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Comentários à Prova de Trabalho da 2ª fase do XIII Exame de Ordem 

 

A prova de Direito do Trabalho da 2ª fase do XIII Exame de Ordem trouxe situação 

em que o candidato deveria advogar para individuo que havia sido citado em execução 

trabalhista. O problema narrou que o cliente era ex-sócio da empresa devedora da dívida 

trabalhista, tendo se retirado da sociedade há mais de dois anos. 

Assim, na mesma data da prova, a Banca Examinadora publicou o padrão de resposta 

da peça profissional, apontando como correta a elaboração de “embargos do devedor 

(embargos à execução)”, com a defesa de mérito em relação aos seguintes itens: a) 

impossibilidade de execução do ex-sócio (art. 1.003 do Código Civil); b) impenhorabilidade do 

bem de família (Lei 8.009/90); c) erro no cálculo da correção monetária; d) multa do artigo 

475-J indevida. 

Na data da prova, a equipe de professores Damásio apresentou gabarito extraoficial 

(antes da publicação do padrão pela Banca), também apontando como correta a medida de 

embargos à execução. No caso proposto pela OAB/FGV, o cliente havia sido citado na 

execução e, consequentemente, incluído no processo como parte, assim, a primeira defesa 

cabível seria a ação de embargos do devedor (na espécie de embargos à execução). 

Além disso, todos os temas apontados no problema como teses cabíveis de defesa do 

“ex-sócio”, também são compatíveis com essa modalidade de defesa do devedor (embargos 

do devedor). 

Ressalte-se que a correção também deverá aceitar a peça nomeada como “embargos 

à penhora”, já que a doutrina trabalhista se manifesta pela adoção de referido nomen iuris 

também nos embargos à execução, com supedâneo no art. 884, § 3º, da CLT. 

No entanto, notamos que diversos candidatos, inclusive induzidos a erro pelo próprio 

texto do enunciado, acabaram elaborando ação de embargos de terceiro, modalidade de rito 

especial previsto no artigo 1.046 do Código de Processo Civil à disposição daquele que, em 

princípio, não sendo parte no processo, sofre esbulho ou turbação decorrente de ato judicial. 
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De fato, mesmo havendo cabimento os embargos à execução, aqueles que 

elaboraram a peça de embargos de terceiro possuem argumentos para utilização em eventual 

recurso caso a petição não seja considerada. Além disso, diante da situação, a Banca poderá 

considerar tal peça como correta em sua correção inicial. 

Inicialmente, o primeiro argumento que poderia ser utilizado em favor dos embargos 

de terceiro é a previsão contida no § 2º, do artigo 1.046 do Código de Processo Civil, que 

equipara à situação de terceiro aquele que, mesmo sendo parte, defende bens que pela sua 

qualidade não podem ser atingidos pela apreensão judicial. Portanto, eventual 

impenhorabilidade poderia ser objeto de tal defesa. 

Além disso, sobre o tema a jurisprudência trabalhista é divergente e, em diversos 

julgados, tem admitido os embargos de terceiro em situação análoga, como se verifica nos 

julgados seguintes: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. 
ADMISSÃO DO RECLAMANTE POSTERIORMENTE À RETIRADA DA SOCIEDADE. Ante a 
aparente violação do artigo 5º, incisos XXII e LIV, da Constituição, dá-se provimento ao 
Agravo de Instrumento para determinar o processamento do apelo denegado. RECURSO DE 
REVISTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ADMISSÃO DO 
RECLAMANTE POSTERIORMENTE À RETIRADA DA SOCIEDADE. Uma vez comprovado que o 
terceiro interessado não fazia parte do quadro societário da Empresa-executada à época da 
contratação do Reclamante, não há como responsabilizá-lo pelos débitos trabalhistas. 
Recurso de Revista conhecido e provido” (TST, 8ª turma, RR 15240-86.2007.5.17.0001, 
Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 08/04/2010). 

“EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. Dispõe o § 2º do art. 1.046 do CPC que mesmo 
quem é parte no processo principal – a empresa reclamada, o sócio ou o ex-sócio – têm 
legitimidade para propor embargos de terceiro, desde que defenda bens que, pelo título de 
sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão 
judicial. Por tais fundamentos, acolhe-se o agravo de petição para declarar que a agravante, 
na qualidade de ex-sócia da empresa executada, tem plena legitimidade para discutir a sua 
responsabilidade na qualidade de terceiro”. (TRT 2ª Região, 12ª turma, AP 
0164200805802001, Relator Desembargador Marcelo Freire Gonçalves). 

No mesmo sentido:  

TST, 8ª turma, RR 76/2008-141-06-40.6, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 
22.10.2009; 

TST, 8ª turma, AIRR 725-51.2011.5.02.0089, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 
26/04/2013. 

TRT da 3ª Região, 9ª turma, Agravo de petição 01432-2008-043-03-00-5, Relator Emília 
Facchini, DJMG 15/04.2009; 
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Como se não bastasse, ao tratar dos embargos de terceiro, a doutrina processual 

civil, tem admitido a aplicação da fungibilidade entre os embargos. Nesse sentido, os 

professores Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim, comentam o artigo 1.046 

do Código de Processo Civil afirmando que: “É irrelevante o nome juris outorgado pelo 

embargante ao remédio. Identificam uma ou outra demanda, na verdade a qualidade do 

embargante (parte ou terceiro) e seus elementos objetivos” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, 3ª edição, Revista dos Tribunais, p. 1740). 

A possibilidade de admissão dos embargos de terceiro encontra respaldo nos 

princípios da fungibilidade, bem como da instrumentalidade das formas ou da finalidade (arts. 

154 e 244 do CPC), da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da economia processual, 

que embasam a ciência processual laboral. Outrossim, também não podemos esquecer do 

direito fundamental de pleno acesso ao Judiciário previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição (princípio da inafastabilidade da jurisdição), especialmente na seara trabalhista. 

Por derradeiro, não seria razoável um candidato que acertou todas as teses ser 

considerado inapto ao serviço da advocacia apenas pela nomenclatura da peça utilizada – 

ainda mais quando o tema é controvertido –, já que o objetivo da medida jurídica, que é 

defesa do cliente, foi alcançado em sua integralidade. 

Portanto, é possível concluirmos que a melhor solução para a correção das peças da 

2ª fase Direito do Trabalho do XIII Exame de Ordem, será a admissão pela Banca Examinadora 

dos embargos à execução ou os embargos de terceiro e, caso isso não ocorra, aqueles que se 

sentirem prejudicados com a correção, terão fortes argumentos para a interposição de 

recurso. 

Prof. Leone Pereira  

Profa. Renata Orsi  

Prof. Marcos Scalercio 

Prof. Darlan Barroso 

Recursos:  no momento da interposição dos recursos (de 25 a 28 de junho), os professores 

Damásio darão as orientações para a sua realização caso seja necessária.  


