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RESUMO

A presente pesquisa envida esforços para buscar solucionar o empasse existente entre a possibilidade ou não de penhora de salário para quitação 
de verbas oriundas de execução trabalhista. Destarte que inúmeras demandas trabalhistas restam fadadas ao insucesso posto que não é possível 
satisfação do crédito autoral, na medida em que muitas vezes é sabido que o executado possui emprego com percepção de salário, porém não se 
pode penhorar referida verba. Objetiva-se com o presente estudo buscar solucionar demandas que não encontram a devida entrega da prestação 
jurisdicional na medida em que muitas vezes não há patrimônio a ser executado, tendo o mesmo tão somente o seu salário, e este não pode ser 
penhorado por força do artigo 833, inciso quarto do Código de Processo Civil. Destarte que tal limitação vem sofrendo mitigação, precipuamente 
em razão do parágrafo segundo do mesmo diploma legal, porém ainda não se observa efetividade das execuções, mesmo com a entrada em vigor 
do respectivo dispositivo legal, na medida em que o limite legal para possibilidade de penhora de salário se observa quando a obrigação for de 
natureza de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta salários mínimos mensais, 
ou seja, o patamar para possibilitar a penhora do salário é muito superior daquele da maioria da população brasileira. Importante observar que a 
impossibilidade de penhora de salário se dá em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 
primeiro, inciso terceiro da Constituição Federal de 1988, bem como em razão da natureza jurídica do salário. Noutro giro e com base nos 
mesmos princípios e com a mesma natureza jurídica se encontram os créditos oriundos das Reclamações Trabalhistas. Assim, o presente estudo 
visa analisar o conflito existente entre o crédito de natureza trabalhista, bem como a verba salarial, posto que os salários encontram-se, em sua 
enorme maioria, blindados pelo instituto da impenhorabilidade, e, em razão disto, inúmeras demandas não chegam a efetiva entrega da 
prestação jurisdicional, trazendo uma insatisfação ao credor, além da perda da credibilidade do Poder Judiciário Trabalhista, onde o autor da 
demanda tem um título executivo, mas não consegue satisfazer seu crédito, ainda que o executado possua dinheiro em conta bancária oriundo 
de pagamento de salários. Na primeira parte da pesquisa serão analisados os princípios que regem a Execução Trabalhista, quais sejam: o 
Princípio da efetividade; o Princípio da responsabilidade patrimonial; os Princípios da razoável duração do processo e da instrumentalidade do 
processo; o Princípio da menor onerosidade do devedor; o Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, bem como o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Posteriormente, será analisada a natureza jurídica do salário, bem como dos créditos oriundos das demandas existentes na 
Seara Trabalhista. Num terceiro momento será analisada a possibilidade de aquisição de empréstimo junto à instituições financeiras com garantia 
de pagamento através dos salários, ou seja, os empréstimos consignados e o flagrante conflito com a impossibilidade de penhora de salário para 
pagamento de crédito de natureza trabalhista, já que naquelas hipóteses o devedor pode dispor do seu salário, por vontade própria para 
pagamento de dívida contraída, mas não pode se ver compelido à pagar uma execução trabalhista quando o seu salário é o único bem capaz de 
satisfazer a obrigação. Após, tratar-se-á da possibilidade de penhora de salário,com o objetivo da entrega da prestação jurisdicional, posto que 
não há outro fim desejado aos litigantes, que não seja a efetiva entrega jurisdicional, o que, repise-se não se observa em inúmeros casos, ante a 
impenhorabilidade salarial. Destarte ser este o ponto principal da presente pesquisa. Será utilizada a metodologia dedutiva, com utilização de 
pesquisa bibliográfica e análise empírica da jurisprudência.
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