UERJ, acarreta danos não só a estes e a suas famílias, 
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mas como para toda a sociedade, pois influencia diretamente na esfera 

socioeconômica do país. 
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11 - Por causar sérios prejuízos pessoais aos trabalhadores envolvidos no 

Acordo Judicial de fls., bem como grandes impactos na sociedade, espera-se 

que os executados cumpram o pagamento das parcelas restantes do acordo e 

paguem o que é devido àqueles que lhe prestam ou lhe prestaram serviços,  

ou seja, que cumpriram inteiramente sua parte na avença, mesmo sendo o  

pólo hipossuficiente da relação. 

12 - Neste ponto, importante salientar que a prisão civil não tem caráter de 

pena, mas tão somente meio de coerção para compelir o agente que se 

colocou na posição de inadimplente, podendo o Órgão Trabalhista, dessa 

forma, utilizar-se da coerção para ver os créditos trabalhistas satisfeitos, não 

dependendo de maneira alguma da institucionalização da competência penal 

no âmbito trabalhista. 

13 - Destarte. Primeiramente, deve-se ater ao fato de que a expressão "prisão 

civil" é mais ampla do que o termo "prisão por dívidas", consideradas gênero 

e espécie, respectivamente, sendo que a Constituição da República trás um 

rol taxativo das possibilidades de prisão civil por dívida. 

14 - Luciano Marinho de B. E. Souza Filho, em seu artigo "Breves 

considerações acerca da prisão civil por inadimplemento de pensão 

alimentícia", publicado em 04 de janeiro de 2004, nos ensina que: 

"Historicamente, a 'prisão por dívidas' percorreu o que 

denominamos estágios evolutivos: primeiro a escravidão -

tornava-se o devedor escravo do credor até que, com seu 

trabalho, solvesse o débito. Depois, tomou o caráter de prisão 

(pena, punição) em virtude do não cumprimento obrigacional. 

E, por fim, a prisão como meio vexatório de coerção, 

constrição (ameaça) compelindo-o a não sonegar economias 

em prol de seus dependentes ou credores (parentes e filhos)." 

15 - Assim, de acordo com o artigo 591 do Código de Processo Civil, tem-se 

que as normas vigentes, responsabilizam o patrimônio do devedor por suas 

eventuais dívidas, ou seja, o objeto de sanção não é a pessoa do devedor, mas 

sim os seus bens. 

16 - Contudo, como toda regra, há que se ter uma exceção, e nesse caso, é a 

possibilidade de prisão do devedor de obrigação alimentícia, como no caso 
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destes autos por se tratar de créditos trabalhistas acordados judicialmente e 

sonegados pela UERJ e pelo Estado do Rio de Janeiro. 

17 - Assim sendo, como bem preconiza o inciso LXVII do artigo 5° da CR/88, 

só haverá prisão por dívidas nos casos do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. 

18 - Todavia, vale ressaltar novamente que o Pacto de San José da Costa 

Rica, aprovado no Brasil em 1992, dispõe em seu artigo 7° a vedação da 

prisão civil do depositário infiel, prevendo apenas a possibilidade da prisão no  

caso de dívida de obrigação alimentícia. 

19 - Assim, por se tratar de norma supra legal, tem-se que hoje, não será 

mais possível a decretação da prisão do depositário infiel, prevalecendo 

apenas a hipótese da prisão por inadimplemento de obrigação alimentar, 

como aquela tratada nestes autos. 

20 - Segundo lições de Araken de Assis (1995, p. 97-98 e 101-109) apud José 

Roberto Freire Pimenta (2000), "o princípio da patrimonialidade [...] vem 

gradativamente perdendo seu caráter absoluto para, cada vez mais, ser 

admitido o emprego da coerção pessoal". 

21 - Tem-se, dessa forma que, o artigo 5°, LXVII do texto Constitucional 

prevê a possibilidade de prisão por dívida daquele que descumprir a 

obrigação fundada em créditos alimentares. Dispõe ainda o artigo 100 do 

mesmo texto, que débitos de natureza alimentícia são constituídos, dentre 

outros, dos decorrentes de salários, devendo ser pagos com preferência sobre 

os demais débitos. Vejamos: 

"Artigo 100: [...] 

1°: Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles 

decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e 

suas complementações, benefícios previdenciários e 

indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em 

responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre 

todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 

2° deste artigo." 

22 - Destarte, nota-se que a Constituição Federal de 1988 não restringiu a 

possibilidade de prisão civil por dívidas apenas à pensão alimentícia. Se 

quisesse de fato restringir o alcance de tal instituto, razão não teria em editar 
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o seu artigo 100, §1° da CR/88, que veio para complementar o artigo 5°, 

inciso LXVII da Carta Constitucional. 

23 - Assim, quando da edição da EC/62 de 2009, que modificou a redação do 

artigo 100 e §§ da CR/88, se de fato o objetivo do legislador era dar à lei 

interpretação restritiva, poderia limitar ainda mais o que deveria ser 

considerado débitos de natureza alimentar. 

24 - Como não o fez, não há que se falar em discussões acerca da existência 

ou não da natureza alimentícia das verbas trabalhistas ou da limitação de 

seu conceito. Esse é também o entendimento dado na decisão do Habeas 

Corpus n° 01079-2009-000-03-00-6, do TRT da 3a  Região: 

1...] o texto da Constituição Federal fala em "responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia" (artigo 5°, inciso LXVII), não se limitando a 

excepcionar a possibilidade de prisão civil para o devedor de 

pensão alimentícia. (grifo nosso) 

25 - Segundo Toledo Filho e Souto Maior (2003): 

"Pode-se pensar que o artigo da Constituição diz respeito 

somente a dívidas decorrentes de pensão alimentícia, mas 

nada autoriza essa interpretação restritiva, ainda mais 

verificando-se que o valor social do trabalho e a proteção da 

dignidade humana foram erigidos a princípios fundamentais 

da República." 

26 - Nesse revés, é o entendimento do Relator Manuel Cãndido Rodrigues, 

que negou a concessão de ordem de habeas corpus a devedor voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia na Justiça do Trabalho da 3' Região, 

nos autos do processo n° 01079-2009-000-03-00-6, publicado em 18/09/09. 

27 - Vale lembrar que, se permanece inconteste a possibilidade de prisão civil 

do devedor de pensão alimentícia, com muito mais razão esta se faz 

imperiosa, no caso de créditos trabalhistas. Raciocínio inverso, que impedisse 

a incidência da constrição de liberdade, em caso do devedor voluntário e 

inescusável de créditos trabalhistas, levaria à inviabilidade de sua execução. 

28 - Assim, tem-se que o caminho que se mostra mais eficaz para resguardar 

os direitos e garantias do empregado, parte hipossuficiente da relação 

laboral, é a aplicação da prisão civil por inadimplemento de obrigação 



alimentícia, que nesse caso, se daria através da aplicação por analogia do 

artigo 733, § 1° do Código de Processo Civil, que preconiza a possibilidade de 

prisão do devedor pelo prazo de um a três meses, caso esse não pague 

tampouco justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento. 

29 - Nesse sentido, Toledo Filho e Souto Maior (2003) entendem que: 

"Existem, não se duvida, problemas de índole estrutural 

E, talvez mesmo o principal deles seja o instituto da prisão 

civil por dívidas de cunho alimentar, que, conquanto detenha 

expressa previsão constitucional, é por completo 

desconhecida no âmbito da Justiça Laboral. Mas, a dívida 

trabalhista, na sua essência, principalmente, os salários e as 

verbas rescisórias, é de índole alimentar. Repare-se, a 

propósito, que o legislador deu tratamento praticamente 

isonômico à pensão de alimentos e à dívida trabalhista." 

30 - Assim, ainda de acordo com as lições de Toledo Filho e Souto Maior 

(2003), verifica-se a similitude entre o tratamento dado à pensão de alimentos 

e à dívida trabalhista,  que pode ser facilmente observado através do rito dado 

pela Lei n° 5.478/68 (Ação de Alimentos) e a própria CLT, dentre os quais, o 

fato de ambos os procedimentos admitirem ser o pedido externado 

verbalmente; com redução a termo; citação postal; notificação da audiência já 

no ato de entrega da petição; a presença das partes em audiência, 

independentemente do comparecimento de seus respectivos representantes, 

dentre outros. 

31 - Contudo, como bem nos ensina Toledo Filho e Souto Maior (2003): 

"Não se está preconizando que qualquer devedor de dívida 

trabalhista seja preso, pois a este ponto não vai o texto 

constitucional. Basta lê-lo com atenção. O que se está 

dizendo é que a norma constitucional não se limita a pensão 

alimentícia, conferindo, pois, um tal poder ao juiz do trabalho, 

que, por certo deverá usá-lo da forma mais ponderada 

possível e para os casos em que se demonstre nítida a 

postura irresponsável e abusiva do devedor (contumaz, 

voluntário, insensível e convicto)." 

32 - E é exatamente este o comportamento dos devedores do presente feito, 

pois vêm se mantendo nitidamente desrespeitosos, irresponsáveis e abusivos 

(contumazes, voluntários, insensíveis e convictos). ,t4\, 



33 - Ademais, a prisão civil não é pena, mas sim um meio de coerção como 

forma de compelir o agente que se colocou na posição de não pagador. 

Conforme dizeres de Souto Maior e Toledo Filho (2003), esse também é o 

entendimento de Ronaldo Lopes Leal (2003), em entrevista publicada em 18 

de maio de 2003, que entendeu ser plenamente possível a decretação de 

prisão por dívida trabalhista, "além de condenar aquilo que, a seu ver, seria 

um espantoso conservadorismo dos juízes do trabalho, que estão sendo 

processualistas ao estremo e esquecendo-se de que são destinatários de 

normas constitucionais". 

34 - Antônio Álvares da Silva (2006, p.20) apud Rodrigues Gonçalves 

Meneses (2010) nos ensina que: 

"Não se deseja apenas a punição do criminoso, mas que da 

punição nasça um exemplo de confiança da sociedade no 

ordenamento jurídico, para que haja o cumprimento 

espontâneo das normas sem a ameaça de sanção." 

35 - É esta reversão que se tem em mira com a prática da prisão civil na 

Justiça do Trabalho. Primeiramente, a eficácia das sanções que existem nas 

leis; depois, pela certeza de sua imposição, a conduta adequada, pretendida 

pelo legislador. 

36 - A punição não é tudo, mas tudo começa por ela. Só quem não conhece a 

natureza humana creria na obediência às leis por meio de simples apelos e 

evocações morais ou religiosas. 

37 - Destarte, a medida que mais resguardaria as garantias e direitos do 

empregado, bem como a dignidade da pessoa humana - princípio 

constitucional -, seria possibilitar a aplicabilidade por analogia do artigo 733, 

§ 1° do Código de Processo Civil, de modo a assegurar não apenas os direitos 

do trabalhador, como também a pacificação social, que se vê desestabilizada 

pelo inadimplemento do empregador, sem a observãncia da legislação 

trabalhista e do texto constitucional. 

38 - Assim, verifica-se que a aplicação do instituto da prisão civil por dívida 

de natureza alimentar se mostra eficaz no âmbito trabalhista e, via de 

conseqüência, acaba por prestigiar a dignidade da pessoa humana. 



39 - Segundo Cleber Lúcio de Almeida (2009, p. 259) "o titular do direito 

reconhecido pelo ordenamento jurídico conta, então, com a garantia da 

atuação do Estado para fazê-lo concreto". 

40 - Tem-se que na Justiça do Trabalho aplicam-se os princípios da 

oralidade e informalidade, com o objetivo precípuo de celeridade, para que o 

direito do indivíduo não pereça, principalmente no caso em tela, onde estão  

envolvidos milhares de trabalhadores (substituídos processuais) e suas  

famílias. 

41 - Contudo, de nada adianta ser a Justiça Trabalhista célere na fase de 

conhecimento e ser frustrada no processo de execução, embaraces esses, 

causados, via de regra, pelos devedores, causando, ato contínuo, a frustração 

e a inefetividade da demanda. 

42 - Desta feita, permitir-se-á a possibilidade de coação pessoal para que o 

devedor da obrigação alimentícia cumpra com sua obrigação, de modo a 

sofrer coerção até que efetue o pagamento, vinculando e responsabilizando o 

patrimônio e a própria pessoa do devedor por suas dívidas. 

43 - Entretanto, a medida constritiva não exime o devedor a efetuar o 

pagamento das parcelas devidas; a extinção da obrigação só ocorrerá no caso 

de quitação do débito. De acordo com ensinamentos de Rodrigo Vieira (2008) 

"O intuito não pode ser generalista [.4 é a possibilidade dos devedores 

trabalhistas, terem sua prisão decretada, em face de agirem de má-fé, de 

forma voluntário ou simplesmente irresponsáveis para com suas obrigações de 

caráter alimentar." Exatamente como vem ocorrendo nestes autos. 

44 - A ordem de prisão civil decretada para devedores contumazes ou sem a 

demonstração de qualquer postura responsável das dívidas trabalhistas tem 

total apoio na ordem constitucional, sendo o sopro de esperança que resta 

aos cidadãos trabalhadores de verem resgatada a sua dignidade. 

45 - Não é errado imaginar que, em alguns casos, somente a prisão poderá 

impedir que a tutela seja frustrada. A prisão, como forma de coação indireta, 

pode ser utilizada quando não há outro meio para a obtenção da tutela 

específica ou do resultado prático equivalente. Não se trata, por óbvio, de 

sanção penal, mas de privação da liberdade tendente a pressionar o obrigado 

ao adimplemento. Ora, se o Estado está obrigado a prestar a tutela 

jurisdicional adequada a todos os casos conflitivos concretos, está igualmente 

obrigado a usar meios necessários para que suas ordens (o seu poder) não 

fiquem a mercê do obrigado. ,e 



46 - A ampla adoção desses modernos mecanismos processuais na esfera 

trabalhista em nosso País servirá de instrumento para uma mudança na 

qualidade das relações entre o capital e o trabalho, elevando-as para patamar  

mais civilizado, e para maior efetividade do próprio Direito Material do  

Trabalho Brasileiro. Paralelamente, a própria atuação da Justiça do Trabalho  

será grandemente ampliada em áreas de imensa relevãncia social,  

contribuindo para que esta deixe de se considerada uma mera "Justiça dos  

desempregados e dos acertos de contas", como infelizmente hoje acontece. 

47 - Segundo Tereza Arruda Alvim Wambier (1997, p.533-534) apud Freire 

Pimenta (2000, p.119), "Hoje, à luz dos valores e das necessidades 

contemporãneas, se entende que o direito à prestação jurisdicional é o direito 

a uma prestação efetiva e eficaz". 

48 - Ademais, Estevão Mallet (1998, p.26-2) apud Freire Pimenta (2000, 

p.128) tem o mesmo entendimento, no sentido de que "a demora na solução 

do litígio é uma forma intolerável de denegação de justiça. [...] É denegação 

de Justiça qualificada!". 

49 - Ademais, verifica-se nos casos concretos a eficácia da prisão civil por 

dívida alimentar não cumprida por ato voluntário e inescusável, razão pela 

qual deve-se aplicar tal instituto também nos casos de crédito trabalhista,  

por se tratar, em igual importãncia, de crédito com natureza alimentar. 

50 - A título de exemplo, tem-se decisão de denegação de habeas corpus do 

Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, no qual se pode observar a 

similitude e compatibilidade com o exposto acima. 

51 - Em síntese, o HC n° 01079-2009-000-03-00-6, que foi julgado em 

14.09.2009 pela 1' Turma do TRT de Minas Gerais - 3a Região - teve pedido 

de liminar de expedição de salvo conduto, por entender o Impetrante sofrer 

constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir; vejamos a ementa, in verbis: 

"EMENTA: NÃO CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS 

CORPUS A DEVEDOR VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DE 

OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

Representando o crédito trabalhista espécie de crédito de 

natureza alimentícia, à semelhança da pensão alimentícia, 

este merece a atuação efetiva da função jurisdicional, 

inclusive, com medida coercitiva, já que expressamente 

autorizada pela Lex Legum, como forma de garantir a sua 

<I> 



satisfação (e, em última análise, o próprio direito à 

sobrevivência do trabalhador). Vale lembrar que, se 

permanece inconteste a possibilidade de prisão civil do 

devedor de pensão alimentícia, com muito mais razão esta se 

faz imperiosa, no caso dos créditos trabalhistas, por força da 

natureza transindividual do direito que, nestes casos, 

geralmente, a medida coercitiva visa assegurar. Raciocínio 

inverso, que impedisse a incidência da constrição de 

liberdade, em caso de devedor voluntário e inescusável de 

créditos trabalhistas, levaria à inviabilidade de sua execução 

- e, via de conseqüência, à desmoralização do próprio e 

dogmático princípio constitucional da efetividade da função 

jurisdicional e da própria dignidade da Justiça." 

52 - Percebe-se, pela simples leitura que, a Turma cuidou de enfatizar a 

natureza alimentar do crédito trabalhista e sua semelhança com a pensão 

alimentícia. 

53 - Ademais, ainda que a expedição do mandado de prisão do Impetrante 

tenha sido fundamentada na infidelidade do depositário, a denegação do HC 

foi no sentido de que: 

7_1 num plano constitucional inteiramente ajustado a 

presente temática sobressai o art. 100 da CF, em seu 

parágrafo 1°. tratando de créditos privilegiados, quando 

declara, textualmente, "os débitos de natureza alimentícia 

compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 

[...1. O crédito trabalhista, já deduzido da mais-valia que ao 

trabalhador é sonegada, é a parcela que lhe cabe, como fruto 

de uma prestação de trabalho, cujo valor social é 

reconhecido, constitucionalmente, como um dos fundamentos 

da própria República Federativa do Brasil (art. 1°, inciso IV) -

e por meio do qual se manifesta a própria dignidade humana. 

1...1 O Estado funda-se na dignidade do homem, quer no 

sentido ontológico, quer no sentido institucional - o exercício 

do poder pelos órgãos do Estado e pelos indivíduos encontra 

nesta descrição o seu sentido".[...] créditos que garantem o 

próprio alimento, direito humano fundamental, suporte do 

direito primacial à vida - que, indubitavelmente, deve 

prevalecer, se confrontado com o direito à liberdade." ii\ 



54 - Assim, verifica-se que o Desembargador Manuel Cândido denegou o 

habeas corpus sob o fundamento de que era necessária a medida constritiva 

para assegurar a dignidade da pessoa humana e a satisfação do crédito em 

questão e que, assim que cumprida a obrigação de pagamento do crédito, 

deveria ser o Impetrante posto imediatamente em liberdade. 

55 - Destarte, por ter a verba natureza alimentícia, o que foi amplamente 

explicado no acórdão, o empregado necessitava da mesma para sustento 

próprio, bem como sustento de sua família, o que faz com a constrição de 

liberdade do Impetrante tenha sentido, a ponto da própria CR/88 permitir a 

decretação da mesma para ver a satisfação de um crédito trabalhista e, 

conseqüentemente, assegurar a dignidade da pessoa humana. 

56 - No caso destes autos, considerando-se que os devedores possuem 

condições de satisfazer a obrigação pactuada no Termo de Conciliação de fls.,  

mas não o fazem de forma proposital e voluntária, tem-se que o melhor 

caminho para se alcançar a efetividade do Acordo e das normas trabalhistas 

e, ato contínuo, resguardar as garantias do trabalhador, é a aplicação da 

prisão civil por dívida na ceara trabalhista, visto que o próprio ordenamento 

jurídico prevê tal possibilidade. 

57 - Percebe-se que, de nada adianta ser a Justiça Trabalhista célere em sua 

fase de conhecimento e ser frustrada na execução por embaraces causados, 

via de regra, pelos empregadores, que acreditam estar sendo prejudicados 

com a legislação trabalhista, mas esquecem, contudo, do princípio da 

alteridade, sendo estes e não aqueles, os responsáveis pelos riscos do 

empreendimento. 

58 - O que se espera com a aplicação de tal instituto não é somente a coação 

direta, como último meio a fim de ser obrigar o empregador, mas sim uma 

privação de liberdade que pressione este, de certa forma, a arcar com suas 

obrigações, ou seja, a prisão civil não é pena, mas sim um meio de coerção 

como forma de compelir o agente que se colocou na posição de devedor e por 

conseqüência, que este passe a agir de forma espontânea sem que o Estado 

seja chamado para intervir. 

59 - Contudo, como dito acima, a medida constritiva não exime o devedor a 

efetuar o pagamento das parcelas devidas; a extinção da obrigação só 

ocorrerá no caso de quitação do débito, vinculando e responsabilizando o 

patrimônio e a própria pessoa do devedor por suas dívidas. 



60 - Assim, buscando-se a satisfação dos créditos trabalhistas, propugna-se 

pela medida coercitiva e que, uma vez cumprida, deverá ser imediatamente 

suspensa. 

61 - Ademais, o Poder Judiciário está não só autorizado, mas obrigado a 

dispor de seus meios para que se cumpram as obrigações, a fim de se  

alcançar a efetividade plena da Justiça do Trabalho. 

62 - Com efeito. Para que de fato seja efetiva a prestação jurisdicional, mister 

se faz a aplicação por analogia do artigo 733, § 1° do Código de Processo Civil 

(que preconiza a possibilidade de prisão do devedor pelo prazo de um a três 

meses, caso esse não pague tampouco justifique a impossibilidade de efetuar 

o pagamento) de modo a assegurar não apenas os direitos do trabalhador, 

como também a pacificação social, que se vê desestabilizada pelo 

inadimplemento do empregador sem a observância da legislação trabalhista e 

do texto constitucional. 

63 - Dessa forma, o ordenamento jurídico possui mecanismos suficientes 

para que se possa ter uma Justiça do Trabalho não apenas eficaz, mas 

eficiente, visto que essa possui meios coercitivo-pedagógicos para que 

possamos ver atendidas suas demandas, visando alcançar uma Justiça 

verdadeiramente social. 

64 - Diante do exposto e tendo em vista o inadimplemento inescusável e 

voluntário da quarta e da quinta parcela do Acordo Judicial de fls. (e 

respectivas parcelas referentes à verba honorária), parcelas estas de 

caráter alimentar, o Sindicato suplica a este Egrégio Tribunal para que 

notifique o Magnífico Reitor da UERJ e o Excelentíssimo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro a depositarem, em 48 horas, tais parcelas, sob 

pena de ser decretada a prisão civil de ambos, cuja duração deverá 

persistir até o pagamento definitivo da dívida trabalhista em questão. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro, sexta-feira, 14 de junho de 2013. 

Elles Carneiro Pereira - Presidente do SAAE/RJ 

MaA,cito V,AÁ 5is.--9~9MAAI,V 

Marcelo Luís Bromonschenkel - OAB/RJ n° 113.697 
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