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É possível penhorar bens do cônjuge na execução trabalhista? 
A execução trabalhista é o momento processual em que o valor a ser pago pela empresa já está definido e não há possibilidade de recurso. Nesse momento, o credor pode utilizar de vários recursos para garantir esse pagamento, inclusive ir em busca do patrimônio 
registrado em nome do cônjuge do sócio da empresa.  
Como na esfera trabalhista a quitação do processo tem caráter prioritário em relação à outras matérias, existem algumas regras    
O que significa a penhora de bens? 
Quando o devedor não possui dinheiro para pagar o total do processo, o credor vai em busca de alternativas para tentar garantir aquele valor, mesmo que ele venha a ser recebido 
com atraso.  
Essa garantia acontece por meio de penhora, que é basicamente tornar indisponível algum bem que o devedor tenha em seu nome. Em processos trabalhistas, é possível que sejam 
penhorados:   O saldo bancário tanto da empresa quanto da pessoa física do seu sócio;  Carros e caminhões;  Imóveis e terrenos. 
A penhora de bens do cônjuge do sócio 
Depois de procurar por bens da empresa, o credor pode sair da esfera da pessoa jurídica e mencionar os bens registrados por pessoa física, no caso os dos seus sócios. Se não for encontrado o suficiente para garantir o valor do processo, o credor pode começar a busca 
pelos bens dos cônjuges desses sócios.  
No entanto, existem alguns requisitos para que a execução alcance os bens dos cônjuges dos sócios. Um deles é que no momento em que foi registrada a empresa, o sócio deve ter 
apresentado certidão de casamento comprovando seu estado civil de “casado”.  Outra argumentação utilizada para negar ou deferir esse pedido é a demonstração de que 
as dívidas contraídas pelos executados (no caso, os sócios da empresa) surtiram algum proveito para o casal, inclusive quando há filhos. 
 Além disso, a matéria depende do que aquele Tribunal em específico entende. As decisões variam de um para outro justamente porque não há dispositivo legal garantindo essa 
possibilidade de penhora. 
O que os Tribunais entendem sobre isso? 
Sempre que há uma questão controversa, onde a interpretação dos dispositivos legais geram diferentes possibilidades, é importante analisar de que forma os Tribunais tem 
decidido quando o assunto passa a ser discutido na esfera judicial.  No caso da penhora de bens do cônjuge em execução trabalhista, não há texto de lei 
prevendo essa possibilidade. O que temos é a interpretação dos juízes nas decisões proferidas em cada requerimento feito nesse sentido. 
 



É importante considerar a dificuldade que muitas vezes o autor da ação tem em apresentar 
documentos que atestem o que está sendo alegado sobre a empresa. E como esta seria uma prova crucial - a certidão de casamento do sócio, é possível que não seja 
recepcionada.  
Na Justiça do Trabalho, já vimos acontecer decisões favoráveis e desfavoráveis nesse sentido. Sendo assim, não é possível garantir que o bem do cônjuge não vai ser atingido em caso de execução, mas a maioria do que se tem julgado é no sentido de não alcançar o 
patrimônio do cônjuge do sócio da empresa.   
 Se deseja mais sobre seus direitos, acesse nosso blog e confira o mais completo conteúdo sobre o assunto. No caso de dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com a nossa 
equipe.  
 


