
PEÇA PROFISSIONAL 

Em uma ação trabalhista, houve condenação da empresa reclamada ao pagamento de diversas verbas, com trânsito em 
julgado. A reclamante apresentou cálculos objetivando tornar líquida a sentença e foi aberta vista dos mesmos à parte 
contrária, que não os impugnou. Então, foi proferida decisão homologando os cálculos e determinando fosse chamada 
a empresa para defender-se na execução. Essa decisão foi regularmente publicada no órgão oficial de imprensa. 
Passados dez dias dessa publicação, a parte exeqüente peticionou argüindo que, como a empresa foi devidamente 
notificada por meio da imprensa oficial acerca da execução e não recorreu, não indicou bens, nem embargou a 
execução no prazo legal, e argüindo, ainda, que já havia decisão fixando o valor da conta, requereu então a reclamante 
fosse efetuada a penhora sobre dinheiro que a reclamada mantinha em banco e liberado de imediato o valor 
correspondente, exaurindo-se dessa forma a execução. 
Dado conhecimento à empresa executada da petição e requerimento da exeqüente, foi solicitado a você um parecer 
jurídico sobre o presente caso. Será com base em seu parecer que a empresa avaliará qual o melhor procedimento a 
adotar. 
 
 

QUESTÃO PRÁTICA 

1. Em uma reclamação trabalhista em que você é o(a) advogado(a) do reclamante, a empresa reclamada fez-se 
representar por um preposto que não era gerente nem detinha poder de direção na empresa. Como o preposto não 
estava acompanhado de advogado(a), informou o mesmo que faria a defesa oralmente. De antemão, informou ainda 
o preposto que jamais trabalhou com o reclamante. Também noticiou o preposto que iria ouvir quatro testemunhas, 
mas não constava dos autos o depósito do nome dessas testemunhas no período anterior a 10 dias da data da 
realização da audiência. 

Dada a palavra ao reclamante, o que você abordaria, de forma fundamentada, acerca de cada questão, a saber: 
a) Preposto não gerente, nem dirigente.  
b) Empresa reclamada desacompanhada de advogado(a).   
c) Defesa oral. 
d) Preposto que não trabalhou com o reclamante. 
e) Testemunhas. 
 
 
 

2. Um trabalhador rural, admitido em 1990 e despedido injustamente em julho de 2002, e um trabalhador urbano, 
comerciário, com o contrato de trabalho ainda vigente, admitido em 1979,  procuraram você objetivado o 
ajuizamento de reclamação trabalhista contra o empregador de ambos. Tinham jornada das 04:00 às 13:00 horas, 
sem intervalo, e não foram efetuados depósitos a título de FGTS, nem lhes foi pago adicional noturno, durante todo 
o vínculo empregatício.  
Informe aos trabalhadores da viabilidade ou não de ajuizamento de demanda trabalhista, tratando da prescrição, 
eventuais horas suplementares, FGTS e adicional noturno, justificadamente. 


