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Dia 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Interpretação de 
texto I. (prof. Luiz Fabre) 

Reconhecimento de textos e gêneros textuais. (prof. Luiz Fabre) 

Mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação 
textual. Emprego de tempos e modos verbais. (prof. Luiz Fabre) 

Domínio da estrutura morfossintática do período. Pronomes. (prof Luiz Fabre)  

Flexão verbal: modo e tempo. (prof. Luiz Fabre) 

 

 

 
I. COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DE GÊNEROS VARIADOS. 
RECONHECIMENTO DE TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS. 

 

 

FUNÇÕES DE LINGUAGEM 

1. GABARITO: A – A alternativa B concerne às figuras de linguagem. 

2. GABARITO: F. 

3. GABARITO: C. 

4. GABARITO:  E. 

5. GABARITO: A. 

6. GABARITO: D. 

7. GABARITO: B. 
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8. GABARITO: A. A ênfase é no objeto (referente). A mensagem é de natureza informativa, 
centrada no objeto ou no assunto de que trata. Procura deixar o receptor informado, ciente de fatos 
e ocorrências. 

9. GABARITO: D.  O emissor usa o código de forma artística ou lúdica. O signo é material 
importante em si próprio. Poemas, romances, contos e algumas crônicas são produtos textuais em 
que está normalmente presente essa função. 

10. GABARITO: E. Trata-se de uma frase sobre um dos elementos da oração.   

11. GABARITO: C. O emissor pretende dar início a um processo de comunicação, esforça-se 
por manter tal processo ou interessa-se em encerrá-lo. 

 

DENOTAÇÃO e CONOTAÇÃO 

 

12. GABARITO: B. 

13. GABARITO: A. 

 

II. MECANISMOS DE COESÃO TEXTUAL. EMPREGO DE ELEMENTOS DE REFERENCIAÇÃO, 
SUBSTITUIÇÃO E REPETIÇÃO, DE CONECTORES E DE OUTROS ELEMENTOS DE 
SEQUENCIAÇÃO TEXTUAL. EMPREGO DE TEMPOS E MODOS VERBAIS. 

14. GABARITO: B. 

 

III. PRONOMES 

 

15. GABARITO: D -  “Eu” só aparece na forma reta, exercendo a função de sujeito. Na forma 
oblíqua, ou seja, como complemento, usa-se “mim”. Na alternativa C, “eu” é sujeito de “decorar”. Na 
alternativa “E”, a frase está invertida e “mim” é complemento de “vale”. 

16. GABARITO: C. O “você” comporta forma oblíqua, mas o “tu” não. 

17. GABARITO: C. Ver é verbo transitivo direto, ou seja, não exige preposição. Quando não é 
exigida a proposição, usa-se “o” ou “a”. Quando a proposição é exigida, como na alternativa A, 
emprega-se o ele/ela. 

18. GABARITO: C – “seus” amigos. 

19. GABARITO: D – Quando o “bastante” for um pronome indefinido (alternativa A) ou um adjetivo 
(alternativa B), deverá concordar em número com o substantivo. Apenas quando for advérbio de 
intensidade, que é o uso mais comum, sua forma será invariável. Quando o “bastante” puder ser 
substituído por “suficiente”, ele está sendo empregado como adjetivo. Quando puder ser substituído 
por “suficientemente”, é advérbio. 
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Quando o bastante desempenha a função de um pronome indefinido, isto é, refere-se a um 
substantivo, concorda com ele. 

Ex: Há bastantes indivíduos no local. 

Quando o “bastante” desempenha função de advérbio, não varia! 

Ex: Os jogadores estavam bastante nervosos antes do jogo. 

 

20. GABARITO: D. O pronome relativo “onde” indica “lugar em que”; o “aonde”, indica “lugar a 
que”. 

21. GABARITO: B – Aqui, há um problema classificação do verbo. “Assistir”, nos sentido de “ver”, 
é transitivo indireto. “Assiste-se ao show”. Assistir como verbo transitivo direto possui o sentido de 
prestar assistência, como em “o médico assistiu o paciente”. Portanto, o correto é “o show a que 
quero assistir...”. 

22. GABARITO: E – Quando a preposição tiver mais de uma sílaba (perante, sobre, segundo...), 
o pronome relativo “que” deve ser substituído por “o qual”, “os quais”, “a qual”.... Quanto à alternativa 
“C”, faltou “o”, pronome demonstrativo que substitui “aquilo”. 

23. GABARITO: B – O pronome “cujo” e suas variações é empregado sempre entre substantivo. 
É válido: “de cujo”, “a cujo”; é incorreto “cujo o”. Atente-se ao fato de que quando o verbo seguinte 
ao “cujo” for regido por preposição, esta não poderá ser omitida. 

 

IV. TREINANDO PARA VALER! 

24. E - Não há tal proposta de se ignorar a atuação nas pequenas oficinas, mas de que se 
enfatize, isto sim, a atuação contra as grandes grifes. 

25. E - Este não é o foco. 

26. E - Há, aqui, extrapolação de texto, pois não há tal conclamação. 

27. C. 

28. C. 

29. E - O tom é informal; tanto que se utiliza a expressão “falamos” como forma de aproximar o 
texto ao leitor. 

30. C 

31. E - Dizer “pouco varia” não é o mesmo que dizer “é o mesmo”. 

32. E - a ressalva se presta a antecipar-se a eventuais críticas de que uma imputação infinita de 
responsabilidades em uma cadeia poderia levar a situações exdrúxulas. 

33. C. 
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34. E - Nada a ver. “Quimera” significa utopia. 

35. E - “Comumente” possui sentido distinto de “eventualmente”. 

36. C. 

37. C. 

38. C. 

39. C. 

40. E – No tocante a se definir competência ou ritos com base em salário mínimo, não estamos 
diante de utilização como indexador de base de cálculo de vantagem ou salário. No tocante à 
definição de Requisição de Pequeno Valor, a própria Constituição, no art. 98, §12, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias já toma o salário mínimo como referência. 

41. C. 

42. C. 

43. E – É o contrário. Nessa hipótese, em que tacitamente afastada uma norma, ocorre a 
chamada “declaração branca de inconstitucionalidade”. De acordo com a SV 10 e o art. 97 da 
Constituição, a hipótese deverá ser levada a julgamento pelo plenário do respectivo Tribunal. 

44. E – Essa anterioridade de despacho escrito não se depreende do texto. A justificativa poderá 
ocorrer a posteriori, por exemplo, na hipótese da necessidade de algema se revelar no curso da 
diligência. 

45. E – A SV 14 pertence aos domínios do direito penal. 

46. GABARITO: A – Não prescinde = imprescinde = indispensável. 

47. GABARITO: D – A) Paralisação é com “s”. B) Mais, ao invés de mas. C) Afim, ao invés de a 
fim. 

48. GABARITO: D – A) O texto não aborda metodologia de pesquisa de colonizadores. B) O texto 
não trata de mudanças no processo europeu de colonização da região amazônica. C) O texto não 
permite concluir a respeito da causa “busca por melhores condições” como mote do desaparecimento 
dos povos originários ribeirinhos. D) Autóctone, é importante ressaltar, é sinônimo de indígena. É 
disso que trata o texto. C) Não há dado que permita concluir pelo despovoamento seguido de 
imediato repovoamento. A expressão “foram sendo descidos” sugere uma transição gradual. 

49. GABARITO: A - A) a oração esbanja poética, mencionando que o ponto angular da história 
de um povo envolve a apreensão de fatos que permitam compreender o passado e o presente de 
uma determinada coletividade; B) de forma alguma se infere do texto a irrelevância de fatos 
históricos; C) a ideia do texto é de um repovoamento induzido pelo colonizador, e não de um processo 
natural; D) o texto não versa sobre causas naturais ou predestinação; E) modelos de comportamento 
existem em grupos autóctones, tanto assim que o texto aborda a transição de um modelo original 
para um novo modelo. 

50. GABARITO: E – Difícil questão sobre sintaxe (parte da gramática que estuda as relações de 
combinação (ordenação, dependência e concordância) entre as palavras e entre as orações que 
constituem um enunciado). 
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A) Com a substituição proposta, ao invés de “há um traço fundamental na história indígena do rio 
Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região”, 
teríamos “há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, percepção da qual depende 
necessariamente o entendimento do passado e do presente da região”. Há uma sutil alteração de 
sentido, pois o pronome possessivo “cujo” remete ao traço fundamental (basta a percepção do traço 
fundamental); na nova construção, a percepção passa a se referir a toda a “história”. A forma de se 
manter o sentido original seria: “há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, 
percepção do qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região”. 
Observe que a regra de que o “cujo” não admite substituição sem perda de sentido nem sempre é 
verdadeira; o ponto aqui é que falta, na nova construção, elemento conectando “percepção” a “traço 
fundamental”. 

B) tanto “iria resultar” como “irá resultar” são formas corretas de sintaticamente expressar. A diferença 
é semântica (sentido da expressão): utilizou-se o futuro do presente como forma de se enfatizar a 
inexorabilidade do processo. Exprime a ideia de certeza. Note que a língua portuguesa possui 
mecanismos textuais, como descrever momentos pretéritos com verbo no futuro, para aproximar o 
leitor da cena. 

C) Há alteração semântica (alteração de sentido), eis que “havia sido” é forma composta do verbo 
“ser” no pretérito mais que perfeito, ao passo que “teria sido” é forma composta do verbo “ser” no 
futuro do pretérito. No primeiro caso, enfatiza-se a ideia de certeza; no segundo, de possibilidade. 

D) Falso, pois a mesóclise também é cabível no futuro do pretérito (ver-se-ia). 

E) Correto. Questão difícil. Poderia ter havido a reconstituição. Se a reconstituição fosse, por si só, 
inviável, teríamos simplesmente “não reconstitui”. 

 

51. GABARITO – B - A) O correto seria “o modo como ele ocorreu”; B) correto; C) o correto seria 
“os traços de que ele se revestiu”; D) o correto serial “o perfil adotado por ele”; E) o correto seria “o 
método por que ele se processou”. 

52. GABARITO C – Oportunamente estudaremos concordância verbal. A) o correto é “pode ter 
havido”, pois o verbo haver, no sentido de “existir” ou “ocorrer”, é impessoal (não há sujeito), devendo 
permanecer no singular (ex: “houve provas cabais”, e não “houveram provas cabais”).; B) o correto é 
“sempre puderam produzir” ou “sempre podem”; C) ok; “suscita” concorda com “história” (sujeito); D) 
o correto é “inseridos” e “vêm”; E) o correto é “adeptos”. 

53. C – Ambas as orações são equivalentes. Há correspondência semântica. 

54. E – O período é nitidamente introdutório, deixando em aberto os fundamentos para a 
afirmação feita pelo autor, que serão detalhadas ao longo do texto. Quanto à forma, o trecho final de 
um parecer seria “Por tais razões, entendo que...”.  

55. C – Aqui, o pronome “onde” substitui perfeitamente “em que” sem incorrer em erro gramatical 
muito comum. “Em que” só pode ser substituído por “onde” quando expressar lugar (no caso, o 
“mundo idílico”).  

56. E – Não há como substituir os tempos verbais sem mudança no sentido do texto.  

57. E – “A internacionalização” é sujeito da locução verbal “será aceitável”, e não objeto, não 
havendo que se preposicionar. Ao se apor o acento grave, “à internacionalização” convola-se em 
objeto preposicionado, restando uma frase sem sujeito e, neste caso, sem sentido.  
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58. C. Conforme Flávia Rita Coutinho Sarmento, “A expressão " se cumpriram" é a forma sintética 
da passiva. Em "forem cumpridas", tem-se a forma analítica da mesma oração. Como passiva 
sintética e passiva analítica são equivalentes, o item está correto.” 

59. GABARITO: A) Ao contrário, o senso permite ao País permanecer ostentando o título de 
“maior país católico do mundo. É de determinadas nuances, e não do Censo, que se depreende a 
ideia contraposta no texto. B) Ao contrário de favorável, tal ponto de vista é criticado; C) as aspas 
não denotam ironia, mas sim a circunstância da expressão possuir carga semântica própria e 
específica; D) o uso não está em extinção; é o valor do título que passa por um processo revisional; 
E)  correto; a expressão “plausibilidade” pode ser encarada como sinônima de “razoabilidade”.  

60. GABARITO: Questão extremamente difícil. A) Esta alternativa é bastante subjetiva. O primeiro 
parágrafo é que realiza uma exposição detalhada, valendo-se de linguagem eminentemente 
descritiva e cientificamente isenta. O quer dizer, no segundo parágrafo, introduz conclusões, e não 
pormenorização dos dados. B) As expressões “cientificamente controlados” e “religiosamente 
isentos” se referem a “dados estatísticos. C) Não há que se falar em “breve duração”. D) Há emoções 
antagônicas (contentamento envaidecido e lamento aborrecido) com mesma intensidade 
(contentamento envaidecido sem ressalvas e lamento aborrecido sem reservas). Assim, o título “o 
maior país católico do mundo” é autoaplicado por seus habitantes em conotações (significados 
carreadas de subjetivismos) próprias antagônicas com igual intensidade. 

61. GABARITO: A) Em primeiro lugar, o texto não cuida de “desigualdades estruturais do Brasil”, 
mas das desigualdades de estatura e tamanho das religiões do Brasil. Ademais, ainda que o sentido 
fosse o mesmo, o “não obstante” sinaliza que tal leitura é possível; B) Falso; a inclusão de vírgula 
altera o sentido da frase, eis que o não obstante passaria a se referir ao período anterior, e não a “a 
permanência ininterrupta...”; C) ao contrário, intermitente confere ideia de descontinuidade, e não de 
perenidade, ininterrupção; D) verdadeiro. “nos dias que correm” é uma condição, pois é no presente 
– não no passado ou no futuro – que não é possível desconhecer o processo de transição religiosa. 
E) o “está passando” se refere ao tempo presente, conforme se depreende da conjugação “está” do 
verbo ser. 

62. GABARITO: A – A frase “Trata-se de um processo que tem sido há décadas acompanhado 
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias, ainda que também 
seja visível a olho nu” é a construção que mantém o sentido original, eis que exprime a ideia de que 
o processo não é apenas sentido sensorialmente, como também mediante acompanhamento atento. 

63. GABARITO: B – A) “Visível a olho nu” é empregado para reforçar a palavra que a antecede, 
“notório”; mas a forma como o enunciado foi concebido dá margens a nulidades, pois também se 
pode interpretar que a caracterização aqui é do “processo de transição religiosa”, que não é apalavra 
antecedente. B) Falso. Conforme estudaremos mais adiante, o sujeito da frase é indeterminado, 
tratando-se o “se”, aqui, de índice de indeterminação de sujeito, daí a conjugação no singular. 
“Processo” é o objeto indireto, e não o sujeito da frase; C) correto; D) correto; voz ativa: “as 
estatísticas censitárias têm acompanhado um processo...” . E) de fato, a supressão da vírgula 
desvincularia as “estatísticas censitárias” de “acompanhado atentamente”. 

64. GABARITO:  D - A) Fugaz é o que é efêmero, e não o que é lento; B) muito próximo; poderem, 
falastrão não é semanticamente o mesmo que “eficiente”; C) quase uma questão de proposição lógica 
negativa. Incorreto, pois não se está, logicamente, a atualizar, mas tão-somente a desfigurar. D) 
correto (ramerrão significa repetição monótona); E) gradual transmite ideia distinta de pontual. 

65. GABARITO: E – A) Estudaremos o “Se” oportunamente. Aqui, a partícula “se” simboliza um 
pronome pessoal reflexivo, não um pronome apassivador. B) Falso; o pronome se refere ao país 
descrito no parágrafo anterior; o “maior e mais populoso...” é uma característica desse país. C)  
Incorreto, pois o “lhe” não é pronome possessivo no primeiro caso; D) o correto seria “de cujo 
desfecho”. E) Correto. 



13 
 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação Analista TRT vol. I - Gabarito 

 
 

 

  



14 
 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação Analista TRT vol. I - Gabarito 

DIA 2 

DIREITO DO TRABALHO 
 

Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

 
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO JURÍDICO 

Physis x Nomos 

1. GABARITO: 1-B; 2-A. 

 

2. O direito é uma ferramenta de consecução da Justiça. Porém, (sempre/nem sempre) direito 
e justiça caminham juntos. 

 

3. GABARITO: E 

A) Prescrição é a fulminação de uma pretensão jurídica pelo decurso de um prazo aliado à inércia 
do titular dessa pretensão. Por exemplo, de acordo com o art. 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código 
Civil, uma pessoa possui o prazo de três anos para reivindicar judicialmente a reparação por um 
dano. Decorrido tal prazo sem o ajuizamento da ação e inexistindo uma causa impeditiva ou 
suspensiva da prescrição, será inviável o ajuizamento da ação, ainda que o indivíduo possua razão 
e prescrição se revele injusta. 

B) De acordo com o art. 6º, par. 3º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), 
coisa julgada ou caso julgado é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”. Assim, ainda que a 
decisão seja injusta, ela não poderá mais ser alterada, exceto em caso de ação rescisória (que 
estudaremos oportunamente, mas que só é cabível em casos excepcionais). 

C) Direito adquirido consiste nos “direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem” (LINDB, art. 6º, par. 2º). Prioriza-se a segurança jurídica, a 
estabilidade das relações. Nosso direito adotou a teoria do direito adquirido de Carlo Francesco 
Gabba, isso é, considera-se adquirido não apenas o direito cujas condições de aquisição já tenham 
sido reunidas e o direito esteja sendo efetivamente exercido (por exemplo, alguém que está 
aposentado, uma vez reunidas as condições para o exercício do direito à aposentadoria), como 
também aqueles direitos cujas condições já se encontram preenchidas mas cujo exercício ainda está 
pendente (por exemplo, alguém que já reuniu as condições para se aposentar mas prefere continuar 
trabalhando). Nesses casos, ainda que haja alteração legal nas condições para se aposentar, 
estabelecendo um tempo maior de serviço ou de contribuição, o indivíduo estará imunizado, 
protegido, pois já adquiriu o direito à aposentadoria. 

D) Ato jurídico perfeito é o ato “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” 
(LINDB, art. 6º, par. 1º). Trata-se da imunização do ato em face de oscilações futuras na forma exigida 
para tais atos. Por exemplo, se a lei admite que uma compra e venda seja feita por procuração e tal 
contrato de compra e venda é realizado, caso sobrevenha uma lei proibindo tal compra e venda por 
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procuração nenhum efeito produzirá em relação ao negócio já realizado segundo as leis vigentes no 
momento de sua realização. 

E) O princípio da proporcionalidade, diferentemente dos demais, é um princípio não escrito, 
implícito, que está mais a favor do valor justiça do que do valor segurança jurídica. Enquanto a 
prescrição praticamente sequer dá bola para o justo, ao tempo em que o direito adquirido, a coisa 
julgada e o ato jurídico perfeito possuem proteção constitucional contra alterações legais posteriores, 
o princípio da proporcionalidade lida com a ideia de se chegar a uma solução justa, a um meio termo, 
a uma solução equilibrada diante de um conflito entre valores fundamentais. Por exemplo, a 
Constituição Federal assegura o direito de passeatas (na realidade, assegura o direito de reunião e 
de liberdade de expressão, sendo a passeata uma reunião em movimento), mas ao mesmo tempo 
assegura o direito de ir e vir das pessoas. Pelo princípio da proporcionalidade, justifica-se que os 
manifestantes tenham o dever de avisar previamente as autoridades, para que assim o trânsito seja 
organizado de modo a não afetar o direito de ir e vir de quem não quer participar da manifestação.  

 

4. GABARITO: 1-C; 2-A; 3-B 

 

Norma jurídica  

 

5. Enquanto a linguagem do direito positivo é (descritiva/prescritiva), a linguagem da ciência do 
direito é (descritiva/prescritiva). Isto é, o direito positivo prescreve uma conduta; a ciência do direito 
descreve o direito positivo. 

6. Ontológico é algo que pertence ao plano (fático/normativo), ao mundo do ser. Por exemplo, 
a lei da gravidade é uma lei do mundo ontológico. 

7. Deontológico é aquilo que pertence ao plano (fático/normativo), ao mundo do dever-ser. Por 
exemplo, a lei que proíbe o homicídio ou a lei moral que proíbe furar a fila. 

8. No plano normativo, deontológico, há normas jurídicas e normas (morais/físicas). O que 
difere as normas jurídicas das normas morais é o caráter oficial da coercibilidade das primeiras. 

9. Normas jurídicas (se confundem/não se confundem) com texto de lei. 

10. Norma (é/não é) um juízo, uma construção intelectual, e não um texto. 

11. Norma (é/não é) um juízo hipotético-condicional que construímos a partir da leitura e 
interpretação dos textos. 

12. Norma é um juízo hipotético-condicional. É um “se isso”, “então aquilo”. Graficamente, a 
norma é representada da seguinte maneira: F → R (A A’), ou seja, se ocorrer o fato F, então deve-
ser uma relação jurídica R entre os sujeitos de tal relação (A e A’).  A primeira parte da norma é 
chamada de (antecedente/consequente), descritor ou hipótese, e descreve um fato já ocorrido ou 
um fato que pode vir a ocorrer.  

13. A segunda parte da norma é chamada de (antecedente/consequente), prescritor ou tese e 
descreve uma relação jurídica entre sujeitos determinados ou indeterminados que se deflagra a partir 
da ocorrência da hipótese. 
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14. Se o antecedente normativo se refere a um fato futuro ou de hipotética ocorrência, então 
dizemos que a norma é (abstrata/concreta), como geralmente se dá com as normas veiculadas por 
leis e contratos. 

15. Se o antecedente normativo se refere a um fato pretérito ou já ocorrido, então dizemos que a 
norma é (abstrata/concreta), como geralmente se dá com as normas veiculadas por um auto de 
infração ou por uma sentença judicial. 

16. Se o consequente normativo se refere a uma relação jurídica entre sujeitos indeterminados, 
então dizemos que a norma é (geral/individual), como geralmente se dá com as normas veiculadas 
por leis. 

17. Se o consequente normativo se refere a uma relação jurídica entre sujeitos determinados, 
então dizemos que a norma é (geral/individual), como geralmente se dá com as normas veiculadas 
por contratos ou sentenças típicas. 

18. A rigor, segundo a teoria pura do direito de Hans Kelsen, fontes do direito seriam os fatos que 
resultam na criação de normas, sendo sintetizadas no binômio competência/procedimento, isso é, 
fonte do direito seria o procedimento válido desenvolvido por sujeitos credenciados pelo sistema para 
introduzirem normas jurídicas ao sistema. Todavia, a doutrina comumente faz uma distinção, 
chamando tais fatos de fontes (formais/materiais) do direito e chamando o produto de tal atividade, 
como as leis, decretos e regulamentos, de fontes (formais/materiais) do direito. 

19. Para a teoria pura do direito, normas são “expressões irredutíveis do deôntico”, ou seja, 
unidades elementares do direito; o conteúdo mínimo para que uma prescrição jurídica faça sentido. 
Para a teoria pura, (podemos/não podemos) chamar de fonte formal do direito tudo aquilo que 
veicula normas, como leis, contratos, sentenças, decretos, regulamentos, autos de infração. Todos 
esses veículos positivam normas, ainda que normas abstratas e gerais em alguns casos, concretas 
e individuais em outros, ou abstratas e individuais, ou concretas e gerais.  

 

Hermenêutica 

20. GABARITO: A – A alternativa B descreve o significado de “interpretação”. A C, o significado 
de “aplicação do direito. 

 

21. GABARITO: A – B – C – D. 

A) Estas escolas são do final do séc. XVIII à primeira metade do século XIX;  

B) Estas são de meados do século XIX;  

C) final do século XIX a primeira metade do século XX;  

D) Meados do século XX. 

 

22. B – Cada uma dessas escolas investe em um método interpretativo. Aplicamos o direito 
valendo-nos, simultaneamente, de todos os métodos. 
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23. 1-G; 2-A; 3-D; 3-D; 4-B; 5 – F; 6-C; 7-I; 8-E; 9-H. 

 

24. A – Histórico. Este método propõe uma viagem ao passado para se descobrir o significado 
dos institutos em sua época. 

 

25. B – Sociológico. Este método procura contemporanizar o instituto. 

 

26. 1-c; 2-a; 3-d; 4-b. Nas próximas rodadas exploraremos tais conceitos. Por ora, basta o contato 
superficial. 

 

27. GABARITO: B - Analogia é um recurso de aplicação do direito para a hipótese de lacuna 
jurídica (situação não prevista em lei), quando o aplicador recorre a uma norma prevista para uma 
situação similar. Apresentaremos um exemplo na questão 29. Na presente questão, o que tems é a 
interpretação analógica. A interpretação analógica ocorre quando tipificadas situações, seguindo-se 
uma expressão de abertura que deve ser interpretada em similitude com as hipóteses antecedentes. 

 

28. GABARITO: IV 

 

O par. 3º do artigo 405 da CLT, ao prever hipóteses de trabalho prejudicial à moralidade do menor 
de dezoito anos, lista quatro hipóteses nos seus incisos. Qual inciso abaixo dispensa interpretação 
analógica (grife em cada um dos demais incisos a expressão que indica interpretação analógica)? 

 

I - prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, buates, cassinos, cabarés, dancings 
e estabelecimentos análogos;  

 

II -  em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;   

 

III - de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, 
gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da 
autoridade competente, prejudicar sua formação moral; 

 

IV - consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. 
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29. GABARITO: A – Trata-se de analogia, pois não se trata de uma interpretação ditada pela 
própria norma. A norma, expressamente, apenas menciona a proibição de vendas de bebidas 
alcóolicas. Não há uma expressão do tipo “e outros produtos similares”. Analogia é técnica de 
aplicação do direito, e não forma de interpretação. 

 

30. GABARITO: Verdadeiro. A analogia é a aplicação da lei que rege um caso a outro caso similar 
não previsto em lei. Seria como aplicar a lei Maria da Penha para proteger homens. Já a interpretação 
analógica é uma forma de interpretação extensiva expressamente demandada pela lei. No direito 
penal, a analogia não será cabível em prejuízo do réu, como decorrência do princípio da legalidade 
penal (princípio da taxatividade; só se admite analogia in bonam partem). Já a interpretação 
extensiva, por outro lado, é possível, por exemplo, para responsabilizar companheiro caso a norma 
fale apenas em cônjuge. Uma das modalidades de interpretação extensiva é a interpretação 
analógica, presente, por exemplo, no crime de estelionato: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, 
ou qualquer outro meio fraudulento: 

 

Aplicação do direito 

31. GABARITO: B. 

32. GABARITO: B – É o contrário. A norma especial, específica, geralmente prevalece sobre a 
norma geral. 

 

FONTES DO DIREITO DO TRABALHO (LEIA O GABARITO COM ATENÇÃO) 

33. GABARITO: E – Se a questão é apresentada dessa forma, resta evidente que o examinador 
se valeu da doutrina que recusa natureza de fonte aos regulamentos de empresa. 

 

34. GABARITO: C – A rigor, todas as sentenças judiciais veiculam normas. Geralmente são 
normas concretas (pois se referem a fatos já ocorridos durante a relação de emprego) e individuais 
(pois se referem a sujeitos determinados). No entanto, nem todos os estudiosos seguem a cartilha 
da teoria pura do direito e alguns equívocos são comuns, como recusar valor de fonte formal às 
sentenças comuns ou, no caso, às sentenças proferidas em ações civis públicas. Observe-se que 
esse tipo de questão é mais comum do que pode parecer. No concurso do TRT3 2009 caiu a seguinte 
questão: 

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2009) São fontes formais do Direito do Trabalho, 
exceto: 

(A) a Sentença que decide o dissídio coletivo; 

(B) a Sentença que decide a ação civil pública; 

(C) a Constituição da República; 

(D) a Convenção Coletiva; 
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(E) a Lei. 

  A resposta dada como correta foi a letra B, seguindo-se o senso comum e contrariando a 
teoria pura do direito. Por outro lado, observe a seguinte questão: 

(Magistratura do Trabalho – 5ª Região – CESPE) Considerando as fontes formais do 
direito do trabalho, seu conceito, classificação e hierarquia, conflitos de normas e suas 
soluções; interpretação e aplicação do direito do trabalho, o papel da eqüidade e a eficácia 
das normas trabalhistas no tempo e no espaço; revogação, irretroatividade e direito 
adquirido no direito do trabalho, assinale a opção incorreta. 

(A) O regulamento interno da empregadora não é considerado fonte formal do direito do 
trabalho. 

(B) A teoria do conglobamento é utilizada como método para se aferir a norma mais 
benéfica ao empregado. 

(C) De acordo com a legislação trabalhista vigente, a jurisprudência é uma fonte de 
integração da lei. 

(D) Se determinada pessoa física for contratada no Paraguai, por pessoa jurídica de 
nacionalidade paraguaia, para prestar serviços no Brasil, inexistindo qualquer dispositivo no 
contrato individual do trabalho regulando de maneira contrária, a norma trabalhista aplicável 
será a vigente no Brasil à época da prestação. 

(E) Havendo dois regulamentos estabelecidos pela empregadora, disciplinando as 
mesmas matérias, a opção do empregado por um deles importará a renúncia às regras 
previstas no outro. 

  A alternativa dada como incorreta foi a A. Nesse caso, o examinador se filiou à teoria pura do 
direito e, como nós, considerou falsa a afirmação de que o regulamento de empresa não é fonte 
formal do direito do trabalho. Agora, vejam outra questão de 2006, agora do TRT16: 

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região) Assinale a alternativa a INCORRETA: 

(A) Constituem fontes típicas do direito do trabalho a convenção coletiva, o acordo 
coletivo, a sentença normativa, o regulamento de empresa e o estatuto sindical. 

(B) Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Recusando-se 
qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado a elas, de comum 
acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho 
decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 
como as convencionadas anteriormente. 

(C) A convenção coletiva tem ap licação sobre toda a categoria econômica e profissional 
interessada, enquanto que a abrangência do acordo coletivo restringe-se a uma ou 
determinadas empresas. 

(D) As fontes materiais de direito equivalem aos fenômenos sociais, econômicos e 
políticos. 

(E) São fontes típicas do direito do trabalho a eqüidade, a analogia, o contrato, a 
Constituição e a lei. 
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  O gabarito considerou incorreta a alternativa E, haja vista que analogia e equidade não seriam 
fontes típicas, mas meios de integração do direito ou colmatação de lacunas. Novamente uma visão 
convergente com a nossa, pois a alternativa A prescreveu o regulamento de empresa (e, inclusive, o 
estatuto sindical) como fonte do direito do trabalho. Vejamos a seguinte questão, do TRT14, concurso 
2011: 

(Magistratura do Trabalho – 14ª Região) Conforme previsão legal e doutrinária, em relação 
à Teoria Geral do Direito do Trabalho, analise as afirmações abaixo e, ao final, responda. 

I. Além do princípio “protetor” no qual se inserem as regras do “in dubio pro operario”, 
da “norma mais favorável” e da “condição mais benéfica”, o Direito do Trabalho consagra os 
princípios da “irrenunciabilidade", da “continuidade da relação de emprego”, da “primazia da 
realidade”, da “razoabilidade” e da “boa-fé". 

II. Os regulamentos empresariais não podem ser considerados como fontes formais do 
Direito do trabalho uma vez que não conferem à regra jurídica o caráter de direito positivo.  

III. Não há previsão expressa no texto consolidado no sentido de a Justiça do Trabalho 
decidirá sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 
interesse público, até mesmo em razão do “princípio tutelar” que norteia o Direito do Trabalho. 

IV. A primazia dos preceitos de ordem pública na formação do conteúdo do contrato de 
trabalho está expressamente enunciada pela legislação brasileira, ao dispor a CLT que as 
relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas 
em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

V. A renúncia difere da transação em razão de que a primeira é ato unilateral e pressupõe 
a certeza, ao menos de caráter subjetivo, do direito de que é objeto, enquanto a segunda é 
bilateral e pressupõe uma incerteza, de natureza subjetiva, sobre o direito ou a situação 
jurídica. Entretanto, a validade da renúncia e da transação, nas relações individuais de 
trabalho, depende da configuração dos elementos: a) natureza do direito sobre o qual versam; 
b) capacidade; c) livre manifestação do agente; d) observância da forma ou solenidade, 
quando prescritas em lei; e) ato explícito, não podendo ser presumido e com interpretação 
restritiva.  

(A) Apenas as assertivas I e II são corretas. 

(B) Apenas as assertivas II, III e V são corretas.  

(C) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.  

(D) Apenas as assertivas I, IV e V são corretas.  

(E) Todas as assertivas são corretas. 

 

  O Gabarito foi D. Portanto, novamente uma questão em que o examinador converge com 
nosso entendimento, considerando o regulamento empresarial fonte formal do direito do trabalho. 

 

35. GABARITO: Materiais; formais. 
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36. GABARITO: podemos. 

 

37. GABARITO: A 

 

38. GABARITO: D 
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DIA 3 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 

PARTE I: 

Direito Processual do Trabalho: princípios. fontes. autonomia. 
interpretação. integração. eficácia. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE II: 

Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, 
jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízos de Direito investidos 
de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. 
Atribuições. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE I 
EFICÁCIA 

1. GABARITO: 1 – C; 2 – B; 3 – A 

2. As normas processuais novas (não se aplicam/aplicam-se) aos processos pendentes. 

3. Conforme art. 14 do CPC, que consagra a máxima tempus regit actum, a aplicação da nova 
norma processual deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas 
consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, se a lei nova não mais considera título 
executivo um determinado documento particular, mas se a execução já havia sido proposta ao tempo 
da lei anterior, a execução (será extinta/terá prosseguimento normal). 

4. Cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção, pois a lei nova não 
pode atingir o ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI), mesmo se ele for um ato jurídico processual. 
Por isso o art. 14 do CPC determina que se respeitem os atos processuais praticados. Por exemplo, 
a arrematação perfeita ao tempo odo código revogado (poderá/não poderá) ser desfeita por conta 
da aplicação de regra nova, como a que decorre do art. 891, parágrafo único, do CPC 2015. 

5. O termo processo serve tanto para designar o ato processo quanto a relação jurídica que dele 
emerge, razão pela qual podemos falar não apenas em ato processual perfeito como em direito 
processual adquirido. Assim, publicada a decisão (tornada pública, o que ocorre não apenas com a 
intimação formal pelo diário oficial, mas também quando é proferida em audiência/sessão ou juntada 
aos autos), surge para o vencido o direito ao recurso. Se a decisão houvesse sido publicada ao tempo 
da lei revogada e contra ela coubesse determinado recurso e na constância do prazo recursal 
sobrevém uma lei revogando tal recurso, será (cabível/incabível) o recurso antigo, pois o direito ao 
recurso antigo já estaria consolidado.  
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6. No CPC 1973, o Poder Público possuía prazo em quádruplo para contestar. No CPC atual, o 
prazo é dobrado. Com a citação surge a situação jurídica “direito a apresentar defesa”. Assim, vindo 
o CPC 2015 a viger durante o prazo de contestação iniciado sob a vigência do código passado, ao 
Poder Público se aplicará o prazo em (quádruplo/dobro). 

7. Em matéria de aplicação da lei processual no espaço, vigora o princípio da 
(territorialidade/extraterritorialidade), sendo brasileira a lei processual aplicável em todo o território 
nacional.  

8. O princípio da territorialidade em matéria processual (é/não é) absoluto. Observação: vide art. 
13 da LINDB. 

9. Conforme art. 13 da LINDB, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei 
(brasileira/que nele vigorar), quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais 
brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. 

10. GABARITO: Falso. LINDB, art. 13 (apenas quanto a ônus e meios de produção). 

 

FONTES e INTEGRAÇÃO 

11. GABARITO: D – I) CLT, art. 769; II) CLT, art. 889; III) com o advento da Lei 13.467/2017, 
assim passou a ser a redação do art. 882 da CLT:  Art. 882.  O executado que não pagar a 
importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, 
atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou 
nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei 
no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.; IV) CPC, art. 15; V) CPC, art. 1.046, 
§2º. A deferência recíproca entre processo civil e processo do trabalho simboliza o que a doutrina 
vem chamando de diálogo das fontes, expressão que se tornou comum a partir da remissão recíproca 
da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. 

12. GABARITO: Subsidiária; supletiva, segundo Homero Batista Mateus da Silva e Daniel Amorim 
Assumpção Neves. 

 

PRINCÍPIOS e INTERPRETAÇÃO 

13. GABARITO: B. O princípio do in dubio pro operario é admitido na hermenêutica trabalhista 
(em caso de dúvida quanto ao sentido da norma), mas não em matéria de prova, que é geralmente 
regida pelas regras sobre ônus da prova, prova dividida e carga dinâmica. 

14. GABARITO: C – A) CLT, art. 791, e Súm. 425; B) CLT, art. 899; C) CLT, art. 840. Todavia, 
quando ao dissídio coletivo, exige-se petição escrita (art. 856); D) CLT, art. 841; E) CLT, art. 825. 

15. GABARITO: Verdadeiro. ATENÇÃO: O princípio da identidade física determina que o 
magistrado que presidir a instrução do feito deve sentencia-lo, eis que mais íntimo das provas 
produzidas nos autos. O cancelamento da súmula 136 em 2003, que entendia inaplicável tal princípio 
ao processo do trabalho, inaugurou uma tendencial aplicação do princípio ao processo do trabalho, 
com fundamento no art. 132 do CPC 1973. Assim, seguimos doutrina e jurisprudência majoritária 
que, atualmente, entende pela inaplicabilidade do princípio, sendo certo que o art. 652 da CLT 
simplesmente confia à Junta de Conciliação e Julgamento (atualmente, Vara do Trabalho) o 
julgamento do litígio, sem ressalvas quanto à vinculação do juiz que presidiu a instrução. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
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16. GABARITO: Verdadeiro. Esse corolário do princípio da verdade real consta do art. 765 da 
CLT. 

 

17. GABARITO: A – A) Está em consonância com a Súmula 214 do TST; B) a alternativa está a 
descrever o princípio da imediatidade. A identidade física é o princípio que vincula a prolação da 
sentença ao magistrado que presenciou a instrução. C) Ao contrário, a súmula 136 expressamente 
afastava o princípio, outrora presente no art. 132 do CPC 1973, que determinava ao magistrado que 
concluísse a audiência o julgamento da lide, salvo se licenciado, afastado por qualquer motivo, 
promovido ou afastado. O CPC 2015 suprimiu o sistema do antigo art. 132, mas coloca no art. 366 
que, encerrados os debates, deve o juiz proferir sentença imediatamente ou em trinta dias. D) 
Juridicamente, a regra é a da audiência uma (CLT, art. 849). Porém, na prática, na enorme maioria 
dos casos, ocorre exatamente como descrito na alternativa. Há aqui, pois, ambiguidade imperdoável, 
mas que pode ocorrer em uma prova: o que o examinador pretendeu afirmar? A regra formal ou a 
regra prática? Em situações tais, o melhor é torcer por uma alternativa mais evidentemente correta, 
como é o caso da alternativa A. 

 

18. GABARITO: A – Quanto à alternativa A, tal decisão é irrecorrível (art. 896, §5º, da CLT). As 
alternativas B, C e D referem-se, respectivamente, aos itens I, II e III da Súmula 214, assim vazada: 
“Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não 
ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho 
contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de 
impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência 
territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo 
excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.” Fizemos questão de mencionar o 
recurso cabível em cada hipótese a fim de facilitar a memorização das hipóteses da Súmula 214. A 
regra é que o recurso cabível corresponde àquele que caberia da decisão final. 

 
PARTE II 

A JUSTIÇA DO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

1. GABARITO: D – CF, art. 111. Observe-se que o art. 644 da CLT, c, alude aos Juízes de 
Direito. Conforme art. 112. é possível, excepcionalmente, que Juízes de Direito exerçam jurisdição 
trabalhista; não obstante, é incorreto situá-los estruturalmente na Justiça do Trabalho. 

2. GABARITO: A – Pegadinha. Foi a Emenda Constitucional 24/1999 que eliminou a figura e 
alterou a nomenclatura “Junta de Conciliação e Julgamento” para Vara do Trabalho. A CLT não 
acompanhou tal atualização, mantendo a vetusta nomenclatura. O restante da assertiva está correto. 

3. GABARITO: D – CF, art. 111-A, I. Pegadinha: um quinto entre advogados e membros do MPT, 
e não um quinto entre advogados e um quinto entre membros do MPT. 

4. GABARITO: C. 

5. GABARITO: B – CF, art. 111-A, §2º, II. 

 

6. GABARITO: E. 
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A) CF, art. 111-A, §3º 

B) CF, art. 112. 

C) CF, art. 113. 

D) CF, art. 114, I. 

E) CF, art. 114, II c/c Súmula Vinculante 23: A Justiça do Trabalho é competente para processar 
e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos 
trabalhadores da iniciativa privada. 

 

7. GABARITO: E. 

A) De fato, tal previsão constava do art. 240, e, da Lei 8.112/1990. Ocorre que este dispositivo 
foi declarado inconstitucional na ADI 492 ao fundamento de que o art. 114 da Constituição Federal 
restringia a competência material da Justiça do Trabalho, em matéria de funcionalismo público, a 
lides envolvendo servidores titulares de empregos públicos (os chamados empregados públicos, ou 
servidores celetistas, com vínculo contratual com a administração). 

B) Cf. ADI 3.395. 

C) STF, ARE 1.001.075 RG, com repercussão geral reconhecida; Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 8-
12-2016, DJE 1º-2-2017, Tema 928. 

D) Cf., entre outras, Rcl 4.872, Rcl 7.126 AgR, Rcl 5.954, Rcl 7.0369AgR (sobre temporários); 
Rcl 4.785, Rcl 4.990, Rcl 8.197 AgR, Rcl 5.954, Rcl 7.039 AgR (sobre comissionados). 

E) “A Justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de 
servidores públicos celetistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas”. (RE 
846.854, com repercussão geral reconhecida; rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 1º-8-2017, 
P, Informativo 871, Tema 544). 

 

8. GABARITO: A. 

A) A Justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de 
servidores públicos celetistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas”. (RE 
846.854, com repercussão geral reconhecida; rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 1º-8-2017, 
P, Informativo 871, Tema 544). Observe que a decisão não abrangeu o funcionalismo público 
celetista de empresas públicas e sociedades de economia mista, o que torna incorreta a 
generalização do enunciado. 

B) Súmula 736 do STF. 

C) STF, RE 1.034.840 RG com repercussão geral reconhecida, rel. min. Luiz Fux, j. 1º-6-2017, 
P, DJE de 30-6-2017, Tema 947. 

D) CC 7.204. 

E) RE 222.368 Agr, rel. min. Celso de Mello, j. 30-4-2002, 2ª T, DJ de 14-2-2003. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo871.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo871.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13117787
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9. GABARITO: C. 

A) ARE 906.491 RG com repercussão geral, rel. min. Teori Zavascki, j. 1º-10-2015, P, DJE de 
7-10-2015, Tema 853. 

B) RE 1.015.362 AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 12-5-2017, P, DJE de 29-5-2017 

C) “A jurisprudência do STF também tem firme entendimento de que as ações de 
complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por servidores da extinta 
RFFSA [Rede Ferroviária Federal S.A.] devem ser processadas perante a Justiça comum. 
Inaplicabilidade ao caso da modulação de efeitos determinada quando do julgamento 
do 586.453 RG/SE, porque não se cuida de ação ajuizada contra entidade de previdência privada”. 
[ARE 665.744 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 5-11-2013, 1ª T, DJE de 5-11-2013.] 

D) Competência jurisdicional. Justiça do Trabalho versus Justiça comum. Ação de Interdito 
Proibitório. Movimento grevista. Acesso de funcionários e clientes à agência bancária: 
"piquete". Art. 114, II, da CF. Jurisprudência do STF. Competência da Justiça do Trabalho. "A 
determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de 
questões de direito civil" (CJ 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra 
da relação de emprego. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento 
grevista, ainda que de forma preventiva. O exercício do direito de greve respeita a relação de 
emprego, pelo que a EC 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho 
conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, II, da Constituição da República). 
[RE 579.648, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 10-9-2008, P, DJE de 6-3-2009, Tema 74.]  

 

10. GABARITO: E. 

A) CF, art. 114, III. 

B) CF, art. 114, IV. 

C) CF, art. 114, V. 

D) CF, art. 114, VI, e Súmula Vinculante 22. Tal competência, segundo RE 600.091 com 
repercussão geral reconhecida, abrange a ação ajuizada por herdeiros do acidentado. 

E) A competência, no caso da ação entre empregado e INSS decorrente de acidente de trabalho 
é da Justiça Estadual, conforme art. 109, I, f, da CF. 

 

11. GABARITO: D. 

A) CF, art. 114, VII. 

B) Súmula Vinculante 53. 

C) CF, art. 114, IX. 

D) STF, RE 583.955, com repercussão geral reconhecida. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9534066
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12956601
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630014
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4795673
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=30431
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=579797
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12. GABARITO: B – O dissídio de natureza jurídica não é mencionado pela Constituição Federal. 
Assim, a jurisprudência entende dispensável o pressuposto processual do comum acordo na hipótese 
de dissídio jurídico ou de interpretação. Por se considerar o dissídio de greve um dissídio de natureza 
mista (pois além de estabelecer condições de trabalho visa à declaração de abusividade ou não do 
movimento), a jurisprudência passou a dispensar o pressuposto do comum acordo também em tal 
hipótese. 

13. GABARITO: A. 

14. GABARITO: C – CF, art. 115, §2º. 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: VARAS E TRIBUNAIS REGIONAIS DO 
TRABALHO 

 

15. GABARITO: B. O fato de possuírem CNPJ e eventualmente serem partes (pessoas formais) 
em alguns processos não lhes confere personalidade jurídica. A personalidade jurídica de tais 
órgãos, assim como do Ministério Público do Trabalho, é da União.  

 

16. GABARITO: 1-B; 2-A. 

 

17. GABARITO: B 

A) A expressão “jamais” está em desarmonia com o art. 645 da CLT; 

B) CLT, art. 646. O papel de coordenação do TST ficou ainda mais destacado com a EC 45/2004, 
que inseriu em sua estrutura a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

C) CLT, art. 643, par. 3º; 

D) O recurso das decisões do juiz de direito investido em competência material trabalhista é para 
o TRT da circunscrição (CF, art. 112); 

E) Desde a EC 24/1999, com a extinção dos juízes classistas, o Juízo de 1º grau, pela primeira 
vez na história, passou a ser monocrático. Os juízes classistas, também chamados de vogais, 
contavam com a previsão de suplentes. O art. 648 da CLT previa hipóteses de incompatibilidade de 
vogais. 

 

18. GABARITO: B – OJ-SDI1-164 OFICIAL DE JUSTIÇA "AD HOC". INEXISTÊNCIA DE 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO (inserido dispositivo) - DJ 20.04.2005 Não se caracteriza o vínculo 
empregatício na nomeação para o exercício das funções de oficial de justiça "ad hoc", ainda que feita 
de forma reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandado. 

 

VARAS DO TRABALHO 
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Circule as expressões corretas (texto elaborado a partir de Homero Batista Mateus da Silva): 

19. A CLT não foi alterada quanto às expressões utilizadas na década de 1940, de tal forma que 
ainda hoje seus dispositivos legais se referem a (juntas de conciliação e julgamento/varas do 
trabalho).   

20. Executivo. 

21. Reclamação. 

22. EC 24/1999. 

23. Verdadeiro. 

 

24. GABARITO: A  

A) Atualmente, os embargos infringentes possuem cabimento apenas diante de decisões não 
unânimes da SDC nos dissídios coletivos de sua competência originária. A SDC julga o dissídio 
coletivo de sua competência funcional originária e a própria SDC julga os Embargos Infringentes, que 
estão restritos à apreciação de cláusulas não unânimes. Não serão cabíveis se a decisão estiver em 
consonância com Precedente Normativo do TST, súmula ou jurisprudência dominante (RITST, art. 
70, II, c).  

B) Embargos de declaração se prestam a sanar contradições, obscuridades, omissões ou 
mesmo erros materiais nas decisões em geral.  

C) Embargos de Divergência são cabíveis contra decisões das Turmas que divergirem entre si 
ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.  

D) A figura dos Embargos de Nulidade já não mais existe e era como chamávamos os embargos 
contra decisões turmárias do TST contrárias à letra de lei federal. 

 

25. Verdadeiro. “Art. 644 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  a) o Tribunal Superior do 
Trabalho;  b) os Tribunais Regionais do Trabalho; c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os 
Juízos de Direito.” A matéria encontra-se atualmente regulada pelo art. 111 da CF, que pôs as coisas 
em seu devido lugar: “Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: I - o Tribunal Superior do Trabalho; 
II - os Tribunais Regionais do Trabalho; III - Juízes do Trabalho.” 

 

26. Substituto (CLT, art. 654). 

 

27. Não são. 

 

28. Auxílio. Está vivenciando um mero período de auxílio. 
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29. Não pode. 

 

30. Substituição. 

 

31. Pode. Alessandra assumiu 100% das funções do titular, tanto do ponto de vista jurídico como 
administrativo. 

 

32. GABARITO: B – Essa questão é extraída do art. 656 da CLT: 

 

Art. 656 - O Juiz do Trabalho Substituto, sempre que não estiver substituindo o Juiz-
Presidente de Junta, poderá ser designado para atuar nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento.   

§ 1º - Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da Região poderá ser dividido 
em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais Juntas, a juízo do Tribunal Regional 
do Trabalho respectivo.  

§ 2º - A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do Juiz-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de quem 
este indicar.  

§ 3º - Os Juízes do Trabalho Substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os 
Juízes Presidentes de Juntas, perceberão os vencimentos destes. 

§ 4º - O Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição 
regimental específica, que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos Juízes 
Substitutos entre as diferentes zonas da Região na hipótese de terem sido criadas na forma 
do § 1º deste artigo. 

 

33. Não é. É uma inamovibilidade parcial. Pela própria natureza de sua função, o Juiz Substituto 
não dispõe de local fixo de permanência prolongada. O que não se admite é a quebra de parâmetros 
racionais ou o tratamento diferenciado, estando o ato da presidência do tribunal sob o crivo do órgão 
plenário correspondente. A questão deve vir disciplinada pelo Regimento do Tribunal em 
consonância com os princípios da administração pública. 

 

34. GABARITO: E – A hipótese consta do art. 12, II, do Código de Ética da Magistratura (aprovado 
na 68ª Sessão do CNJ, em 06/08/2008). Todas as demais constam do art. 658 da CLT. As hipóteses 
das alíneas C e D são controvertidas. A CF trata da questão no art. 93, VII, mencionando que “o juiz 
titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal”. Portanto, é um dispositivo que 
não se aplica ao Juiz Substituto que, afinal, não possui lotação definitiva. O CNJ editou Res. 
37/20007, determinando que todos os tribunais fixassem normas internas para regularizar a situação 
da moradia dos magistrados e que as autorizações para residência externa à comarca fossem 
concedidas livres de prejuízo à efetiva prestação jurisdicional. Alguns excessos praticados pelos 
tribunais em tal normatização ensejaram ADI (ADI 4.088) ou Procedimento de Controle Administrativo 
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(CNH-PCA 200710000018819). Quanto ao desconto salarial de que trata a alternativa d, nunca 
testemunhei sua aplicação. O CPC, art. 143, prevê indenização por perdas e danos provocados pelo 
magistrado silente após provocação da parte. Os prazos mais conhecidos são o de cinco dias para 
despacho, dez dias para decisões interlocutórias e trinta dias para sentença (CPC, art. 226). 

 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

35. Previa. A EC 45/2004 retirou a previsão do art. 112. 

 

36. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, (sete/onze) juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva região. 

37. Os Juízes dos TRTs são nomeados pelo (Presidente do Tribunal/Presidente do 
TST/Presidente do STF/Presidente da República). 

38. Brasileiros. 

39. GABARITO: D. 

40. Não. Há entendimento consolidado de que a barreira etária de 65 anos só se aplica para a o 
acesso à magistratura pela primeira vez, ou seja, oriundos da advocacia e do MPT. Para os togados, 
a exigência já fora preenchida quando do acesso original à carreira (STJ, MS 18.840). 

41. FALSO – 1/5 será da advocacia e do MP. 

42. Os demais. Significa que havendo número fracionário quanto ao quinto constitucional, 
arredonda-se para cima, pois não há uma garantia de 4/5 de juízes provenientes da magistratura. 

43. Dez – Dez. 

 

44. Sêxtupla. Conforme art. 94 da CF: “Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, 
dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do 
Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as 
indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias 
subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. 

45. Não. 

46. E – CLT, art. 670, par. 6º. 

47. GABARITO: C – Assim vem previsto: 

Art. 102 - Os Tribunais, pela maioria dos seus membros efetivos, por votação secreta, 
elegerão dentre seus Juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de 
direção, os titulares destes, com mandato por dois anos, proibida a reeleição. Quem tiver 
exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente, não figurará mais 
entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antigüidade. É 
obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao Juiz eleito, para completar período 
de mandato inferior a um ano. 

 

 

48. Coletivos. Lei 7.701/1988, art. 6º. 

 

49. Simples. CLT, art. 672, par. 2º: Nos Tribunais Regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto 
da maioria dos juízes presentes, ressalvada, no Tribunal Pleno, a hipótese de declaração de 
inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público.  

 

50. Da metade e mais um (CLT, art. 672). 

 

51. Três (CLT, art. 672, par. 1º). 

 

52. GABARITO: D – CLT, art. 672, par. 3º. 

 

53. GABARITO: B – CLT, art. 672, par. 4º. 

 

54. GABARITO: B (v. art. 682 da CLT). 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E 
DIREITO SUMULAR TRABALHISTA 

55. GABARITO: 1-B; 2-A 

56. GABARITO: Está tudo nos arts. 63 e ss do RI: 1-E; 2 – A; 3 – B; 4 – C. 5 - F; 6-D; 7 - G.  

57. GABARITO: H. São sete, portanto, os veículos de jurisprudência cristalizada do TST. 

58. A tradição sumular da Justiça do Trabalho é (mais antiga/mais recente) que na Justiça 
Comum.  

59. Houve um tempo em que a Justiça do Trabalho era vinculada ao Poder Executivo e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (que é de 1943), em seu art. 902, par. 1º, deferia ao Tribunal 
Superior do Trabalho a competência para aprovar (prejulgados/enunciados) de observância 
obrigatória pelos órgãos trabalhistas, um embrião das súmulas vinculantes atualmente editadas pelo 
STF.  
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60. A Constituição de 1946, além de transpor a Justiça do Trabalho para o Poder Judiciário, teria 
“revogado” o par. 1º do art. 902 da CLT, segundo entendeu o STF no processo de Representação 
de Inconstitucionalidade 946/DF. Em 1963, com a alteração do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, foram criadas (as súmulas/os enunciados) no direito brasileiro, iniciativa creditada 
ao ministro (Victor Nunes Leal/Nuno Leal Maia/Victor Mozart Russomano/Câmara Leal). 

61. Em 1982, a Lei 7.033 revogou o art. 902 da CLT e os prejulgados existentes foram 
transformados em (enunciados/súmulas).  

62. Em 2005, por força da Resolução 129 do Pleno do TST, os enunciados passaram a se chamar 
(prejulgados/súmulas), como já ocorria com a jurisprudência cristalizada dos demais tribunais. 

 

63. GABARITO: 1 – A, B, D, E e F; 2 – C 

Observação #01 – Segundo o RITST, apenas dois órgãos editariam os veículos jurisprudenciais no 
TST: o Pleno e a Comissão de Jurisprudência. Contudo, a Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) 
tratou de estabelecer, no art. 702, f, da CLT: “Art. 702 - Ao Tribunal Pleno compete: (...). f) estabelecer 
ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme (...)”. 

Observação #02 – Veja, portanto, nem o Órgão Especial, nem a SDI, nem a SDC que positivam 
súmulas, precedentes normativos e orientações jurisprudenciais. 

Observação #03 – Há uma ambiguidade no RITST quanto à competência de criação de tais veículos. 
O Regimento Interno prevê: “Art. 68. Compete ao Tribunal Pleno (...) VII – aprovar, modificar ou 
revogar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, Súmula da Jurisprudência 
predominante em Dissídios Individuais e os Precedentes Normativos da Seção Especializada 
em Dissídios Coletivos; XI - aprovar o cancelamento e a revisão de orientação jurisprudencial.” 
Poderíamos pensar: se o Pleno pode cancelar e revisar OJ, também pode cria-las. Mas não; a edição 
(criação) de Orientações Jurisprudenciais, de acordo com o RITST é de competência da Comissão 
de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST: “Art. 54. À Comissão de Jurisprudência e 
de Precedentes Normativos cabe: (...) IV - inserir as Orientações Jurisprudenciais das Seções do 
Tribunal que retratem a jurisprudência pacificada da Corte, indicando os precedentes que a espelham 
(...). 

Observação #04 – Com a Lei 13.467/2017, a ambiguidade acima foi superada: todos os veículos de 
jurisprudência sedimentada são de competência do pleno. 

A súmula é algo, em tese, mais estável, forte e sedimentado que a orientação jurisprudencial. Não 
há necessidade de uma súmula ser antecedida por uma orientação jurisprudencial, mas muitas 
súmulas acabam reunindo orientações jurisprudenciais. Os precedentes normativos seriam 
entendimentos reiterados da SDC quanto ao alcance do poder normativo da Justiça do Trabalho 
(enunciados sobre disposição de condições de trabalho).  

Observação #06 – É muito complexa a questão da competência iniciativa para súmulas, Precedentes 
Normativos e OJs e talvez o custo-benefício de se memorizar não seja vantajoso. Súmulas podem 
decorrer de incidente de uniformização de jurisprudência (RI, art. 156), de proposta feita pela 
Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos (art. 162), de proposta abstrata firmada por 
ao menos dez Ministros (art. 163), por inciativa, no caso concreto, de qualquer Ministro (art. 163); 
quanto aos PNs e OJs, a iniciativa é da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, 
geralmente provocadas pelo envio de acórdãos pelas Seções.  

 

64. GABARITO: 1 – A, B, C, D, E, F. Vide comentários acima. 
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65. GABARITO: C. 

66. GABARITO: C. 

67. E – Vide art. 702, §4º, da CLT. 

 

68. GABARITO: Verdadeiro (Lei 7.701/1988, art. 5º, a). 

69. GABARITO: Verdadeiro. A função da SBDI1 é unificar a jurisprudência das Turmas do TST. 
Assim, conforme art. 71 do RI, à SBDI1 compete: a) julgar os embargos interpostos contra decisões 
divergentes das Turmas, ou destas que divirjam de decisão da Seção de Dissídios Individuais, de 
Orientação Jurisprudencial ou de Súmula; e b) julgar os agravos e os agravos regimentais interpostos 
contra despacho exarado em processos de sua competência.  

70. GABARITO: Falso. Embora a SBDI2 julgue em última instância os recursos ordinários 
interpostos contra decisões dos Tribunais Regionais em processos de dissídio individual de sua 
competência originária (RI, art. 71, c, I), também a SDC julga, em última instância, os recursos 
ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em 
dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica; e os recursos ordinários interpostos contra 
decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em ações rescisórias e mandados de 
segurança pertinentes a dissídios coletivos e em ações anulatórias de acordos e convenções 
coletivas. Ademais, o Órgão Especial julga recursos ordinários em agravos regimentais interpostos 
contra decisões proferidas em reclamações correicionais ou em pedidos de providências que 
envolvam impugnações de cálculos de precatórios; recursos ordinários interpostos contra decisões 
proferidas em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente de Tribunal Regional em 
sede de precatório; e recursos ordinários interpostos contra agravos regimentais em que tenha sido 
apreciada decisão de Presidente de Tribunal Regional em precatório. Por exceção, Turmas também 
julgam RO: os recursos ordinários em ação cautelar, quando a competência para julgamento do 
recurso do processo principal for atribuída à Turma. 

71. GABARITO: 1 – B; 2 – E; 3 – F; 4 – A; 5 – C; 6 – D; 7 – G. Atenção: utilizamos a expressão 
“embargos de divergência” para facilitar a distinção entre SBDI1 e SBDI2. Mas repare que a SDI 
plena também julga divergência (entre SBDI1 e SBDI2).  

Art. 146. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais julgará desde logo a matéria 
objeto da revista não conhecida pela Turma, caso conclua, no julgamento dos embargos 
interpostos, que aquele recurso estava corretamente fundamentado em contrariedade a 
Súmula da Jurisprudência da Corte, ou a Orientação Jurisprudencial. 

 

72. GABARITO: Falso. Diz o art. 97 da Magna Carta, que positiva a cláusula de reserva de 
plenário: “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público”. Portanto, a competência pode ser confiada a órgão especial. 

 

73. GABARITO: Tribunal Pleno, conforme art. 68, IX, do Regimento Interno. Esta questão não é 
rara de ser cobrada e induz a confusões, pois a CF admite a delegação da questão ao órgão especial, 
como visto na questão acima. 
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74. GABARITO: Falso. Conforme Lei 7.520/86, que criou o TRT15, no caso do Estado de São 
Paulo, competirá ao TRT2 o julgamento do dissídio coletivo cuja área abranja o território de ambos 
os tribunais. 

75. GABARITO: À SDC. Pensou em dissídio coletivo no TST, pensou em SDC. 

76. GABARITO: À SDC. Pensou em dissídio coletivo no TST, pensou em SDC. 

77. GABARITO: SDC. Pensou em dissídio coletivo no TST, pensou em SDC. A Lei 7.701/1988 
expressamente prevê a ação rescisória contra sentença normativa (art. 2º, I, c). 

78. GABARITO: SDC. Pensou em dissídio coletivo no TST, pensou em SDC. A Lei 7.701/1988 
foi a primeira a prever expressamente o dissídio coletivo de natureza jurídica (art. 2º, II, a). 

79. GABARITO: SDC. Pensou em dissídio coletivo no TST, pensou em SDC. Esse é um recurso 
curioso, pois será julgado pelo mesmo órgão que julgou o originariamente o processo. Só pela via do 
Recurso Extraordinário, se cabível, se tira da SDC uma decisão em dissídio coletivo de competência 
originária do TST. Se a decisão no dissídio coletivo originário do TST for unânime, os únicos recursos 
possíveis serão os embargos de declaração ou o Recurso Extraordinário. 

80. GABARITO: Pleno do TST. Para quase toda regra há exceções. RI, art. 68, VII. 

81. Compete à SDC julgar, em última instância, os (embargos infringentes/embargos de 
nulidade/embargos de divergência) interpostos contra decisão não unânime proferida em processo 
de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a decisão atacada estiver em 
consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou da Súmula de sua 
jurisprudência predominante.  

82. Os embargos de divergência são recursos de competência da (SDI/SDC). 

83. A figura dos (embargos infringentes/embargos de nulidade/embargos de divergência) deixou de 
existir. 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: SECRETARIA DAS VARAS DO TRABALHO 

84. Cada Vara terá (uma/duas) secretaria(s), sob a direção de funcionário que o Presidente 
designar, para exercer a função de secretário, e que receberá, além dos vencimentos 
correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. CLT, art. 110. 

 

85. GABARITO: B – CLT, art. 711, i:   Art. 711 - Compete à secretaria das Juntas: i) o desempenho 
dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos 
serviços que lhe estão afetos. 

 

86. GABARITO: Secretário (CLT, art. 712, e). Trata-se da redução a termo da reclamação verbal. 

 

87. GABARITO: Secretário (CLT, art. 712, g). 
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88. Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos 
fixados, serão descontados em seus vencimentos, (o valor correspondente a um dia de trabalho/em 
tantos dias quantos os do excesso). CLT, art. 712, par. único. 

 

89. GABARITO: B – CLT, art. 713. 

 

90. Escrivães – CLT, art. 717. 

 

91. GABARITO: B 

A) Contraria a seguinte previsão do art. 721, par. 5º, da CLT: Na falta ou impedimento do Oficial 
de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador, o Presidente da Junta poderá atribuir a realização do ato 
a qualquer serventuário. 

B) Conforme art. 721, par. 2º. 

C) Em desacordo com o par. 3º do art. 721 da CLT, que alude apenas ao Oficial de Justiça 
Avaliador. 

 

PENALIDADES 

 

92. GABARITO: A – Bem vindos ao desconhecidíssimo art. 722 da CLT, que deve ser aplicado à 
hipótese. A prática descrita no problema é mais comum do que se imagina. Fiquemos atentos e 
procuremos compreender o conceito jusadministrativista de caráter dinâmico do equilíbrio 
econômico-atuarial dos contratos públicos. 

 

93. VERDADEIRO – Trata-se de uma cominação positivada pelo art. 729, par. 2º, da CLT. Esta 
é uma garantia da verdade no processo do trabalho. 

 

94. GABARITO: D – A condução coercitiva é inerente ao poder de intimar testemunhas, não 
sendo atributo exclusivo da intimação processual penal. Mesmo em se tratando de procedimento 
administrativo, como Inquérito, há poder de condução de testemunha “debaixo de vara”. Quanto à 
multa, ela é contemplada pelo art. 730 da CLT: Art. 730 - Aqueles que se recusarem a depor como 
testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão na multa de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr$ 
500,00 (quinhentos cruzeiros).  (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975). Essas leis 
mencionadas são sobre indexação. A Vara deve possuir uma tabela. 

 

95. Cinco (CLT, art. 786) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L6986.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6205.htm
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96. Pelo prazo de 6 meses 

 

97. GABARITO: C 

A) Prescrição é um instituto de direito material e processual (entendo que é híbrido; a maioria 
da doutrina diz que é instituto de direito material apenas) consistente na fulminação da eficácia de 
uma pretensão pelo decurso de prazo aliado à inércia do titular em exercer tal pretensão. 

B) Preempção é um instituto de Direito Civil, significando preferência. Direito de preempção é 
sinônimo de direito de preferência ou direito de prelação. Prelação deriva do latim praelatione, que 
significa preferência. Preempção também vem do latim praeemptione, que significa direito de 
precedência numa compra antecipada. 

C) Perempção é um instituto de direito processual consistente na sanção extintiva da ação ao 
litigante inerte ou negligente. No processo civil possui um tratamento (CPC, art. 486, par. 3º), no 
processo penal outro (CP, art. 107; CPP, art. 60) e no processo do trabalho outro (CLT, art. 731). 

D) Decadência é um instituto de direito material e processual que a prescrição. É norma que 
extingue pretensões constitutivas pelo decurso do tempo. 

E) Preclusão é instituto de direito processual consistente na perda de uma faculdade processual 
pelo decurso de prazo (preclusão temporal), conduta incompatível com tal faculdade (preclusão 
lógica) ou pela realização do ato (preclusão consumativa). 

 

98. C 

A) Esta é a preclusão do processo civil, que enseja extinção do processo sem julgamento de 
mérito:  

CPC, Art. 486. § 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono 
da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe 
ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. 

B) Esta é a preclusão do processo penal, que enseja extinção da punibilidade em crimes de ação 
penal privada. 

CP, Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou 
perempção; 

CPP, Art. 60.  Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á 
perempta a ação penal: I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o 
andamento do processo durante 30 dias seguidos; II - quando, falecendo o querelante, ou 
sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o 
disposto no art. 36; III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a 
qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de 
condenação nas alegações finais; IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se 
extinguir sem deixar sucessor. 

C) Esta sim é perempção processual trabalhista típica, a suspender o direito de ação por seis 
meses. 
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CLT, art. 732. Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes 
seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844. 

 

99. Verdadeiro. CLT, art. 735. Quanto ao MPT, confira-se, ainda, o art. 8º, par. 2º, da LC 75/1993. 
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Dia 4 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
  

PARTE I: 
Direito Constitucional: Constitucionalismo, conceito e objeto, origem, 
formação, conteúdo, fontes, métodos de trabalho (prof. Filipe Kinsky). 
 

PARTE II: 

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 

normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 

normativa da Constituição (profs. Filipe Kinsky & Luiz Fabre).  

 

PARTE I 

 CONSTITUCIONALISMO 

1. Conceitua-se CONSTITUCIONALISMO como sendo uma técnica específica de limitação do 
poder com fins garantísticos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Trata-se do conceito de 
Constitucionalismo proposto por José Joaquim Gomes Canotilho. 

2. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, ao povo hebreu. É que o detentor 
do poder encontrava limites à sua atuação na nas leis do Senhor. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

3. Os atos dos governantes estavam, no Constitucionalismo Antigo, sujeitos a uma espécie de 
controle de constitucionalidade, cujo parâmetro eram os textos sagrados. Tratava-se de um 
exame de compatibilidade bíblica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

4. Ainda na Antiguidade, é possível identificar movimentos constitucionais em Atenas e Roma. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

5. Em _______________ (Atenas/Roma), havia todo um aparato de institutos que permitiam a 
cidadania ativa – o povo tinha grande participação na condução da política.  

6. Em _______________ (Atenas/Roma), institui-se um sistema de freios e contrapesos que 
possibilitava dividir e limitar o poder político. A edição normativa não ficava a cargo de um só 
órgão, sendo que era possível o controle do processo de formação de normas entre os órgãos 
responsáveis. 

7. No Constitucionalismo Medieval, que teve como marco a Magna Carta, em 1215, que o 
movimento do constitucionalismo ganha destaque, já que o reconhecimento da limitação estatal 
constava de um texto escrito, que primava pela garantia da(o) ____________________ 
(Liberdade e Propriedade/igualdade e Fraternidade). 
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8. A Magna Carta tem especial importância por ter fundamentado o que se vem a entender hoje por 
Constituição. Isto é, deixou-se de lado um Constitucionalismo baseado em costumes e religião 
para se ter um texto escrito, que enumerava direitos inarredáveis dos governados. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

9. O Constitucionalismo Medieval produziu diversos outros documentos marcantes, que pretendiam 
limitar o poder do Estado através da garantia de direitos fundamentais mínimos. Dentre estes 
documentos é possível citar alguns: indique-os com um X: 

(   ) Petition of Rights; 

(   ) Habeas Corpus Act; 

(   ) Bill of Rights; 

(   ) Act of Settlement; 

(   ) Constituição de Weimar; 

(   ) Forais e Cartas de Franquia; 

(   ) Contratos de Colonização. 

10. Identifique os estes principais documentos limitadores do Poder Estatal produzidos durante o 
constitucionalismo medieval, preenchendo as lacunas: 

Habeas 
Corpus Act 

Act of 
Settlement 

Petition of 
Rights 

Bill of Rights 
Contratos 

de 
Colonização 

Forais ou Cartas 
de Franquia 

 

Petition of Rights: Em 1628, veda que o rei crie impostos, convoque o exército ou prenda pessoas 
sem o prévio consentimento do parlamento; 

Habeas Corpus Act: em 1679, busca proteger a população contra prisões arbitrárias determinadas 
pelos reis. 

Bill of Rights, em 1689, consagra a soberania do parlamento sobre os poderes reais, além de trazer 
avanços quanto à liberdade individual e à propriedade privada.  

Act of Settlement, em 1701, garante algumas prerrogativas aos membros do judiciário, na tentativa 
de evitar eventuais pressões externas. 

Forais ou Cartas de Franquia: Eram documentos que conferiam aos Burgos autonomia em relação 
aos Feudos cujas terras ocupavam. Os Burgos conquistavam, através destes documentos, 
autonomia política e administrativa. 

Contratos de Colonização: Tratavam-se de contratos firmados entre colonizadores e colonizados – 
notadamente entre os ingleses e os norte-americanos –, que conferiam uma certa autonomia política 
aos novos ocupantes da américa para se autogerirem. 
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11. O Constitucionalismo Moderno tem forte influência de filósofos da doutrina dos Contratos Sociais. 
Dentre eles destacam-se John Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

12. O movimento do Constitucionalismo Moderno surge como uma forma de manter vivo o 
Absolutismo, mas mantendo resguardados os direitos dos súditos, que não mais poderiam ser 
relegados aos desmandos do monarca. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Essa é uma 
característica do Constitucionalismo Medieval. O Constitucionalismo Moderno propõe a 
ruptura com o absolutismo. 

13. O Constitucionalismo Moderno tem como eventos que demarcam sua sobreposição cronológica 
em relação ao Constitucionalismo Medieval com os movimentos constitucionais no(a) 
__________________________ (França e Estados Unidos/México e Alemanha). 

14. A Declaration of Rights do Estado da Virginia é considerada a primeira declaração moderna de 
direitos; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

15. A Revolta do Chá [...] Em Maio de 1773, numa tentativa de recuperar uma parte da fortuna 
gasta na guerra dos sete anos, o Rei George III impôs o monopólio da Companhia das 
Índias Orientais no comércio de chá para a América, fixando um preço especial para os 
colonos, que contrabandeavam aquele produto. Estes, em protesto contra a decisão de 
Londres, impediram que os navios carregados com chá pudessem atracar nos portos de 
Filadélfia e Nova Iorque. 

Em Dezembro, na cidade de Boston, mais de sete mil homens, liderados por Samuel 
Adams, acorreram ao porto para impedir três navios da Companhia das Índias de 
descarregar. Quando o governador exigiu o pagamento do imposto, um grupo de homens 
disfarçados de índios Mohawk infiltrou-se nos navios e atirou todo o chá borda fora. A 
ação rebelde foi aplaudida pelos colonos americanos e punida pelo Parlamento britânico: 
em Março de 1774 foi aprovada uma lei a encerrar o porto de Boston ao comércio, até a 
Companhia das Índias ser ressarcida do prejuízo. 

Para reagir à decisão da metrópole, os colonos convocaram o primeiro Congresso 
Continental, ao qual chegaram delegados de 12 das 13 colónias, e deram início à guerra 
revolucionária. Um segundo Congresso foi reunido em Filadélfia, em 1775, já com a 
presença de todas as colónias - os seus dignitários foram aqueles que redigiram e 
aprovaram a Declaração de Independência dos EUA, a 4 de Julho de 1776. [Fonte: 
http://www.publico.pt/mundo/jornal/revolta-do-cha-levou-a-revolucao-americana-
18706197], importante movimento na concretização da independência 
_____________________(Americana/ Francesa/ Mexicana/ Alemã), influenciou drasticamente 
na formação do princípio do No Taxation Without Representation. Não se poderia, pelo 
Princípio do No Taxation Without Representation, criar ou majorar tributos sem a anuência 
popular, através dos representantes do povo. 

 

16. Em ____________________________ (1787/1788/1789/1790) nasce a primeira Constituição 
Moderna, a Constituição do(a) _____________________ (Estados Unidos/França). 

17. Em ___________________ (1787/1788/1789/1790), na França, é editada a Declaração dos 
Homens e dos Cidadãos, que dá um contorno bastante preciso ao constitucionalismo moderno, 
ao declarar que “Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the 
separation of powers, has no Constitution.” Ou seja, numa sociedade em que não há previsão de 
garantias de direitos ou de separação de poderes, não há uma Constituição. 
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18. A constituição é documento que possui natureza política e que, na concepção original do século 
XVIII, deveria, necessariamente, acolher a teoria da separação de poderes e declarar os direitos 
dos cidadãos frente ao Estado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Questão PGE - CESPE 

19. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas 
constitucionais, como a separação de poderes, os direitos individuais e a supremacia 
constitucional. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Questão Delegado – CESPE 

20. O Neoconstitucionalismo é movimento constitucional situado cronologicamente no pós-primeira 
guerra mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

21. O Neoconstitucionalismo é um movimento que toma forma em contraposição ao 
Constitucionalismo em vigor até o fim da 2ª Guerra Mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

22. O Neoconstitucionalismo toma forma quando se escancara que a desvinculação da ética e da 
moral com relação ao Direito dá margem a subversão da própria finalidade do Direito: A justiça. 
No Tribunal de Nuremberg, os Nazistas, em sua defesa, alegaram o estrito cumprimento da lei e 
da própria Constituição Alemã, que autorizava todos os episódios ligados ao holocausto. Chegou-
se à conclusão, neste momento, de que o Direito não mais poderia ser visto como um fim em si 
mesmo. Afinal, se o fosse, os nazistas não teriam cometido qualquer ilícito, já que todos seus 
atos seriam juridicamente válidos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

23. Há, com o Neoconstitucionalismo, um resgate dos valores kantianos, reintegrando a moral ao 
direito. A partir desta retomada kantiana, passa-se a enxergar o Direito como um meio para um 
fim outro, qual seja, a Dignidade da Pessoa Humana. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

24. A fim de garantir a prevalência da Dignidade da Pessoa Humana, fez-se necessário trazer a 
Constituição da periferia do ordenamento jurídico, do campo das meras intenções, para o centro 
de todo o universo normativo. Só seriam válidos os atos compatíveis com os valores inscritos na 
Constituição, que agora tem força normativa. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

25. No Neoconstitucionalismo preconiza-se a abertura da hermenêutica constitucional aos influxos 
da moralidade crítica. Caracteriza-se, ainda, pela mudança de paradigma de Estado Legislativo 
de Direito para Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição passa a ocupar o centro 
de todo o sistema jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Procurador da República – 
PGR 

26. Para o Neoconstitucionalismo, todas as disposições constitucionais são normas jurídicas, e a 
Constituição, além de estar em posição formalmente superior sobre o restante da ordem jurídica, 
determina a compreensão e interpretação de todos os ramos do Direito. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). Procurador da República – PGR 

27. Sob o novo paradigma do pós-positivismo, o Estado Constitucional dá espaço ao Estado 
Legislativo, sendo suas características nevrálgicas a Carga Valorativa da Constituição, o 
reconhecimento da sua força normativa, o centralismo constitucional e o estabelecimento mínimo 
de direitos inerentes a dignidade da pessoa humana. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

28. O professor Dirley da Cunha Júnior chama atenção para dois importantes movimentos 
neoconstitucionais: o Patriotismo Constitucional e o Transconstitucionalismo. Identifique-os 
abaixo: 

1º) Patriotismo Constitucional: Trata-se de um movimento que busca o reconhecimento de 
um constitucionalismo intercultural. Foi difundido por Jürgen Habermas, nos anos 80. A 
ideia é superar o problema do nacionalismo étnico, que por muito tempo acabou opondo 
grupos de diferentes culturas. Pretende-se modificar o epicentro do sentimento de 
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pertencimento, que até então girava em torno do nacionalismo, para a Constituição, que 
deve ser aberta e incentivar a interação cultural. 

2º) Transconstitucionalismo: Os maiores problemas relacionados ao constitucionalismo – a 
busca pela efetivação dos direitos humanos e a limitação dos poderes estatais – devem 
ser discutidos e tratados em âmbito internacional, dada sua importância. “O Direito 
Constitucional, portanto, afasta-se de sua base originária, que sempre foi o Estado, para 
se dedicar às ‘questões transconstitucionais’.” Busca-se conferir tratamento harmonioso 
aos problemas que assolam todos os Estados. 

Curso de Direito Constitucional – Dirley da Cunha Júnior – 10ª Edição. Editora JusPODIVM, 
2016. 

29. i-c; ii-a; iii-d; iv-b 

30. Se fala, ainda, em Constitucionalismo do Futuro. Trata-se de um Constitucionalismo que está por 
vir, que deve ser idealizado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

31. O Constitucionalismo do Futuro é idealizado por ______________________ (José Roberto 
Dromi/Karl Lowenstein). 

32. O propositor do Constitucionalismo do futuro elenca como suas características, as seguintes 
(Marque com um V as características corretamente conceituadas, e com um F as que contenham 
equívoco na conceituação): 

( V ) Verdade: O texto constitucional deve ser ligado à realidade por um elo de verdade, de forma 
que as normas programáticas possam ser de fato postas em prática, possam ser alcançadas. Busca-
se uma diminuição da distância entre o ser e o dever ser. 

( F ) Solidariedade: A solidariedade deve continuar presente nas constituições, assim como já se faz 
presente desde que se puseram em evidência os direitos de 1ª dimensão. A Solidariedade só ganha 
espaço no que se convencionou chamar de 3ª dimensão dos Direitos Fundamentais. 

( V ) Consenso Democrático: A democracia não deve ser explorada de forma exclusiva pela maioria. 
As minorias devem ter espaço. 

( V ) Continuidade: O Constitucionalismo do Futuro deve vedar o avanço reacionário, mantendo vivos 
os direitos historicamente conquistados e buscar a concretização de tantos outros. 

( V ) Participação Popular: A ideia aqui é fazer com que a população, cada vez mais, se torne 
politicamente ativa, se torne cada vez mais participativa, que possa ela mesma conduzir os rumos 
do Estado. 

( V ) Integração: O constitucionalismo do futuro deverá buscar uma integração entre nações, entre 
diferentes povos. 

( V ) Universalidade: O que se busca aqui é a efetividade da dignidade da pessoa humana em todas 
as suas facetas, com ênfase à isonomia. Os direitos devem ser atribuídos à população de forma 
igualitária, sem que reste excluído qualquer um, por qualquer motivo que seja. 

33. Também se fala no Constitucionalismo Termidoriano, Evolutivo ou Whig. Em síntese, este 
movimento constitucional preza pela evolução constante mas moderada do complexo jurídico. 
Ele nasce como crítica ao rompimento drástico e sangrento do ordenamento jurídico, social e 
político Francês durante a Revolução Francesa. Trata-se de meio reacionário e estabilizador das 
rupturas institucionais. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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34. O Constitucionalismo whig (ou termidoriano) defende mudanças constitucionais bruscas ou 
revolucionárias. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Procurador da República - PGR 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

35. I-B; II-A; III-C. Para não confundir os autores e as respectivas teses a respeito do sentido da 
Constituição, o professor Vitor Cruz sugere a seguinte dica: Sentido Sociológico – Ferdinand 
LaSSale; Sentido PolíTico – Carl SchimiTT. 

36. I- (Verdadeiro/Falso); II- (Verdadeiro/Falso); III- (Verdadeiro/Falso); 

37. Verdadeiro 

38. I-B; II-A. 

39. J. H. Meirelles informa que a Constituição Total “apresenta, na sua complexidade intrínseca, 
aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma 
perspectiva unitária. [...] Assim, são essas constituições um conjunto de normas fundamentais, 
condicionadas pela cultura total – Ferdinand Lassale –, e ao mesmo tempo condicionantes desta – 
Konrad Hesse –, emanadas da vontade existencial da unidade política – Carl Schmitt –, e 
reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder 
político– Hans Kelsen –.” 

40. B – Estão corretas as alternativas I, II e III. A alternativa IV está incorreta, eis que o CPC/2015, 
ao contrário, incentivou bastante a abertura da Constituição, prevendo tanto a figura do Amicus 
Curiae quanto da Audiência Pública. Inclusive, ao elaborar o novel códex, o legislador acabou com a 
antiga divergência doutrinária a respeito da natureza jurídico-processual do Amicus Curiae: Trata-se 
de terceiro interveniente, que conta, agora, com capítulo próprio dentro do título “Da intervenção de 
Terceiros”. 

 

PARTE II 

Classificação das Constituições 

 
 

1.  

I-b; 

II-a; 

III-d; 

IV-c. 

 

2.  
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I-d;  

II-b;  

III-e;  

IV-c;  

V-a. 

VI-g 

VII-f 

 

3.  

I-A 

II-B 

 

4.  

I-B 

II-A 

 

5.  

I-B 

II-A 

 

6.  

I-A 

II-C 

III-B 

 

7.  

I-B 

II-A 
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8.  

I-A 

II-B 

 

9.  

I-A 

II-B 

 

10.  

I-B 

II-A 

 

11.  

I-B 

II-A 

 

12.  

I-A 

II-B 

 

13.  

I-C 

II-B 

III-A 

 

14. As Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988 foram todas _______________ 
(outorgadas/promulgadas). Já as Cartas de 1824, 1937, 1967 e 1969 são consideradas 
_______________ (outorgadas/promulgadas). 
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Dica: Muito astuto, o professor Vitor Cruz notou que as Constituições Outorgadas tiveram sua 
primeira aparição em um ano par e, depois, só se repetiram em anos impares. Já as Constituições 
Promulgadas, apareceram primeiro num ano ímpar, e depois só em anos pares. Ajuda a matar 
algumas questões objetivas decorando só os anos de criação das primeiras duas Constituições, não 
é mesmo? ☺ 

15. b. De fato, as Constituições rígidas são aquelas que demandam, para sua modificação, processo 
legislativo com quórum mais rigoroso de aprovação em relação à promulgação de leis ordinárias. A 
existência de cláusulas pétreas não é um traço caraterístico das constituições rígidas, mas das super-
rígidas. 

16. “Provavelmente, a decisão política que conduziu à promulgação da constituição, ou desse tipo 
de constituição, foi prematura. A esperança, contudo, persiste, dada a boa vontade dos detentores e 
destinatários do poder, de que tarde ou cedo a realidade do processo do poder corresponderá ao 
modelo estabelecido na constituição.” 

O trecho acima, retirado da obra de um importante constitucionalista do século XX, corresponde à 
descrição de uma constituição ____________ (normativa/nominal/semântica). 

17. O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão constituinte 
democraticamente eleito, que sistematiza as ideias e os princípios fundamentais da teoria política e 
do direito prevalente em determinado momento histórico é denominado, quanto ao modo de sua 
elaboração, de _________________ (flexível/rígido/semirrígido/dogmático/outorgado). 

18. As Constituições que se apresentam em textos esparsos, fragmentadas em vários instrumentos 
normativos, são chamadas de _________________ 
(balanço/heterônomas/semirrígidas/inorgânicas/formais). 

19. Considere os seguintes elementos característicos de determinadas classificações, e indique que 
classificações são essas: 

a) Semânticas. 

b) Escritas, codificadas, orgânicas, reduzidas ou unitárias. 

c) Flexíveis 

20. A Constituição do império de 1824 foi considerada __________________ 
(imutável/superrígida/rígida/semirrígida/flexível), porque apenas as matérias propriamente 
constitucionais − e assim apontadas pelo texto constitucional − exigiam modificação com as 
formalidades inerentes à rigidez constitucional, ficando as demais matérias ao alcance da lei comum. 
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Dia 5 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Interpretação de texto II (prof. Luiz Fabre) 

 
1. GABARITO: D. 

 

2. GABARITO: C – De fato, o uso vulgar, isso é, o comum seria principiar pelo nascimento. 

 

3. GABARITO: B – Afinal, trata-se de um defunto autor. 

 

4. GABARITO: E. 

 

5. GABARITO: D. 

 

6. GABARITO: C. 

 

7. GABARITO: E. 
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DIA 6 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) 

 

CONCEITO DE PROCESSO 

1. GABARITO: C. Trata-se de um poder-dever-função no qual o Estado se substitui à vontade 
das partes na resolução de conflitos. Trata-se de poder porquanto extroverso, independe da 
voluntariedade da parte submeter-se à Jurisdição; é dever porquanto indeclinável, inafastável; é 
função na medida em que o magistrado transforma normas gerais e abstratas veiculadas pelo 
ordenamento jurídico em normas concretas e individuais, isto é, aplicável às partes envolvidas no 
processo ou atingidas pelos efeitos da decisão. 

 

2. GABARITO: D. A idéia de processo não se restringe a um único dos aspectos acima. O 
processo é a somatória de um procedimento (ato jurídico complexo de formação sucessiva) com uma 
relação jurídica que dele emerge, envolvendo partes e o Estado-Juiz, relação esta marcada por 
direitos, deveres, prerrogativas, ônus, sujeições, etc, e que culmina na criação de normas jurídicas 
aplicáveis ao caso concreto. 

 

A HISTÓRIA DO PROCESSO: DA FASE IMANENTISTA AO PROCESSO INSTRUMENTAL 

 

3. GABARITO: A – Onde existir sociedade, existirá o direito. Os filósofos iluministas aludiam a 
uma espécie de “contrato”: ao viver em sociedade, o homem renuncia ao estado de natureza e à 
ideia de coerção pela força física, de justiça pelas próprias mãos. Concomitantemente a esta renúncia 
à justiça de mão própria, surge a necessidade de concepção de ferramentas racionais de resolução 
de conflitos. 

 

4. GABARITO: A – A preocupação com a plenitude da jurisdição, de sorte a tutelar até mesmo 
as micro e as macrolesões, é algo que se desenvolverá a partir dos anos 50, conforme veremos.  

 

5. GABARITO: A. 

 

A) A história do processo em Roma é dividida em duas grandes fases, sendo que a primeira  
fase é dividida em dois períodos. A primeira fase é conhecida como FASE DA JURISDIÇÃO 
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PRIVADA (“ordo iudiciorum privatorum”), e vai de 753 aC (Surgimento de roma) até o ano de 200 
(Constituição de Sétimo Severo). Nesta fase haverá dois períodos: o período das ações da lei (“legis 
actionis”) ou arcaico; e o período formulário. A segunda fase é conhecida como FASE DA 
COGNIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (“extraordinária cognitio), vai de 200 até 565, sendo caracterizada 
pela assunção de toda a função jurisdicional pelo Estado.  

 

Na primeira fase (FASE DA JURISDIÇÃO PRIVADA), havia um rito procedimental composto por duas 
etapas: na primeira etapa, pretores (representantes oficiais do Estado) faziam um juízo de 
admissibilidade da ação e, aceito o processamento, o mérito passava a ser julgado por um corpo de 
árbitros privados, um júri formado por cidadãos.  

 

 

Durante tal fase, em 450 aC foi editada a LEI DAS DOZE TÁBUAS, tornando o conhecimento do 
direito acessível a todos. É o início de uma “democratização” do processo e do acesso à jurisdição. 
As Tábuas I, II e III tratavam de temática processual: organização, procedimento judicial e execução. 

 

As leis romanas não enunciavam direitos, propriamente ditos (ex: todos têm direito à propriedade 
sobre seus bens). Elas enunciavam ações (ex: aquele que tiver a sua propriedade turbada terá ação 
contra o invasor). Daí surge uma confusão terminológica entre direito e ação que até hoje é comum 
(por exemplo, alguém dizer: você não tem direito de ação contra ele porque ele não fez nada errado). 

 

A ciência do direito processual chama de teoria imanentista do processo esse pensamento que funde 
direito processual com direito material. 

 

6. GABARITO: D. A partir do século XIX, passa-se a tratar do direito processual como uma 
ciência.  

 

I – Fase imanentista, clássica, privatista, civilística ou sincrética –  “não há direito sem ação; não há 
ação sem direitos” (Friedrich von Savigny). O processo é visto como apêndice do direito material. 
Savigny é legatário da doutrina romana de Celso. 

 

II – Fase autonomista, conceitual ou científica – Muther e Windscheid iniciam intenso debate 
acadêmico, culminando na conclusão do caráter público do direito de ação: trata-se de um direito 
autônomo em relação ao direito material, um direito de agir exercícvel contra o Estado e a parte 
contrária. 

 

Oscar von Büllow (1868) teorizará a idéia de processo como uma relação jurídica de direito público 
que transcorre entre o Poder Judiciário e as partes. pressupostos processuais e a noção de processo 
como uma relação jurídica de direito público.  
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Adolph Wach (1885) capitaneará a teoria concretista da ação: o direito de ação é autônomo, público 
e concreto (demanda uma sentença de procedência). 

 

Giuseppe Chiovenda (1903) mencionará que a função do juiz é aplicar a vontade da lei ao caso 
concreto; é a atuação da vontade concreta da lei. A alternativa D está incorreta porque esta é uma 
concepção ultrapassada, de juiz como mero observador passivo do ordenamento jurídico; não, o juiz 
cria normas aplicável às partes através da interpretação da lei. 

 

Heinrich Degenkolb (1905) consagra a ideia de processo como relação jurídica abstrata, a 
independer da sorte da demanda. 

 

Piero Calamandrei (1945) desenvolverá os conceitos fundamentais do enjuizamento: ação, jurisdição 
e processo. Aqui, estamos numa fase avançada do direito processual: ação como direito autônomo 
de provocar o Estado; processo como uma relação jurídica abstrata, independente da procedência 
ou não; jurisdição como um poder-dever-função estatal. 

 

Enrico Liebman (anos 1930 e 1940) capitaneará a teoria eclética da ação: a ação é autônoma em 
relação ao direito material, mas isso não significa que não haja condições para que alguém possua 
o direito de ação. Essa ideia será incorporada ao CPC 1973. 

 

Francesco Carnelutti (anos 1940 a 1960) desenvolverá a noção de lide como pretensão resistida e 
de processo como instrumento de justa composição do litígio. 

7. GABARITO: B. 

8. GABARITO: 1- B; 2 – A; 3 – C. 

 

PRINCÍPIOS DO PROCESSO 

Princípio do devido processo legal 

9. Não tem – mero procedimento – não se aplicando. 

10. 1215. 

11. Fundante. 

12. Formal. 

13. Substancial. 

14. Proporcionalidade. Boa parte da doutrina enxerga na cláusula constitucional do devido 
processo legal o fundamento da ideia de proporcionalidade, que deve nortear toda a aplicação e 
criação do direito. 
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15. E observando. CPC, art. 8º. Portanto, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade 
foram expressamente positivados pelo art. 8º do CPC 2015, cuja redação ora se reproduz. Ainda, os 
artigos 20 e seguintes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tratam do princípio da 
proporcionalidade. 

16. Aplica-se – horizontal. Eficácia horizontal, ou eficácia privada, dos direitos fundamentais é o 
postulado segundo o qual os direitos fundamentais resguardam os cidadãos não apenas em face do 
Estado (eficácia vertical), como também em face de outros particulares. 

17. Assegure. 

18. Não é. 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana 

19. Nem sempre. Trata-se de uma conquista da chamada Teoria Crítica, ou Escola de Frankfurt, 
cujo poder de penetração no pensamento ocidental fez com que após a II Guerra essa noção de 
dignidade da pessoa humana como vértice do ordenamento jurídico se universalizasse. Remetemos 
aos exercícios de Direitos Humanos. 

20. Preferencialmente. Demos, aqui, um exemplo de como concretizar o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

21. Não cessará – estendendo-se – independe. 

22. Poderá. 

23. Contribui. 

24. GABARITO: D – Não existe, no âmbito cível, este direito irrestrito de ficar em silêncio (garantia 
contra a autoincriminação). Confira-se: 

Art. 388.  A parte não é obrigada a depor sobre fatos: 

I - criminosos ou torpes que lhe forem imputados; 

II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; 

III - acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu 
companheiro ou de parente em grau sucessível; 

IV - que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso III. 

Parágrafo único.  Esta disposição não se aplica às ações de estado e de família. 

 

25. GABARITO: Seria. 

 

Princípio da legalidade 

26. Processual – de decisão. 



52 
 
 

www.metodogestalt.com.br Proibida a circulação Analista TRT vol. I - Gabarito 

27. Gabarito: B – Trata-se do princípio da proibição do “non liquet”. Princípio da congruência ou 
da adstrição é o princípio pelo qual o Juiz deve decidir a lide nos moldes em que ela é posta, não 
podendo, em linha de princípio, decidir além do que foi pedido, aquém do que foi pedido ou fora do 
que foi pedido. 

28. Garantista, ou neoposivismo. Positivismo é o movimento que prioriza aquilo que é positivo, 
aquilo que é revelado, aquilo que é mostrado. O direito não é apenas a estrita concepção da lei formal 
(juspositivismo dogmático), devendo ser articulado com princípios. Prova inconteste disso é a ação 
civil pública, cujas leis de regência (sobretudo a Lei 7.347/85 e o Código de Defesa do Consumidor) 
descreverão seu objeto como direitos e “interesses”, ou seja, algo além dos direitos em sua 
concepção estritamente juspositivista dogmática. 

29. Não significa. Quanto ao restante da questão, veja bem... o CPC tem uma concepção 
juspositivsta garantista. É garantista, mas não deixa de ser juspositivista. O direito é avesso ao 
intuicionismo. 

Princípio do contraditório (e proibição de decisão-surpresa) 

30. Judicial ou administrativo. 

31. Formal – material. 

32. Em qualquer momento do processo. 

33. 20%. 

34. GABARITO: D – CPC, art. 9º. 

35. GABARITO: B. Será o réu, contudo, intimado do trânsito em julgado da sentença e citado 
caso, interposto recurso de apelação, para apresentar contrarrazões (ou para prosseguimento normal 
do processo, caso o juiz reconsidere sua decisão). 

36. GABARITO: D – CPC, art. 487, parágrafo único: “Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, 
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 
de manifestar-se”. 

37. Grau algum – ainda que. 

38. Ouvirá. 

39. 5 (cinco). 

40. GABARITO: C. 

 

Princípio da ampla defesa 

41. Substancial. 

 

Princípio da publicidade 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art332%C2%A71
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42. Só. 

43. Em casos nos quais – não prejudique. 

44. da maioria absoluta. 

45. Está. 

46. Nulidade. 

47. Interna – externa. 

48. GABARITO: A – CPC, art. 189. Não é qualquer processo da vara de família que enseja sigilo. 

49. às partes e aos seus procuradores. 

50. Falso. CPC, art. 189, § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz 
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou 
separação. 

51. Sempre de direito – respeitará. Portanto, arbitragem envolvendo entes públicos não pode ser 
sigilosa. 

52. Inadmissibilidade. 

53. Preferencialmente. 

54. GABARITO: E – CPC, art. 979, § 3o Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de 
recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. 

55. Somente estarão. 

56. GABARITO: C. 

A) A parte final está incorreta. No caso de sigilo ou segredo de justiça, não se aplica a ampla 
acessibilidade aos dados básicos do processo (Res. 121/2010, art. 1º). 

B) Petições e documentos que as instruem não são dados básicos (art. 2º). 

C) Correta – art. 3º. 

D) Tal acesso não é possível quanto a autos em segredo de justiça. 

E) Art. 5º: “A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais impedirá, quando 
possível, a busca pelo nome das partes”. As consultas de acompanhamento processual 
poderão ocorrer pelo nome das partes (art. 4º, II), mas não a pesquisa de jurisprudência. 
Ainda, essa consulta de acompanhamento processual não poderá ocorrer por nome nos 
processos da Justiça do Trabalho. No caso de processo criminal, após trânsito em julgado de 
decisão absolutória, extinção de punibilidade ou cumprimento de pena, a consulta só poderá 
ocorrer com base no número do processo. 

 

Princípio da duração razoável do processo 
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57. GABARITO: É. Direitos humanos são direitos do homem positivados internacionalmente. 
Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), art. 8º, 1: 
“Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. 

58. GABARITO: É. Direitos fundamentais são direitos do homem positivados na ordem jurídica 
interna. O princípio foi positivado no art. 5º, LXXVIII, da CF pela EC 45/2004.   

59. Judicial e administrativo. 

60. Incluída. 

61. Incumbindo-lhe. 

62. Um. 

63. GABARITO: B – O juiz responderá regressivamente, e não diretamente, ou seja: quem 
responderá em uma ação perante a parte prejudicada será o Estado, cabendo ação regressiva deste 
contra o Juiz. 

 

Princípio da igualdade processual (paridade de armas) 

64. estrangeiros residentes no País. 

65. É. 

66. C – CPC, art. 98: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei”. 

67. Defensoria Pública. 

68. Residência. 

69. Obrigatória. 

70. Não poderá. 

71. Sessenta. 

 

Princípio da eficiência 

72. De qualquer dos Poderes. 

73. Está. 

74. GABARITO: C. 
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I – Falso: CPC, art. 497, Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a 
prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração 
da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

II - Falso. O rol de medidas do §1º do art. 536 é meramente exemplificativo: § 1o Para atender ao 
disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca 
e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.  

III – Verdadeiro. 

 

Princípio da boa-fé processual 

75. Aquele que de qualquer forma participa do processo. 

76. Até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 

77. Um – dez. 

78. Litigância de má fé (CPC, art. 80, VII). 

79. Regressivamente. 

80. Cinco.  

81. Não pode. 

82. Evidência. 

83. o conjunto da postulação 

84. Boa fé. 

85. Menos gravoso para o executado. 

86. Não poderá. 

 

Princípio da adequação, adaptabilidade, flexibilidade ou elasticidade (legal, jurisdicional e 
negocial) do pocesso 

87. GABARITO: 1-C; 2-B; 3-A. 

88. GABARITO: B – É a Defensoria Pública que deve ser citada para atuar como “custos 
vulnerabilis”: CPC, art. 554, §1º: No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande 
número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e 
a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se 
envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. 

89. Teleológica. 

90. Objetiva. 
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91. GABARITO: D - CPC, art. 723, parágrafo único: “O juiz não é obrigado a observar critério de 
legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou 
oportuna”. 

 

Princípio da cooperação 

92. Decisão de mérito. 

93. GABARITO: B – o prazo é de QUINZE dias. 

 

Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

94. sempre que possível. 

95. juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. 

96. GABARITO: C – CPC, art. 63, §2º: O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das 
partes. 

97. Criarão. 

98. GABARITO: 1-A; 2-B. 

99. Confidencialidade – informalidade. 

100. a todas as informações produzidas no curso do procedimento. 

101. GABARITO: C – CPC, art. 166, § 4o A mediação e a conciliação serão regidas conforme a 
livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. 

102. GABARITO: A. 

I – Falso. CPC, art. 190: Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito 
às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades 
da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou 
durante o processo. 

II – Verdadeiro. CPC, art. 190, parágrafo único. 

III – Verdadeiro – CPC, art. 191, caput. 

IV – Falso – CPC, art. 191, §2º: O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos 
somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. 

V – Verdadeiro. CPC, art. 191, §2º. 

103. Poderá. 

104. Seis meses. 

105. Vinte. 
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106. Implica. 

107. Para homologação. 

108. Poderá. 

109. Antes ou durante. 

110. GABARITO: C – CPC, art. 471, § 2o O perito e os assistentes técnicos devem entregar, 
respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. 

111. GABARITO: E – CPC, art. 515. 

112. E versar. 

113. GABARITO: B – A) CPC, art. 775, caput; B) CPC, art. 775, parágrafo único: I -  I - serão 
extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando 
o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II -  nos demais casos, a extinção 
dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. C) CPC, art. 998. D) CPC, art. 
998, parágrafo único. E) CPC, art. 999. 

Princípio da primazia da decisão de mérito 

114. Primazia da decisão de mérito. 

115. Incluída.  

116. Decisão de mérito. 

117. Suspenderá. 

118. De pressupostos processuais. 

119. Não a – nem. 

120. Deverá. 

121. Quinze. 

122. Cinco. 

123. a quem aproveitaria eventual pronunciamento de extinção sem julgamento do mérito. 

124. Cinco. 

125. Emendar. Emendar é consertar um equívoco; aditar é modificar ou trazer novos fatos ou 
pedidos. 
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DIA 7 

DIREITO DO TRABALHO 

 

Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal; 
convenções e acordos coletivos de trabalho; regulamentos de empresa 
(prof. Luiz Fabre) 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1. GABARITO: D 

A – É fonte heterônoma. 

B – Não consta do art. 60, §4º, de forma expressa 

C – Não há tal positivação expressa. Sustenta-se que o princípio estaria implícito no art. 7º, caput, 
na expressão “além de outros” e no art. 114, §2º, parte final. 

D – Art. 6º da CF. 

E) Falso. V. ADI 1.721. 

 

 

2. GABARITO: C. 

 

3.  GABARITO: Contida, também chamada de eficácia restringível. 

  

4. GABARITO: Aplica-se (CF, art. 5º, caput). 

 

ART. 7º 

5. GABARITO: Complementar (art. 7º, I). 

 

6. GABARITO: Falso. Originariamente, a idade era de seis anos, mas passou a cinco anos com a 
EC 53/2006. 

 

7. GABARITO: Falso (art. 7º, XXVII). 
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8. GABARITO: Falso. Foi a EC 28/2000 que unificou os prazos prescricionais. Anteriormente, não 
havia o prazo de cinco anos para o trabalhador rural, mas apenas o prazo de dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho. 

 

9. GABARITO: Falso (art. 7º, XXVIII; dolo ou culpa). 

  

10. Verdadeiro. 

 

11. Controvertida. Entendo que não (Falso); há quem entende que com a inclusão previdenciária e 
consequente recolhimento da alíquota do SAT (atualmente chamada de RAT), o empregador 
encontra-se cumpridor desta garantia. 

 

12. GABARITO: 16; 14 (art. 7º, XXXIII). 

 

13. GABARITO: Falso. A Constituição, no art. 7º, XXXIII, faz referência ao trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. O diploma que expressamente proíbe trabalho penoso a menores de 18 anos é o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Quanto ao tratamento aos domésticos conferido pelo parágrafo único do art. 7º da Constituição, são 
enunciados 25 direitos trabalhistas, além de um 26º direito referente à sua integração 
previdenciária. Entre os 25 direitos trabalhistas, DEZOITO são diretamente assegurados pelo 
parágrafo único, ao passo que SETE são assegurados “atendidas as condições estabelecidas em lei 
e observada a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias”. De fato, confira: 

Constituição Federal 

“Art. 7º... 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a 
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 
XXVIII, bem como a sua integração à previdência social”. (redação dada pela EC 72/2013) 

Relativamente aos domésticos, escreva “SA” (ou “são assegurados”) ao lado dos direitos abaixo 
que estão elencados no início do parágrafo único do art. 7º. Escreva “ACEL” (ou “atendidas as 
condições estabelecidas em lei”) ao lado dos direitos que constam  da parte final do parágrafo 
único do art. 7º. Escreva “NC” (ou “nada consta”) na hipótese de não se tratar de direito estendido 
aos domésticos pelo parágrafo único do art. 7º da Constituição. 
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14. Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa -  ACEL 

 

15. seguro-desemprego – ACEL 

 

16. FGTS – ACEL 

 

17. salario-mínimo - SA 

 

18. piso salarial - SA 

 

19. irredutibilidade do salário – SA 

 

20. garantia de salário não inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável - ACEL 

 

21. décimo-terceiro - SA 

 

22. remuneração do trabalho noturno superior ao diurno – SA 

 

23. proteção do salário na forma da lei - SA 

 

24. participação nos lucros - NC 

 

25.  salário-família – ACEL 

 

26. jornada diária de oito horas e semanal de 44 horas – SA 

 

27. jornada de 6 horas para o turno ininterrupto – NC 

 

28. repouso semanal remunerado - SA 
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29. remuneração superior do serviço extraordinário – SA 

 

30.  férias mais um terço – SA 

 

31. licença-gestante – SA 

 

32.  licença-paternidade - SA 

 

33. proteção do mercado de trabalho da mulher – NC 

 

34.  aviso prévio proporcional - SA 

 

35. redução dos riscos do trabalho - SA   

 

36. adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade – SA 

 

37.  aposentadoria – SA 

 

38. Salário-família – SA 

 

39. assistência gratuita a filhos e dependentes até cinco anos em creches e pré-escolas – ACEL 

 

40. reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho -  SA (complexa esta, não?) 

 

41. proteção em face da automação – NC 

 

42. seguro contra acidentes de trabalho – ACEL 
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43. ação com prazo prescricional de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato 
-  NC 

 

44. proibição de discriminação por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil - SA 

 

45. proibição de discriminação à pessoa com deficiência; proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais – SA 

 

46. proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis, salvo como aprendiz a partir dos catorze anos -  SA 

 

47. GABARITO: Plena. 

 

ARTS. 8º a 11 

48. GABARITO: Verdadeiro (art. 8º, I, da CF). 

 

49. GABARITO: Falso. “Liberdade” é um conceito abstrato, a demandar algum referencial 
comparativo. Se tomarmos por referência modelos sindicais fortemente intervencionistas ou mesmo 
o modelo pré-Constituição de 1988, a resposta é positiva: sim, há liberdade sindical plena no modelo 
brasileiro. Contudo, se tomarmos por referência um padrão mais avançado de liberdade sindical, tal 
qual o do direito internacional, a conclusão é que nossa liberdade sindical é meramente relativa e, 
geralmente, será este o sentido de liberdade sindical que o examinador empregará neste tipo de 
questão. 

 

50. GABARITO: Há; relativa. 

 

51. GABARITO: B, C, D e E – A) Nem a doutrina, nem o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, 
nem a Convenção 87 consideram a exigência de registro em órgão oficial um ato ofensivo à liberdade 
sindical, na medida em que se trataria de ato administrativo vinculado, ato apenas de controle estrito 
de legalidade. Infelizmente, na prática, há forte interferência política no registro no Ministério do 
Trabalho, sendo comum que a entidade sindical embrionária afiliada à central sindical que dá 
sustentação ao partido político do ministro do trabalho encontre maior facilidade na obtenção do 
registro do que entidades filiadas a outras centrais. Seja como for, não se considera a exigência 
inibitória de liberdade sindical (STF, Súm. 677. ATÉ QUE LEI VENHA A DISPOR A RESPEITO, 
INCUMBE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PROCEDER AO REGISTRO DAS ENTIDADES 
SINDICAIS E ZELAR PELA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE). B) A unicidade 
sindical, ou unitarismo, proíbe a existência de mais de um sindicato representativo de uma categoria 
dentro de uma mesma base territorial, que segundo o art. 8º, II, da Constituição, não será inferior à 
área de um município. Isso gera monopólio sindical e limita consideravelmente a liberdade sindical, 
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segundo doutrina uníssona. C) O poder normativo da Justiça do Trabalho, segundo Gilberto Stürmer, 
limitaria a negociação coletiva, mormente em se considerando a possibilidade de suscitação 
unilateral de dissídio de greve (dispensando-se o pressuposto processual do comum acordo), o que 
tem sido tolerado por boa parcela da jurisprudência. D) O enquadramento compulsório por categoria 
(CF, art. 8º, II), apontado por Lélio Bentes Corrêa como fator inibitório de liberdade sindical, impede 
o trabalhador de se filiar ao sindicato pelo qual se considera melhor representado, o que afronta o 
art. 8º do Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Políticos, o art. 8º do Protocolo de 
San Salvador, e o art. 2º da Convenção 87 da OIT. E) A antiga contribuição sindical compulsória, 
apelidada de “imposto sindical”, suprimida pela Reforma Trabalhista de 2017, segundo Ronaldo Lima 
de Santos, era corporativista e favorecia a acomodação sindical. 

 

52. Falso. “Ressalvado o registro no órgão competente”, diz o dispositivo. 

 

53. GABARITO: jurídica. 

 

54. GABARITO: sindical. Portanto, sindicatos se sujeitam a duplo registro: perante o cartório, 
como qualquer pessoa jurídica, sendo condição de aquisição de personalidade jurídica; e perante o 
Ministério do Trabalho, como condição de aquisição de personalidade sindical. 

 

55. GABARITO: Falso. A exigência é para se adquirir personalidade sindical. 

 

56. GABARITO: Vedada; em qualquer grau; categoria profissional ou econômica; Município. 

 

57. GABARITO: 1-B; 2-C; 3-A. ATENÇÃO: o drama é quando o examinador simplesmente 
menciona “unidade”. Pode suscitar dúvidas se está se referindo a modelo de sindicato único 
(unitarismo) ou a unidade prática. Geralmente estará se referindo a unidade prática, mas convém 
ficar atento. Veja, na questão abaixo empregou-se unidade com o sentido de unidade prática 
(gabarito: E). 

 

58. GABARITO: unicidade (súm. 677 do STF).  

 

59. FALSO. O Decreto 1.637/07 e a Constituição de 1934 adotaram o pluralismo. 

 

60. GABARITO: Verdadeiro. CF, art. 8º, III. 

 

61. GABARITO: Verdadeiro. CF, art. 8º, III. 
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62. GABARITO: Falso. As Centrais estão fora das regras da unicidade. 

 

63. GABARITO: A, B e C. 

 

64. GABARITO: C (CF, art. 8º, II). 

 

65. GABARITO: 1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – D. 

 

66. GABARITO: 1-A; 2-B. 

 

67. Empregadores constituem categoria ________________________ 
(econômica/profissional). 

 

68. Trabalhadores constituem categoria ____________________________ 
(econômica/profissional). 

 

69. GABARITO: Falso. Seria possível se prevalecesse a liberdade sindical consagrada pelo art. 
2º da Convenção 87 da OIT. Mas a Constituição impõe a categoria como vínculo social básico, de 
modo que Júlio será sempre um metalúrgico enquanto for auxiliar de escritório na montadora; Paula 
será sempre “trabalhador em escritórios de profissionais liberais” enquanto for auxiliar de escritório 
em escritório de advocacia.  

 

70. GABARITO: B. A rigor, pelo critério constitucional de enquadramento por categoria, a 
alternativa A seria a correta. Entretanto, alguns ofícios ou profissões recebem o nome de categorias 
diferenciadas. Veremos logo mais adiante, que há um critério legal específico para saber quais são 
as categorias comuns e quais são as categorias diferenciadas. Contudo, há um critério prático 
interessante: a condição de vida de um caixa de um banco é mais similar à condição de vida do 
escriturário do banco do que à condição de vida do caixa de um supermercado. Isso é indiciário de 
que se trata de uma categoria comum (no caso, bancário). Por outro lado, a condição de vida do 
vigilante de um banco é mais similar à condição de vida do vigilante de uma farmácia (ambos fazem 
os mesmos cursos de formação e reciclagem, precisam de uma licença da polícia federal, etc) do 
que à condição de vida do escriturário do banco. Isso é indiciário de que se trata de uma categoria 
diferenciada. É por isso que alguns autores dizem que a agregação por categoria comum é vertical, 
ou seja, enquadra todo mundo (exceção aos integrantes de categorias diferenciadas), 
independentemente do ofício, cargo ou nível hierárquico dentro de empresas que desenvolvem 
atividades econômicas idênticas, similares ou conexas. Já a categoria diferenciada forma um 
sindicalismo horizontal, ou seja, enquadrará um determinado tipo de ofício ou atividade numa 
mesma categoria independentemente do tipo ou ramo da atividade econômica do empregador. 
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71. GABARITO: A 

 

72. GABARITO: Verdadeiro. CF, art. 5º, XXI. 

 

73. GABARITO: Falso. O sindicato possui uma distinção específica quanto às associações em 
geral, que é a prescindibilidade, a desnecessidade de autorização expressa de seus filiados. Embora 
para as associações a regra seja a necessidade de autorização (CF, art. 5º, XXI), os Sindicatos 
possuem uma legitimação autônoma que é conferida pelo art. 8º, III, da Constituição Federal, que 
não menciona a necessidade de autorização.  

 

74. GABARITO: Coletivos ou individuais. 

 

75. GABARITO: a assembleia geral. 

 

76. GABARITO: C. 

 

77. GABARITO: Ilícita. Afinal, ninguém deve ser obrigado a se associar ou manter-se associado 
e só quem é associado deve pagar mensalidade associativa. 

 

78. GABARITO: lícita. Essa contribuição é prevista no art. 419 da CF, e seguia a sistemática do 
art. 578 e seguintes da CLT. Era um tributo (contribuição do tipo parafiscal) outrora devida por toda 
a categoria (profissional e econômica), independentemente de filiação. 

 

79. GABARITO: Ilícita. Súmula Vinculante 40 (repete a antiga Súmula 666 do STF): A contribuição 
confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato 
respectivo. 

 

80. GABARITO: B – Enquanto que nas Convenções Coletivas de Trabalho dá-se a pactuação de 
condições de trabalho em nível de categoria, isto é, uma pactuação entre sindicato profissional e 
sindicato patronal, nos Acordos Coletivos de Trabalho há uma pactuação em nível de empresa, isso 
é, entre sindicato profissional e empresa. Assim, o inciso VI do art. 8º deve ser interpretado no sentido 
de que seria obrigatória a participação apenas do sindicato obreiro (dos trabalhadores) nas 
negociações coletivas de trabalho. As demais hipóteses estão em conformidade com os incisos V, 
VII, VIII e parágrafo único do art. 8º da CF. 
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81. GABARITO: C. 

A) O lockout não vem autorizado pela Constituição e é proibido pela lei de greve (Lei 7.783/89, 
que estabelece: “Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, 
com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos 
empregados (lockout)”. 

B) Não há, pois, vedação constitucional à greve política, isto é, um movimento grevista em 
protesto contra um governo. Em tese, esta é possível, eis que o art. 9º menciona que cabe aos 
trabalhadores decidir sobre os interesses que devam por meio da greve defender. Não obstante, a 
jurisprudência do TST rechaça a greve política ao fundamento de que não há conduta a se exigir do 
empregador em tal situação. 

C) CF, art. 9º, caput. 

D) CF, art. 9º, § 1º “A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”. 

E) CF, art. 9º, § 2º “Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei”. 

 

82. GABARITO: C (CF, art. 10). 

 

83. GABARITO: Duzentos. 

 

 

DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS E FUNCIONALISMO PÚBLICO 

84. GABARITO: Plena. CF, art. 37, VI. 

 

85.  GABARITO: Específica. Na redação originária da Constituição, exigia-se lei complementar; após 
a EC 19/1998, o art. 37, VII, se compraz com a lei específica. Estude atentamente esta questão; ela 
é altamente recorrente. 

 

86. GABARITO: formal. Trata-se da ADIN 2.135-4. 

 

87. GABARITO: A. 

 

88. GABARITO: C. 
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89. GABARITO: D 

 

90. GABARITO: A. 

 

91. GABARITO: B – A) CF, art. 142, IV; B) CF, art. 142, IV; C) STF ARE 654432 com repercussão 
geral reconhecida – considerou inconstitucional a greve de policiais civis e servidores que atuem 
diretamente na área da segurança pública. Assentou-se as seguintes teses: “(1) o exercício do direito 
de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores 
públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (2) É obrigatória a participação do 
Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, 
nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria”. 
D) STF, RE 846854 com repercussão geral. 

 

ADCT 

92. GABARITO: D - A) ADCT, art. 10, II, a; B) Súm. 339; C) ADCT, art. 10, II, b; D) Falso, não há 
previsão expressa na CLT; E) Correto. ADCT, art. 10, §1º. 

 

CONVENÇÕES e ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO 

I - NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

93. GABARITO: E. 

 

94. GABARITO: CATEGORIA – EMPRESA 

 

95. GABARITO: Verdadeiro. Temos aqui a reprodução literal do art. 611, caput, da CLT. Esse texto 
enseja muitas dúvidas, pois as normas veiculadas pelas CCTs também se podem se destinar a 
regulamentar relações coletivas de trabalho, conforme analisaremos quando abordarmos as 
modalidades de cláusulas. 

 

96. GABARITO: profissionais. Conforme encimado, nos acordos coletivos há, de um lado, sindicato 
ou sindicatos de categorias profissionais (obreiros) e, de outro, empresa ou empresas. Se no outro 
polo houvesse um sindicato da categoria econômica (patronal), estaríamos diante de Convenção 
Coletiva de Trabalho.   

 

97. GABARITO: Apenas do sindicato obreiro. Embora a Constituição preveja obrigatoriedade dos 
sindicatos, ela própria prevê a figura do acordo coletivo de trabalho, pacto firmado entre sindicato 
obreiro e empresa. A empresa já é um ser coletivo. 
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98. GABARITO: Coletivo de Trabalho. A propósito, conforme veremos oportunamente, esta 
expressão está na raiz da teoria da incorporação definitiva da norma coletiva ao contrato de trabalho. 
Explicaremos o porquê de tal ilação e o que é tal teoria (francamente em desuso, atualmente mera 
curiosidade histórica). 

 

99. GABARITO: Não difere. O contrato de tarifa é a denominação de origem alemã (tarivertrag) 
atribuída às convenções coletivas. Essa denominação peculiar tem como objetivo enfatizar a fixação 
de salários, olvidando, portanto, que o objeto das convenções coletivas vai muito além desse 
específico ponto. Observação: o enunciado foi extraído da excelente obra Teoria das Normas 
Coletivas, de Ronaldo Lima dos Santos. Discordamos, DATA MAXIMA VAENIA, da expressão 
“contrato normativo”. À luz da teoria pura do direito, todo contrato é normativo, veicula normas (vide 
questões sobre Formação Humanística). 

 

100. GABARITO: 1-C-X; 2-B-Z; 3-A-Y.  

 

101. GABARITO: B e E – A previsão do contrato coletivo de trabalho nas Leis 8.542/1992, 
8.630/1993 e 12.815/2013, que também preveem a figura da convenção e do acordo coletivo de 
trabalho, deixa claro tratar-se de hipótese autônoma e distinta destas duas últimas e que a teoria 
limitativa vista acima não procede. Para os defensores da teoria reformista, a Constituição e as 
matérias sobra as quais a Magna Carta impõe reserva legal em sentido estrito, lei complementar ou 
lei específica seriam insuscetíveis de normatização pelo contrato coletivo. Como considero este tema 
muito relevante para o futuro do direito do trabalho, peço licença para reproduzir, abaixo, lições muito 
relevantes do mestre Ronaldo Lima dos Santos: 

“Embora o contrato coletivo não tenha se firmado no ordenamento jurídico brasileiro, ele se encontra 
sedimentado em muitas experiências jurídicas de outros países, principalmente daqueles cujos 
ordenamentos consagram a pluralidade sindical e operam com o conceito de representatividade 
sindical, em vez da noção de representação. As leis destes países, como França e Espanha, prevêem 
a possibilidade de celebração de contratos coletivos com efeitos erga omnes por entidades sindicais 
com capacidade de atuação em âmbito nacional, interprofissional ou intersetorial.  

  

(...) 

O contrato coletivo, assim, constitui um tertium genus, com o qual se objetiva a contratação coletiva 
com o envolvimento de diversos segmentos das atividades econômicas e profissionais. Por esse 
motivo, os pactos coletivos não possuem espaço para se desenvolver na atual estrutura sindical 
brasileira, uma vez que uma das idéias relevantes em seu derredor é a fixação de normas mais 
abrangentes do que as dirigidas e limitadas ao universo de uma categoria específica, critério de 
agregação profissional sobre o qual se assenta a estrutura sindical brasileira. 

  

A prática do contrato coletivo foi adotada em países que seguiram o sistema das denominadas 
contratações articuladas, como a Itália do pós-guerra, nas quais são estipuladas condições em nível 
nacional, por ramo ou atividade, ou mesmo intercategorial, com o reenvio para os níveis mais baixos, 
primeiro para os das categorias, depois para os das empresas, da aplicação e do desenvolvimento 
das mesmas regras.” 
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 A propósito... que tal fazer uma pesquisinha e responder à seguinte indagação: o que é 
representação e o que é representatividade sindical? 

 

102. 1-C; 2-A; 3-B; 4-D. Ainda segundo o grande mestre, amigo e corintianíssimo Ronaldo Lima 
dos Santos: 

 

“Os pactos sociais fundamentam-se na concepção de colaboração entre os atores sociais e o Estado, 
para a elaboração conjunta de plano de política econômica e social, de forma a traçar bases e 
diretrizes gerais de observância pelos grupos sociais na sua política de atuação e na elaboração de 
normas coletivas.  

 

Os pactos sociais são típicos instrumentos de democracia participativa e pluralista; consistem em 
mecanismos de democratização da gestão da coisa pública e da ordenação da vida social, política e 
econômica. Sua presença é maior nos países com avançado sistema de diálogo social, onde atuam 
como elementos legitimantes de planificações e decisões tomadas em períodos de crise.  

 

Por meio dos pactos sociais, é fixada uma série de condutas que deverá ser observada pelas 
organizações empresariais e sindicais em futura negociação coletiva, e pelo governo na elaboração 
da sua política econômica e social.  

 

São acordos que contêm matéria de maior amplitude que as convenções coletivas de trabalho. Na 
Espanha e na Itália, v. g., seu escopo principal foi o combate à inflação e ao desemprego, com a 
inclusão de medidas das mais variadas, como as de caráter tributário, de natureza previdenciária, 
matérias relacionadas com o custo do trabalho, o combate ao absenteísmo e o incentivo à 
negociação coletiva. 

 

Destacam-se, ainda, temas relacionados a salários, controle de preços, política de receitas em geral, 
sendo que, por detrás desse núcleo de matérias, há um segundo plano de temas referentes à 
sindicalização, à negociação coletiva e à participação, por cauda da necessidade de contar-se com 
o apoio do movimento sindical para a regulamentação do primeiro grupo de temas (...).”  

 

103. 1-A; 2-A. Para a teoria pura do direito, a negociação coletiva é que é fonte jurídica; a 
Convenção Coletiva é o produto desta fonte. Para o senso comum, negociação coletiva seria fonte 
material do direito do trabalho, ao tempo que convenção coletiva seria fonte formal do direito do 
trabalho. 

 

104. GABARITO: A. Conforme Ronaldo Lima dos Santos, os pactos é que geralmente são 
tripartites. As convenções são bilaterais. 
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II. PRINCÍPIOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

105. GABARITO: 1-B; 2-D; 3-A; 4-C. 

  Quanto ao princípio da irrecusabilidade, A prática registra que, como regra, o sindicato que 
toma a iniciativa das negociações encaminha sua pauta reivindicatória ao outro sindicato, 
assinalando prazo para a sua manifestação de aquiescência ou apresentação de contraproposta. 
Omisso o destinatário, o proponente deve proceder nos termos do §§1º e 2º do art. 616. 

 

106. GABARITO: Inclusive as que não (CLT, art. 616)  

 

III. FUNÇÕES DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

107. GABARITO: 1-B; 2-E; 3-D; 4-A; 5-C. Observação: A doutrina chama de cláusula “negocial” 
aquela que se destina a regular as relações entre os sujeitos da negociação coletiva (sindicato-
sindicato ou sindicato-empresa). 

 

IV. LEGITIMIDADE/REPRESENTAÇÃO/REPRESENTATIVIDADE 

 

108. As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias 
(econômicas/econômicas ou profissionais) poderão celebrar convenções coletivas de trabalho 
para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito 
de   suas representações. 

 

109. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar Acordo Coletivo de 
Trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato 
representativo da categoria profissional, que terá o prazo de (8/10) dias para assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas 
interessadas com relação ao Sindicato da respectiva categoria econômica. (CLT, art. 617, par. 1º). 

 

110. GABARITO: A – Esta é uma questão polêmica. É difícil encontrar recepção do art. 617, par. 
2º, da CLT pelo art. 8º, VI, da CF e a doutrina, quase unanimemente, conclui pela inviabilidade 
da negociação direta com trabalhadores. De fato, os empregados, premidos pela hipossuficiência, 
não deveriam negociar individualmente, pois não possuem a menor moeda de barganha. A Lei de 
Participação nos Lucros e Resultados e a Lei de Greve preveem tal negociação direta. No primeiro 
caso, não há maiores riscos de renúncia a direitos; quanto ao segundo, sendo a greve um fenômeno 
fático, outra alternativa não há senão a negociação direta na hipótese de deflagração de greve por 
categoria inorganizada em sindicato. Porém, na hipótese ampla do art. 617, par. 2º, da CLT, a 
interpretação que reconhece a validade da negociação direta pode ser perigosa, haja vista a carga 
de pressões a que trabalhadores estão sujeitos. 
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  O TST há tempos vem julgando aplicável o par. 2º do art. 617. Vejam os seguintes julgados:  
 
ACORDO COLETIVO - COMISSÃO DE EMPREGADOS - LEGITIMIDADE. Em havendo recusa do 
sindicato profissional, e até mesmo da federação, em participar da negociação coletiva, que objetiva 
a formalização de acordo coletivo, legítima é a atuação de comissão de empregados, nos termos do 
que dispõem os arts. 8º, VI, da Constituição Federal e 617 da CLT. Titulares dos direitos são os 
empregados, de forma que o sindicato profissional, como seu representante, deve se ajustar à 
vontade que, livremente, expressam e que atende aos seus interesses, mormente considerando-se 
as peculiaridades que envolvem a prestação de serviços e a realidade econômico-financeira do 
empregador. Recurso ordinário conhecido e provido. (SDC, RODC 163/2005-000-03-00, publicado 
em 13/04/2007). 

 
ACORDO CELEBRADO DIRETAMENTE COM OS EMPREGADOS. RECUSA DO SINDICATO 
PROFISSIONAL À NEGOCIAÇÃO. Comprovada a recusa do sindicato profissional à negociação 
proposta pelas empregadoras, e observadas as prescrições do art. 617 da CLT, válido o acordo 
celebrado pelas empresas diretamente com seus empregados. Recurso Ordinário a que se nega 
provimento (SDC, ROAD 45784/2002-900-09-00, rel. Min. Rider de Brito, por maioria). 

 
Nestes dois casos citados, não houve negligência sindical ou abusiva recusa à negociação, mas 
efetiva contrariedade aos termos propostos. Saliente-se que no segundo caso, o acordo celebrado 
diretamente com os trabalhadores resultou na aprovação de norma em tese prejudicial aos 
empregados da empresa, possibilitando o trabalho aos domingos sem uma contrapartida que poderia 
ter sido barganhada, sendo difícil acreditar que tenha havido livre manifestação de vontade pelos 
interessados, como bem salientou o Ministro João Oreste Dalazen em seu voto divergente. 

  
  Mais recentemente, veja o seguinte aresto: 

 
Acordo direto entre empregados e a empresa. Recepção do art. 617 da CLT pelo art. 8º, VI, da CF. 
Recusa de participação do sindicato da categoria profissional na negociação coletiva. Necessidade 
de prova cabal. 

O art. 8º, VI, da CF estabelece ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho. Já o art. 617, caput, da CLT, dispõe que os empregados que decidirem celebrar acordo 
coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao 
sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de oito dias para assumir a direção 
dos entendimentos entre os interessados. 

 
Caso não sejam tomadas as medidas negociais por parte do sindicato representativo da categoria, o 
§ 1º do art. 617 da CLT autoriza a formalização de acordo diretamente entre as partes interessadas. 
Nesse sentido, reputa-se válido acordo firmado diretamente entre o empregador e empregados, sem 
a intermediação do sindicato da categoria profissional, desde que demonstradas a livre manifestação 
de vontade dos empregados em assembleia e a efetiva recusa da entidade sindical em consultar a 
coletividade interessada. 

  

O art. 617 da CLT, portanto, foi recepcionado pela Constituição Federal, mas em caráter excepcional, 
pois é imprescindível que o sindicato seja instado a participarda negociação coletiva. 
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Somente a demonstração da inequívoca resistência da cúpula sindical em consultar as bases 
autoriza os próprios interessados, regularmente convocados, a firmarem diretamente o pacto coletivo 
com a empresa, na forma da lei. No caso concreto, em negociação direta entre o empregador e 
comissão de empregados acordou-se a fixação de jornada de trabalho em turnos ininterruptos de 
revezamento de doze horas.  

 

O TRT, todavia, com fundamento no art. 8º, VI, da CF, considerou inválido o referido acordo, 
deixando, porém, de apreciar os requisitos previstos no art. 617 da CLT. Assim, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos, no tópico, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por 
maioria, deu-lhes provimento parcial para, diante da recepção do art. 617 da CLT pela Constituição 
da República de 1988, determinar o retorno dos autos ao TRT de origem a fim de que aprecie o 
atendimento ou não dos requisitos exigidos no art. 617 da CLT para a validade do acordo coletivo de 
trabalho firmado sem assistência sindical, máxime no tocante à comprovação cabal ou não de recusa 
do sindicato da categoria profissional em participar da negociação coletiva. Vencidos os Ministros 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, relator, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann. TST-E-ED-RR-1134676-43.2003.5.04.0900, SBDI-I, rel. Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho, red. p/ acórdão Min. João Oreste Dalazen, 19.5.2016. 

 

111. GABARITO: A 

 

V. RITO DA ELABORAÇÃO DE ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO 

112. Segundo o art. 612 da CLT, Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de (Assembléia Geral/Assembleia Geral especialmente 
convocada para esse fim), consoante o disposto nos respectivos Estatutos. 

113. Segundo o art. 612 da CLT, Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral, consoante o disposto nos respectivos 
Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira 
convocação, de (um terço/dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e 
dos interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de (um oitavo/um terço) dos mesmos. 

114. Assembléia Geral especialmente convocada para este fim/dois terços/um terço.  

 

115. O "quorum" de comparecimento e votação será de (um quinto/um oitavo) dos associados em 
segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de (cinco mil/oito mil) associados.  

 

116. GABARITO: 1 – E (CLT, art. 515, a); 2 – A (CLT, art. 612); 3 – D (CLT, art. 859); 4 – C (Lei 
7.783, art. 4º, par. 1º); 5 – B (Lei 11.648/2008, art. 2º, IV). É tanto quórum e, na prática, ninguém o 
verifica ou cria critérios puramente fictícios de verificação. 

 

   É difícil compreender o atual posicionamento do TST em matéria de quórum para a 
negociação coletiva. Acho que isso jamais seria exigido em primeira fase, mas vamos lá... Vai que 
ajude alguém em algum recurso.  
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   Considerável parte da doutrina entende inconstitucional o quórum do art. 612 da CLT. Neste 
sentido é a opinião de José de Lima Teixeira Filho, para quem o quórum fixado pelo art. 612 não 
passa pelo crivo do art. 8°, I da CF, que obsta a interferência e a intervenção estatal no sindicato, 
devendo ser aplicado então, o quorum definido no estatuto do próprio sindicato. Também possuem 
este entendimento José Cláudio Monteiro de Brito Filho e Octávio Bueno Magano, por considerarem 
o quorum da Assembléia Geral para a validade das decisões uma questão interna corporis, não 
sujeita a limitações. 

   A questão é complicada por caminhar entre dois extremos. Dizer que a norma do art. 612 é 
plenamente válida trará o conseqüente engessamento da liberdade sindical. Dizer que a norma do 
art. 612 é completamente inválida importará a concessão de uma carta branca aos sindicatos, 
trazendo riscos de desvios de poder por parte das diretorias. 

   Cumpre salientar que a jurisprudência do TST é instável quanto à matéria. Em 1998, a partir 
da jurisprudência formada nos anos 90, foram editadas pela Seção de Dissídios Coletivos as 
Orientações Jurisprudenciais 13 e 21, que assim dispunham: 

OJ 13. Legitimação da entidade sindical. Assembléia deliberativa. Quorum de validade. Art. 
612 da CLT.  Mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, subordina-se a validade 
da assembléia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de 
seus interesses à observância do "quorum" estabelecido no art. 612 da CLT. 

OJ 21. Ilegitimidade ad causam do sindicato. Ausência de indicação do total de associados da 
entidade sindical. Insuficiência de quorum (art. 612 da CLT).  

    Entretanto, no ano de 2003 tais orientações foram canceladas, indicando a predisposição do 
Tribunal Superior do Trabalho em não conceber o art. 612 em termos absolutos. 

   Em seguida, houve um caso em que o TST, curiosamente, entendeu que o quorum exigido 
do art. 8591 (quórum este que trata da autorização para ajuizamento de dissídio coletivo) é o quórum 
aplicável às convenções e acordos coletivos de trabalho. Neste sentido decidiu-se no RODC 
992/2001-000-15-00, DJ 06/02/2004: 

 

1.LEGITIMIDADE DO SUSCITANTE. ALCANCE DO QUORUM PREVISTO NO ARTIGO 859 DA 
CLT. A Seção Especializada em Dissídios Coletivos desta Corte posiciona-se, atualmente, no 
sentido de que o quorum a ser respeitado nas assembléias deliberativas dos sindicatos é 
aquele previsto no artigo 859 da CLT. Diante disso, há que se considerar como atingido o quorum 
deliberativo neste caso, em que a unanimidade dos trabalhadores presentes às assembléias 
realizadas em segunda convocação aprovaram a pauta de reivindicações e conferiram poderes ao 
Suscitante para negociar, celebrar acordo/convenção e ajuizar dissídio coletivo em seu nome. 2. 
Exclui-se da sentença normativa a concessão de adicional noturno de 60%, de licença-paternidade 
e de cláusula contendo definição de acidente trabalho, por serem matérias previstas em lei, não 
cabendo a intervenção do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Recurso Ordinário parcialmente 
provido para adaptar as cláusulas deferidas à jurisprudência desta Corte. 

    Entretanto, o próprio entendimento acima mencionado choca-se que com o cancelamento da 
Súmula 177 do TST: Súm 177/TST (Cancelada – Res. 121/2003). DISSÍDIO COLETIVO. 
SINDICATO. REPRESENTAÇÃO. Está em plena vigência o art. 859 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, cuja redação é a seguinte: "A representação dos sindicatos para instauração da instância 
fica subordinada à aprovação de assembléia, da qual participem os associados interessados na 

 
1 Art. 859. A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembléia, da 
qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 
(dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos presentes. 
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solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos, ou, em 
Segunda convocação, por 2/3 dos presentes”. 

   Conclusão: a questão não está pacificada no TST. Na dúvida, em prova, siga-se a lei, a menos 
que o problema revele a solução legal extremamente desarrazoada. 

 

117. Verdadeiro. CLT, art. 612. 

 

118. Falso. OJ-SDC 28. Edital de convocação e AGT. Publicação. Base territorial. Validade. O 
edital de convocação para a AGT deverá ser publicado em jornal que circule em cada um dos 
municípios componentes da base territorial. 

 

119. D. 

 

120. 2. 

 

121. 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D. 

 

122. Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou 
separadamente, dentro de (3/5/8) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma 
via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando 
de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, nos demais casos.  

 

123. As Convenções e os Acordos entrarão em vigor (3/5/8) após (a sua assinatura/a data da 
entrega dos mesmos no órgão competente). 

 

124.  Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixados de modo visível, 
pelos Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas 
compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de (3/5/8) dias da data (da assinatura/do 
depósito no órgão competente/da entrada em vigor).  

 

125. A 

 

VI. APLICAÇÃO DA NORMA COLETIVA 
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126. GABARITO: C. 

127. GABARITO: B. CLT, art. 620. 

 

VII. VIGÊNCIA 

128. GABARITO: I) Verdadeira, art. 614, §1º. Da CLT. II) Verdadeiro, art. 614, §3º. III) Verdadeiro, 
OJ-SDI1-41 do TST. Portanto, apesar da vedação legal à ultratividade da norma coletiva, efeitos 
ultrativos hão de ser reconhecidos em caso de produção de direitos adquiridos. 

129. GABARITO: 1 – C. 2 – A. 3-B. 

130. GABARITO: Nula, todas estão corretas. 

 

VII. CONTEÚDO DA NORMA COLETIVA 

131. GABARITO: C 

132. Normativas 

133. Obrigacionais 

134. 1-A; 2-C; 3-B. 

135. GABARITO: D. 

136. GABARITO: C. 

137. GABARITO: E. 

138. GABARITO: C. 

139. GABARITO: B. 

140. GABARITO: E. 

141. GABARITO: A – CLT, art. 611-B, caput. 

142. GABARITO: A – CLT, art. 611-B, V. 

143. GABARITO: C – polêmica (v. art. 611-B, XXII). 

144. GABARITO: B – CLT, art. 620. 

 

REGULAMENTO DE EMPRESA 
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145. GABARITO: D – Trata-se do princípio da condição mais benéfica, e não do princípio da norma 
mais favorável. V. Súm. 51 do TST, a respeito das alternativas D e E. 

 

146. GABARITO: C - A) CLT, art. 611-A, VI; B) Súm. TST 186; C) CLT, art. 114; D)  

 

147. GABARITO: C. Veja: 

1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de 
previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em 
relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, 
na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 

2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há 
fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela 
que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 

3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência 
da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de 
previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 

4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do 
Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, 
todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da 
conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso 
(20/2/2013). 

(RE 586453/SE, Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20/02/2013). 

 

Quanto às alternativas D e E, v. Súm. 288 do TST. 

 

148. GABARITO: A – Confira-se:  

 

I - AGRAVO EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA 
COM AGRAVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR AO 
PAGAMENTO/RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES POR ELE DEVIDAS À ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA OU NÃO DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO PARA APRECIAR E JULGAR A PRETENSÃO. A questão de ser ou não específica 
a divergência jurisprudencial capaz de possibilitar o cabimento do recurso de embargos depende da 
verificação do pedido: se é de diferenças de complementação de aposentadoria ou de condenação 
do empregador a recolher as contribuições por ele devidas à entidade de previdência complementar. 
Do acórdão regional, transcrito no acórdão da c. Turma, verifica-se que a matéria foi apreciada pelo 
TRT sob o prisma do pedido de reflexos de horas extras sobre as contribuições para a Previ. Não 
obstante essa peculiaridade e mesmo com a oposição de embargos de declaração pela empregada 
para seu exame específico, a c. Turma, sem rechaçar esse pedido, manteve seu entendimento de 
que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar a pretensão de diferenças de 
complementação de aposentadoria em relação a sentenças proferidas após a data limite 
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estabelecida pelo STF (20/2/2013). Na hipótese dos autos a obrigação de o empregador recolher as 
contribuições para a entidade de previdência não se confunde com a responsabilidade pelo 
pagamento da própria complementação de aposentadoria. Constatado que o pedido específico de 
recolhimento das contribuições do empregador para a entidade de previdência privada foi examinado 
pela c. Turma, verifica-se que no recurso de embargos há aresto divergente que registra 
expressamente a competência da Justiça do Trabalho para pedido de condenação ao recolhimento 
das contribuições a favor da PREVI, entendendo que essa hipótese não se enquadra naquelas em 
que o STF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. Agravo conhecido e provido.  

II - EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA SOBRE 
HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 1. Recurso de embargos 
interposto pela Reclamante, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho para apreciar 
demanda acerca de contribuição social do empregador (patrocinador) para entidade de previdência 
complementar fechada como reflexo da condenação em horas extras imposta nesta mesma 
reclamação trabalhista. Não se discute repercussão da condenação em horas extras em eventual 
complementação de aposentadoria. 2. A previdência social orienta-se pelo princípio contributivo em 
todos os seus regimes: regime geral, regime do servidor público e regime complementar privado. No 
caso da previdência complementar gerida por entidade fechada, embora o ingresso em tal regime 
seja facultativo, uma vez inserto o participante/associado e seu patrocinador/instituidor, o custeio se 
torna compulsório por meio do recolhimento das contribuições sociais, conforme se extrai do art. 202, 
§ 2º, da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001. Portanto, em relação ao 
aspecto contributivo, o regime complementar de entidade fechada em nada difere do Regime Geral 
da Previdência Social (RGPS), de modo que deve ser aplicada a ambos os regimes a mesma ratio 
decidendi acerca da competência para dirimir lides envolvendo as contribuições sociais de um ou de 
outro regime, o que não alcança a competência para apreciar querelas sobre os benefícios, porque, 
no ponto, os sistemas diferem sobremaneira. O STF, ao decidir sobre a competência para apreciar 
lides acerca das contribuições sociais do RGPS, sedimentou jurisprudência nos termos da Súmula 
Vinculante nº 53, segundo a qual, compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício das 
contribuições previdenciárias relativas ao objeto das condenações constante das sentenças que 
proferir. Conquanto os fundamentos que animaram a edição da Súmula Vinculante nº 53 estivessem 
examinando as contribuições sociais do RPGS, deve ser aplicada a mesma ratio decidendi para as 
lides envolvendo as contribuições sociais do regime complementar de previdência de entidade 
fechada, porque os regimes se equiparam quanto ao aspecto contributivo. Assim, mutatis mutandis 
do que foi assentado pelo STF na Súmula Vinculante nº 53 do TST, impõe-se a competência da 
Justiça do Trabalho para dirimir controvérsia em torno das contribuições sociais devidas por 
participantes (empregados) e patrocinadores (empregadores) a entidades fechadas de previdência 
complementar em relação ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos 
por ela homologados, na forma do art. 114, IX, da Constituição Federal, corroborado pelo art. 876, 
parágrafo único, da CLT, o qual estabelece a execução das contribuições sociais pela Justiça do 
Trabalho, sem distinção entre o RGPS e o regime de previdência complementar de entidade fechada. 
Ressalte-se que tal entendimento em nada conflita com a jurisprudência firmada pelo STF no 
julgamento dos Recursos Extraordinários nº 586.453 e 583.050. Primeiro, porque tal orientação se 
destina claramente a definir competência para apreciar conflito em relações jurídicas discutindo 
benefícios, ou seja, acerca da própria complementação de aposentadoria em si, não sobre 
contribuições previdenciárias. Segundo, porque o critério eleito pelo Pretório Excelso foi a busca pela 
“maior efetividade e racionalidade do sistema”, o que, no caso das contribuições previdenciárias, 
diversamente da situação dos benefícios, é alcançada pela fixação da competência da Justiça do 
Trabalho quanto ao objeto das condenações por ela proferidas, conforme entendimento firmado pelo 
próprio STF no RE nº 569.056-3, que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 53. Recurso de 
embargos conhecido por divergência jurisprudencial e provido  (SDI1 - E-ED-ARR-2177-
42.2012.5.03.0022). 

 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244792,21048-TST+reconhece+competencia+da+JT+para+discutir+recolhimentos+para+a
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244792,21048-TST+reconhece+competencia+da+JT+para+discutir+recolhimentos+para+a
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  Assim, impõe-se a competência da JT para dirimir controvérsia em torno das contribuições 
sociais devidas por participantes (empregados) e patrocinadores (empregadores) a entidades 
fechadas de previdência complementar em relação ao objeto da condenação constante das 
sentenças que proferir e acordos por ela homologados, na forma do art. 114, IX, da CF, 
corroborado pelo art. 876, parágrafo único, da CLT, não havendo distinção sobre se tratar de 
contribuições sociais devidas ao RGPS ou ao regime fechado de previdência complementar.  

 

149. GABARITO: D – Súm. 288 do TST.  

 

 

  

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244792,21048-TST+reconhece+competencia+da+JT+para+discutir+recolhimentos+para+a
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244792,21048-TST+reconhece+competencia+da+JT+para+discutir+recolhimentos+para+a
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DIA 8 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 

O Ministério Público do Trabalho: Atribuições do MPT (prof. Luiz Fabre) 

 

 

1. GABARITO: E. Trata-se de prerrogativa prevista na Lei Complementar 75/1993. 

 

2. GABARITO: A. Trata-se de prerrogativa prevista na Lei Complementar 75/1993. 

 

Quanto às atribuições do MPT (LC 75/1993, art. 83), circule a expressão correta: 

 

3. promover as ações que lhe sejam atribuídas (pelas leis trabalhistas / pela Constituição 
Federal e pelas leis trabalhistas); 

 

4. manifestar-se (em qualquer fase do processo trabalhista / na fase postulatória do processo 
trabalhista), acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse 
público que justifique a intervenção; 

 

5. promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses 
coletivos, quando desrespeitados os direitos (sociais constitucionalmente garantidos / difusos e 
coletivos dos trabalhadores); 

 

6. propor (a ação civil pública / as ações cabíveis) para declaração de nulidade de  (cláusula 
de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva / cláusula de acordo coletivo ou convenção 
coletiva) que viole as liberdades (coletivas / individuais ou coletivas) ou os direitos (sociais / 
individuais) indisponíveis dos trabalhadores;  

 

7. propor as ações necessárias à defesa dos (direitos e interesses / direitos e interesses 
coletivos) dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho; 
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8. recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, (nos processos 
em que for parte / tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como 
fiscal da lei), bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho; 

 

9. funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se (verbalmente / por 
escrito) sobre a matéria em debate, sempre que (entender necessário / for parte ou oficiar como 
fiscal da lei), sendo-lhe (defeso / assegurado o direito de) vista dos processos em julgamento, 
(podendo / não podendo) solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; 

 

10. instaurar instância em caso de greve, quando (reputar conveniente / a defesa da ordem 
jurídica ou o interesse público assim o exigir); 

 

11. promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de 
serviços de (interesse público / qualquer natureza), oficiando (facultativamente / obrigatoriamente) 
nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados 
antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição 
Federal; 

 

12.  promover mandado de injunção, quando a (matéria for trabalhista / competência for da 
Justiça do Trabalho); 

 

13. atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios (coletivos / de 
competência da Justiça do Trabalho); 

 

14. requerer as diligências (cabíveis / que julgar convenientes) para o correto andamento dos 
processos e para a melhor solução das lides trabalhistas; 

 

15. intervir (facultativamente / obrigatoriamente) em (todos os feitos / quando houver interesse 
social) (em todos os/ nos segundo e terceiro) graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a 
parte for (a União, Estados, Distrito Federal e Municípios / pessoa jurídica de Direito Público, 
Estado estrangeiro ou organismo internacional). 

 

16. GABARITO: E - O art. 83 da LC 75/1993 esconde algumas “cascas de banana”. As 
alternativas A, C e D atribuem grande poder de intervenção ao MPT e isso costuma causar 
insegurança em testes objetivos. A alternativa B contraria o senso comum, pois a atuação do MPT 
como órgão agente está geralmente associado a questões coletivas, mas o art. 83, IV, prevê a 
atuação visando à declaração de nulidade de cláusula de contrato (aparentemente, contrato 
individual de trabalho), bem como a atribuição para a tutela de liberdades individuais e direitos 
individuais indisponíveis dos trabalhadores. A alternativa E diz respeito ao inciso XIII do art. 83, um 
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dispositivo recheado de possíveis pegadinhas. Havendo pessoa jurídica de direito público, Estado 
estrangeiro ou organismo internacional, a intervenção será obrigatória nos segundo e terceiro graus 
de jurisdição, não em todos.  

 

17. GABARITO: A 

A) SUM-407 TST - AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE "AD 
CAUSAM" PREVISTA NO ART. 967, III, “A”, “B” E “C” DO CPC DE 2015. ART. 487, III, "A" E "B", DO 
CPC DE 1973. HIPÓTESES MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS (nova redação em decorrência do 
CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016  

A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha 
sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a", "b" 
e “c” do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, “a” e “b”, do CPC de 1973), uma vez que 
traduzem hipóteses meramente exemplificativas (ex-OJ nº 83 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002). 

B) OJ-SDI1-130. 

C) OJ-SDI1-237, item I. 

D) OJ-SDI1-237, item II. 

E) OJ-SDI1-350. 
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DIA 9 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

Raciocínio lógico. Proposição. Proposições simples e compostas. 
Conectivos “e” e “ou”. Conjunção. Disjunção inclusiva. (prof. Edinho Jr.) 

 

(01) ERRADO, pois “O triplo de quatro é menor do que dez?” é uma oração interrogativa e, portanto não pode 

ser considerada uma proposição.  

 

(02) CERTO, a frase: “No ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao 

ano de 2006” é uma sentença aberta, pois não pode ser atribuído um valor lógico (V ou F), pois não temos 

informações sobre qual localidade ocorreu este fato. Perceba que se a frase possuísse tal informação, a mesma 

seria uma afirmação declarativa e, portanto uma proposição. 

 

(03) CERTO, pois a oração: “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que 

consumiram bebida alcoólica" é uma proposição por possui um sentido completo, expressar apenas uma ideia, 

o que a torna uma oração declarativa e, portanto pode ser valorada em V ou F. Além disso, trata-se de uma 

proposição simples, por não possuir conectivos (“e”, “ou”, “ou, ou”, “se, então”, “se e, somente se”).  

 

        Mas, você deve estar pensando: Poxa, mas a oração: “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito 

ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica" possui dois verbos, isto não a torna uma proposição 

composta? 

A resposta é, NÃO! Apesar da proposição possui dois verbos (ocorrem e consumiram), antes do segundo verbo, 

aparece o “que”, que o torna explicativo e, exclui o fato desse verbo adicionar uma nova ação.  

 

(04) CERTO, em I, II e III há duas proposições. Justificativas:  

 

(I) “O BB foi criado em 1980” é uma proposição, pois pode atribuir um valor lógico. 

            

(II) “Faça seu trabalho corretamente” não é uma proposição, uma vez que se trata de uma oração imperativa, 

que são frases que transmitem um pedido ou ordem.  

 

(III) “Manuela tem mais de 40 anos de idade” é uma proposição, por que pode ser julgada em V ou F. 
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(05) ERRADO, pois a oração: “Ele é o juiz do TRT da 17ª Região”, não é uma proposição, por se tratar de 

uma sentença aberta, pois o pronome “ele” funciona como uma variável, a qual pode se atribuir nomes e, 

por isso, tal oração não possui valor lógico. 

 

(06) ERRADO, pois a frase: “Que dia maravilhoso!”, não consiste em uma proposição por se tratar de uma 

oração exclamativa. 

 

(07) CERTO, uma vez que oração "Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 

anos?" trata-se de uma oração interrogativa.  

 

(08) Oração declarativa – proposição falsa, pois o Acre é um estado da região norte. 

 

(09) Oração interrogativa – não é proposição. 

 

(10) Proposição.  

Orações que possuem o conectivo (se, então) que será estudado na próxima rodada.  

 

(11) Não é uma proposição. Neste caso, temos uma sentença aberta e, portanto não possui um único valor lógico 

V ou F. 

 

(12) Não é uma proposição, pois 𝑥 + 𝑦 é uma sentença aberta, uma vez que podemos adotar valores para x e y 

que tornem a sentença verdadeira, mas também podemos adotar valores que a tornem uma sentença falsa.  

 

(13) Proposição, pois √4 + 3 = 7 é uma sentença fechada e, portanto pode ser atribuído um único valor lógico, 

V ou F. 

 

(14) Proposição. 

 

Nos exercícios 15 e 16, as orações não são proposições, pois são frases interrogativas. 

 

(17) Não é uma proposição, por ser uma frase imperativa e, proposições são frases declarativas. 

 

(18) Proposição, “alguém” deve conhecer a Mariana e saber afirmar e a mesma é ou não advogada e, portanto 

temos um único valor lógico, V ou F. 

 

(19) Não é proposição, pois “Ela” funciona como uma variável. Idem exercício 05. 
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(20) (A) 

(b) Frase exclamativa 

(c) Frase interrogativa 

(d) Frase imperativa (aprenda) 

(e) Frase sem verbo. 

 

(21) ERRADO, pois a oração: “Como não se indignar, assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos 

estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo?” não se trata de uma proposição e sim, 

de uma oração interrogativa. 

 

(22) Proposição composta, pois a oração: “Se x é um número inteiro então x é um número natural” temos o 

emprego do conectivo condicional (se, então) que estudaremos na próxima rodada, além do que, tal conectivo 

está ligando duas ideias:       (1) x é um número inteiro e (2) x é um número natural. 

 

(23) Proposição composta. Na oração: “Ou Edinho irá à festa ou ficará em casa” temos o emprego da 

Disjunção exclusiva (ou, ou).  

 

(24) Proposição composta, pois na proposição: “Vou me casar, se e somente se, eu conseguir um 

emprego” trata-se de uma proposição bicondicional, isso por que, está empregado o conectivo (se e 

somente se). 

 

(25) Proposição composta, pois a oração: “Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele 

sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante” pode ser reescrita na forma:  

“Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de ele sofrer um infarto é três vezes maior que a 

de Pedro, que é não fumante”. 

 

(26) Proposição simples, pois a oração é declarativa apresentando uma única ideia e, sem a presença de 

conectivos. 

 

(27) CERTO, na proposição: “Se ela dança eu danço” temos um condicional (estudaremos com detalhes 

na rodada 2), isto por que: 

Se ela dança eu danço. 

 

 
Premissa ou Hipótese Tese 
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Desta forma, sabemos da lógica que um condicional é falso quando temos uma premissa verdadeira com tese 

falsa, deste o modo a negação da primeira linha se dá quando: “Ela dança, eu não danço.” Este exercício ilustra 

um dos nossos objetos de estudo na próxima rodada.  

  

(28) CERTO.  Neste exercício, temos que a analisar a seguinte proposição: “ou A ou B” ou ainda: 

“Ou é dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função ou é 

permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda financeira para 

realizar o cumprimento de sua missão” é uma proposição VERDADEIRA.  

 

Daí você deve estar pensando: “Isto não é lógico!!!”. Mas, vamos lá. O exercício nos informou que: uma 

proposição na forma "Ou A ou B" tem valor lógico falso quando A e B são ambos falsos; Entretanto a 

proposição simples A é verdadeira ("É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas 

ao exercício da função") o que torna a proposição composta “Ou A ou B” verdadeira.  

 

E aí, você deve estar pensando: Mas a proposição B é um absurdo! ...e realmente é! Contudo a proposição A é 

verdadeira, o que é suficiente para a proposição “Ou A ou B” ser verdadeira. Mas fique tranquilo, o estudo deste 

conectivo acontecerá com detalhes também na próxima rodada. 
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Nos exercícios de 29 a 38, estaremos debruçados sobre a tabela verdadeira da Conjunção (e) ^ 

  A B A ^ B 

V V V 

 V F F 

F V F 

F F F 

 

(29) (F) A galinha mia e o cachorro late. A proposição (A) é falsa.  

 

 

(30) (V) 13 é ímpar e 2 é um número primo. As proposições, A e B são verdadeiras. (ÚNICO caso em que A^B é V) 

 

 

(31) (F) 6 é ímpar e o Grêmio Futebol Porto – Alegrense é um time gaúcho. A proposição (A) é falsa. 

 

 

(32) (F) A cidade de Palmas é a capital do Brasil e os Pokémon são argentinos.   

 

 

As proposições (A) e (B) são falsas. 

 

(33) (F) −21 é um número inteiro e os dinossauros são animais de estimação.  A proposição (B) é falsa. 

 

 

(34) (V) A idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa e 8 >  −1 + 7 . 

 

(35) (F) O carro é um vegetal e a beterraba é o novo lançamento do Hyundai. 

 

(36) (V) O jacaré é um réptil e o número 𝜋 pode ser representado por 3,14. 

 

(37) (F) O facebook foi desenvolvido pelo ilustre professor Luiz Fabre e gatos voam. 

 

(38) (F) Há vida inteligente no planeta Sol e a Matemática é ciência humana. 

 

FICA O TOQUE: perceba que proposições compostas 

com o conectivo (e) serão verdadeiras somente se ambas 

as proposições simples forem verdadeiras, para as outras 

possibilidades são falsas. 

 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 
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(39) CERTO, pois:  

(P) Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e  

(Q) garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia”. 

Portanto, segue uma proposição na forma A ^ B. 

 

(40) CERTO, pois a proposição 𝑃1 pode ser reescrita na forma: “Seu peso é suportado pela estrutura 

óssea da coluna e seu peso é suportado por sua estrutura muscular”. 

 

 

 

 

 

 

Nos exercícios de 41 a 50, estaremos debruçados sobre a tabela verdadeira da Disjunção Inclusiva (ou) ˅ 

 

  A B A ˅ B 

V V V 

 V F V 

F V V 

F F F 

 

(41) (V) A Matemática é uma ciência exata ou 2016 não foi um ano bissexto. (A) é verdadeira e (B) é falsa. 

 

 

(42) (V) Domingo é o primeiro dia da semana ou segunda é o primeiro dia da semana.  

 

Pois, a proposição (A) é verdadeira e (B) é falsa. 

 

(43) (V) Todo número natural é um número inteiro ou todo número inteiro é um número natural. 

 

Proposição verdadeira, pois (A) é falsa, mas (B) é verdadeira.  

 

(44) (F) 1,9999 … < 2 ou 1,999 … . > 2. Ambas as proposições, A e B são falsas. (Único caso, em que A ˅ B é F) 

 
(A) 

FICA O TOQUE: perceba que proposições compostas com o 

conectivo (ou) serão falsas somente se ambas as proposições 

simples forem falsas, para as outras possibilidades são 

verdadeiras. 

 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 

(B) 
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Curiosidade: 1,999 … = 2. Daí você pensa: Não acredito! Aham.... 

Neste momento, fica a tarefa de você pensar nesta igualdade (𝟏, 𝟗𝟗𝟗 … = 𝟐), mas em momento oportuno 

teremos a explicação dos detalhes, assim não confundirei vocês. 

 

(45) (V) Todo número racional pode ser escrito na forma de fração ou o número 𝜋 é um número irracional. 

 

Ambas as proposições (A) e (B) são verdadeiras.  

(46) (F) O trabalho o Brasil é permito para menores de 10 anos de idade ou Buenos Aires é a capital do Japão. 

(Único caso, em que A ˅ B é F.) 

 

(47) (V) √49% = 70% ou  2 + 2 = 5. Pois a 1ª proposição é verdadeira, pois: 

√49% =  √
49

100
=  

7

10
= 0,7 = 70%. 

 

(48) (V) Todo número racional pode ser escrito na forma de fração ou História é uma ciência exata. 

 

(49) (F) O céu é vermelho ou o voto não é obrigatório em nenhuma idade. Ambas as proposições simples: “O 

céu é vermelho” e “o voto não é obrigatório em nenhuma idade” são falsas. Assim, a proposição A ˅ B é 

falsa. 

 

(50) (V) O Brasil é uma república federativa ou o Acre é uma invenção dos professores de Geografia. 

Proposição verdadeira, apesar da proposição: “o Acre é uma invenção dos professores de Geografia” ser falsa, 

temos que a proposição: “O Brasil é uma república federativa” é verdadeira, o que já é suficiente para que a 

proposição A ˅ B seja verdadeira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(A) (B) 
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DIA 10 

LEGISLAÇÃO 

 

Direito de pessoal I: regime constitucional do funcionalismo público (prof. 
Fábio Wu)  

 

Circule a alternativa correta ou preencha as lacunas: 

1. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá, ___________________________________________ (exclusivamente/ dentre 
outros), aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Art. 37 

2. É (correto/ incorreto) afirmar que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso aos estrangeiros. Art. 37 

3. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ______________________________________ (ressalvadas/ incluídas) as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Art. 37 

4. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação 
em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que ___________________________ (integra/ 
não integra) a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante 43. Trata-se da súmula 685, do 
STF, que foi convertida em súmula vinculante e consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade da forma 
de provimento de cargo denominada acesso. 

5. ____________________________________________ (O edital do concurso/ Só por lei se) pode sujeitar a 
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante 44 

6. A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital __________________________ (importa/ 
não importa) em ofensa constitucional. RE 558833-AgR  

7. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima como critério de admissão, quando 
possa ser justificado ________________________________________________________ (pelo tempo a ser 
exercido no/ pela natureza das atribuições do) cargo a ser preenchido. Súmula 683, STF 

8. É ___________________________________ (constitucional/ inconstitucional) o veto não motivado à 
participação de candidato a concurso público. Súmula 684, STF 

9. É (correto/ incorreto) afirmar que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido 
na inscrição para o concurso público e não no momento da posse. Súmula 266, STJ 

10. O portador de visão monocular _______________________________ (tem/ não tem) direito de concorrer, 
em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 377, STJ 

11. O portador de surdez unilateral _____________________________________ (se qualifica/ não se 
qualifica) como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. 
Súmula 552, STJ 
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12. O prazo de validade do concurso público será de até ___________________________ (um ano/ dois 
anos), _________________________________________________________ (improrrogável/ prorrogável 
uma vez, por igual período). Art. 37 

13. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos ________________________ (será/ não será) convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. Art. 37 

14. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo 
for preenchido ________________ (com/ sem) observância da classificação. Súmula 15, STF e RE 837311 

15. Em regra, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas pelo edital 
possui __________________________________________________ (direito subjetivo/ apenas expectativa 
de direito) à nomeação. RE´s 598099 e 837311 

16. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 
validade do certame anterior, __________________________ (gera/ não gera) automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. RE 837311 

As notícias abaixo respondem as questões 13, 14 e 15. 

Notícias STF 
 
RE 598099 

Quarta-feira, 10 de agosto de 2011 

Condições ao direito de nomeação 
O ministro Gilmar Mendes salientou que o direito à nomeação surge quando se realizam as condições 
fáticas e jurídicas. São elas: previsão em edital de número específico de vagas a serem preenchidas 
pelos candidatos aprovados no concurso; realização do certame conforme as regras do edital; 
homologação do concurso; e proclamação dos aprovados dentro do número de vagas previstos no 
edital em ordem de classificação por ato inequívoco e público da autoridade administrativa 
competente. 
Conforme Mendes, a acessibilidade aos cargos públicos “constitui um direito fundamental e expressivo 
da cidadania”. Ele destacou também que a existência de um direito à nomeação limita a 
discricionariedade do poder público quanto à realização e gestão dos concursos públicos. “Respeitada 
a ordem de classificação, a discricionariedade da administração se resume ao momento da nomeação 
nos limites do prazo de validade do concurso, disse. 
Situações excepcionais 
No entanto, o ministro Gilmar Mendes entendeu que devem ser levadas em conta "situações 
excepcionalíssimas" que justifiquem soluções diferenciadas devidamente motivadas de acordo com o 
interesse público. “Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a 
recusa da administração de nomear novos servidores, salientou o relator. 
Segundo ele, tais situações devem apresentar as seguintes características: Superveniência - eventuais 
fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação 
de edital do certame público; Imprevisibilidade - a situação deve ser determinada por circunstâncias 
extraordinárias à época da publicação do edital; Gravidade – os acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou 
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; Crises econômicas de grandes 
proporções; Guerras; Fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna; 
Necessidade – a administração somente pode adotar tal medida quando não existirem outros meios 
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. 
O relator avaliou a importância de que essa recusa de nomear candidato aprovado dentro do número 
de vagas seja devidamente motivada “e, dessa forma, seja passível de controle por parte do Poder 
Judiciário”. Mendes também salientou que as vagas previstas em edital já pressupõem a existência 
de cargos e a previsão de lei orçamentária, “razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade 
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financeira desacompanhada de elementos concretos tampouco retira a obrigação da administração 
de nomear os candidatos”. 
 
RE 837311 

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2015 
Fixada tese de repercussão geral em recurso sobre nomeação de candidatos fora das 
vagas de edital 
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou nesta quarta-feira (9) a tese 
de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 837311, julgado em outubro, que discutiu a 
nomeação de candidatos classificados fora das vagas previstas em edital, antes da convocação dos 
aprovados em concurso posterior. 
A tese estabelece que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo 
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de 
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito 
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o 
direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes 
hipóteses: 
1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 
anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 
administração nos termos acima.” 
O julgamento ocorreu em 14 de outubro, mas dada a complexidade do tema, os ministros deixaram 
a discussão sobre a tese para sessão posterior. No caso dos autos, foi negado provimento a recurso 
interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-PI) que 
determinou à administração pública a nomeação de candidatos aprovados em concurso para o 
preenchimento de cargos de defensor público, mas que haviam sido classificados fora das vagas 
previstas em edital, antes da convocação dos candidatos aprovados em certame posterior. 

17. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso, mas que passe a figurar 
entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior 
_____________________________ (possui/ não possui) direito subjetivo à nomeação. AgRg no RMS 48266 
(STJ) e ARE 675202 AgR (STF) 

18. As funções de confiança, exercidas ___________________________________ (preferencialmente/ 
exclusivamente) por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
___________________________________ (preferencialmente/apenas) às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. Art. 37 

19. ______________________________________________________ (Cargos em comissão/ Funções de 
confiança) consubstanciam-se em um conjunto de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, criadas 
por lei e exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Conceito de Fabrício Motta 
extraído do livro “Servidores Públicos na Constituição de 1988” – Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, Motta, Fabrício 
e Ferraz, Luciano de Araújo 

20. ______________________________________________________ (Cargos em comissão/ Funções de 
confiança) são espécies de cargos públicos aos quais se acede sem a necessidade de concurso público; são 
excepcionais, criados por lei, destinados ao exercício exclusivo de atividades de direção, chefia e 
assessoramento, a serem desempenhadas por agente público em caráter não permanente. Conceito de 
Fabrício Motta extraído do livro “Servidores Públicos na Constituição de 1988” – Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, 
Motta, Fabrício e Ferraz, Luciano de Araújo 
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21. É ____________________________ (garantido/ vedado) ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. Art. 37 

22. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
______________________________________ (pela constituição/ em lei específica). Art. 37 

Notícias STF 
Segunda-feira, 15 de novembro de 2010 
Greve no serviço público 
Um caso clássico analisado pelo STF relativo à falta de norma regulamentadora foi o julgamento dos 
Mandados de Injunção (MI) 670, 708 e 712. Os processos se referem ao direito de greve dos 
servidores públicos, previsto no artigo 37, inciso VII da Constituição, mas que ainda não foi 
regulamentado por lei específica. 
Os mandados foram impetrados respectivamente pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do 
Espírito Santo (Sindpol), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa (Sintem) e 
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará (Sinjep). 
Diante da falta de lei para regular a greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que, enquanto não for elaborada tal regulamentação, valem as regras previstas para o setor privado 
(Lei nº 7.783/89). 
O julgamento foi realizado no dia 25 de outubro de 2007, no Plenário do STF. Naquela ocasião, o 
ministro Celso de Mello, ao proferir seu voto, afirmou que não era aceitável e razoável a falta de 
regulamentação do direito de greve no serviço público por parte do Congresso Nacional. Avaliou o 
ministro que é dever do STF dar efetividade às cláusulas constitucionais e que, no caso, “a inércia 
arrasta consigo a descrença na Constituição Federal”. 
Naquele julgamento, o ministro Gilmar Mendes afirmou que essa omissão criou “um quadro de 
selvageria, com sérias consequências para o Estado de Direto”.  Assim, a maioria dos ministros decidiu 
pela aplicação da Lei de Greve do setor privado ao funcionalismo público. 
A divergência naquele caso foi aberta parcialmente pelo ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado 
pelos ministros Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que estabeleciam condições para a utilização da lei 
de greve, considerando a especificidade do setor público.  

Obs. 1: Vale lembrar que nesse julgamento, no tocante à eficácia da decisão proferida, o STF 
adotou a corrente concretista geral, determinando a aplicação das regras previstas para o 
setor privado, com eficácia erga omnes.  

Obs. 2: Confira a recente Lei Federal nº 13.300/16, que regulamenta o mandado de injunção. 

23. É (correto/ incorreto) afirmar que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Art. 37 

24. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo ________________________________ 
(determinado/ indeterminado) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Art. 
37 

25. A remuneração e o subsídio dos servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por 
________________________________ (lei específica/ decreto), observada a iniciativa privativa em cada 
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 37 

Notícias STF 
Quinta-feira, 02 de outubro de 2014 

Julgamento sobre revisão anual em vencimentos é suspenso por pedido de vista 
Pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu, na sessão desta quinta-feira (2), o julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 565089, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) discute o 
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direito de servidores públicos do Estado de São Paulo a indenização por não terem sido beneficiados 
por revisões gerais anuais em seus vencimentos. O caso teve repercussão geral reconhecida. Até o 
momento se posicionaram pelo direito à indenização os ministros Marco Aurélio (relator), Cármen 
Lúcia e Luiz Fux. Contra esse entendimento se manifestaram os ministros Roberto Barroso, Teori 
Zavascki, Rosa Weber e Gilmar Mendes. 
Relator 
No início do julgamento, em junho de 2011, o ministro Marco Aurélio reconheceu o direito dos 
servidores à indenização. Para ele, a revisão não é vantagem, mas um componente essencial do 
contrato do servidor com a administração pública e uma forma de resguardar os vencimentos dos 
efeitos da inflação. Concluindo pelo provimento do recurso, o ministro lembrou que a revisão geral 
anual está assegurada no artigo 37, inciso X, da Constituição. Na ocasião, a ministra Cármen Lúcia 
pediu vista dos autos. 
No retorno do julgamento, em abril de 2014, a ministra seguiu o entendimento do relator. Para ela, 
a omissão quanto à edição de leis para garantir revisão geral anual configura frontal desrespeito à 
Constituição, causando danos aos servidores paulistas, o que permitiria invocar a responsabilidade do 
ente estatal. 
Divergência 
A divergência foi aberta pelo ministro Luís Roberto Barroso, na mesma sessão de abril. Para ele, o 
estado seria obrigado a avaliar anualmente a remuneração geral dos servidores, o que não significa 
necessariamente a concessão de aumento. O ministro votou pelo desprovimento do recurso, e contra 
o que ele chamou de “uma forma de indexação permanente”. 
Novo pedido de vista, dessa vez do ministro Teori Zavascki, interrompeu o julgamento. 
Comando normativo 
Na retomada do julgamento, na sessão de hoje (2), o ministro Teori Zavascki afirmou que não há no 
texto constitucional nenhuma disposição que garanta reposição do índice inflacionário. Suprir essa 
omissão por meio de decisão judicial seria igual a legislar, o que, no seu entender, afronta a 
jurisprudência da Corte. “Não extraio do texto constitucional comando normativo que vá permitir 
transformar essa omissão em indenização, com base no princípio da responsabilidade civil”, destacou, 
seguindo a divergência aberta pelo ministro Roberto Barroso pelo desprovimento do recurso. Também 
nesse sentido votou a ministra Rosa Weber. 
Revolução 
Para o ministro Gilmar Mendes, que também acompanhou a divergência, se der provimento ao recurso 
o STF estará admitindo que todos os servidores federais, estaduais e municipais cujos salários 
estiverem defasados farão jus a uma revisão, com impacto retroativo. “Seria uma intervenção das 
mais radicais, uma revolução”, disse o ministro, “porque o Judiciário estaria mandando essa conta, 
com valor em aberto, para que seja incorporada talvez já no próximo orçamento”. 
Consequencialismo 
O ministro Luiz Fux, que seguiu o relator, considerou que o STF não pode ter uma postura 
consequencialista, e, em nome de consequências deletérias, violar a segurança jurídica e as normas 
constitucionais. “Não é possível que num momento em que se luta pela efetividade da norma 
constitucional se transforme essa regra em letra morta”, afirmou. Para o ministro Fux, o julgador 
constitucional não pode se furtar a dar efetividade à Constituição. “Ser consequencialista para negar 
efetividade à norma constitucional faz com que o STF se coloque na posição do legislador, como esse 
houvesse um arrependimento tardio”, concluiu, votando pelo provimento ao recurso. 
O ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. 

26. A fixação de vencimentos dos servidores públicos _______________________ (pode/ não pode) ser objeto 
de convenção coletiva. Súmula 679, STF 

27. __________________________ (Ofende/ Não ofende) a Constituição a correção monetária no pagamento 
com atraso dos vencimentos de servidores públicos. Súmula 682, STF 
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28. ___________________ (Cabe/ Não cabe) ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula vinculante 37 

29. O direito ao auxílio-alimentação _________________ (se/ não se) estende aos servidores inativos. Súmula 
vinculante 55 

30. A garantia constitucional do salário mínimo refere-se ao 
____________________________________________ (salário-base/ total da remuneração) do servidor 
público. Súmula vinculante 16 

Remuneração, Vencimentos e Subsídio 

A Constituição Federal utiliza o termo “remuneração” no artigo 37, X, como sinônimo de vencimentos 

do servidor, que corresponde ao somatório do vencimento, também chamado de vencimento-base, 

com as demais vantagens pecuniárias pagas em decorrência de uma situação fática previamente 

estabelecida na norma jurídica pertinente. “Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de 

certo fato, que proporciona o direito à sua percepção.(...). Esses fatos podem ser das mais diversas 

ordens: desempenho das funções por certo tempo de serviço; natureza especial da função; grau de 

escolaridade; funções exercidas em gabinetes de chefia; trabalho em condições anormais de 

dificuldade etc.” (José dos Santos Carvalho Filho em Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. p. 731/732). 

Por sua vez, subsídio consiste na forma de remuneração em parcela única de determinados agentes 

públicos listados no artigo 39, § 4º, da CF. 

31. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
________________________________ (incluídas/ excluídas) as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 37 

32. Aplica-se como teto remuneratório, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais 
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado 
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, ____________________________________ 
(aplicável/ inaplicável) este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos. Art. 37  

33. O limite remuneratório constitucional aplicável aos Procuradores _______________________________ 
(alcança/ não alcança) os procuradores autárquicos. RE 558258 

Em relação ao teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais, a questão será decidida no 
RE 663696. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes e o placar 
está 5 a 2 pela aplicação do mesmo teto dos procuradores estaduais e distritais. Confira a notícia 
abaixo: 

Notícias STF 

Quarta-feira, 13 de abril de 2016 
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Suspenso julgamento de recurso sobre teto remuneratório de procuradores municipais 
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira (13), por pedido de vista, o 
julgamento de recurso no qual se discute o teto remuneratório dos procuradores municipais. No 
Recurso Extraordinário (RE) 663696, com repercussão geral reconhecida, a Associação Municipal dos 
Procuradores Municipais de Belo Horizonte questiona acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJ-MG) que entendeu que o teto deve ser a remuneração do prefeito, e não o subsídio dos 
desembargadores, como ocorre com os procuradores estaduais. 
Segundo o voto do relator, ministro Luiz Fux, a previsão existente na Constituição Federal relativa ao 
teto dos procuradores estaduais e do Distrito Federal também se aplica aos procuradores municipais, 
desde que concursados e organizados em carreira. Segundo o ministro, que votou pelo provimento 
do RE, não há fundamento para se fazer uma discriminação relativamente a esses procuradores, que 
possuem o mesmo tipo de atuação daqueles ligados à administração estadual, e também integram, 
como advogados públicos, as funções essenciais à Justiça. 
No artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, está previsto que, nos estados, o teto remuneratório 
do Judiciário, do Ministério Público, dos procuradores e dos defensores públicos é o subsídio dos 
desembargadores do Tribunal de Justiça – este, por sua vez, limitado a 90,25% do subsídio mensal 
dos ministros do STF. A discussão do RE consiste em saber se o termo “procuradores” se aplica 
apenas aos procuradores estaduais ou também aos municipais. 
“Os procuradores municipais que integram a advocacia pública fazem parte do que o constituinte 
denominou funções essenciais da justiça? Eu assento que é evidente que sim”, afirmou o relator. 
Segundo ele, nos municípios onde há procuradorias organizadas, os advogados públicos 
desempenham funções idênticas às atribuídas aos congêneres dos estados, prestando consultoria e 
representando judicial e extrajudicialmente os municípios. Seguem a mesma lógica de atuação, 
procedimentos e recrutamento, tendo seus concursos o mesmo grau de dificuldade e profundidade 
daqueles aplicados pelos estados. 
Com o relator, votaram os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e, adiantando seus votos, os 
ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. 
Divergência 
A divergência quanto ao voto do relator foi aberta pelo ministro Teori Zavascki, para quem a 
expressão “procuradores”, presente no artigo 37, inciso XI, da Constituição, não se refere a um 
gênero, do contrário incluiria também os procuradores da União, que estariam igualmente sujeitos ao 
teto remuneratório dos desembargadores dos Tribunais de Justiça. Para o ministro, isso atentaria 
contra o federalismo. 
Da mesma forma, ao se estabelecer que o teto remuneratório do município está sujeito ao do estado, 
também se está atentando contra o princípio federativo, segundo o voto divergente. O 
estabelecimento de tetos diferentes para União, estados e municípios é fixado pela própria 
Constituição. “Por que seria inconstitucional tratar de forma diferente procuradores dos municípios e 
dos estados?”, indagou o ministro. 
No mesmo sentido do ministro Teori Zavascki, pelo desprovimento do recurso, votou a ministra Rosa 
Weber.  
O ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. 
Partes envolvidas 
O recurso foi interposto pela Associação Municipal dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte 
contra acórdão do TJ-MG que favorecia o município. Na sessão de hoje, houve sustentação oral do 
advogado da associação e, na condição de amici curiae, de representantes da Associação Nacional 
dos Procuradores Municipais e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

34. O teto remuneratório previsto na Constituição Federal __________________________________ (não se 
aplica/ aplica-se) às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que 
receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas 
de pessoal ou de custeio em geral Art. 37, § 9º 
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35. ____________________________ (Serão/ Não serão) computadas, para efeito do teto remuneratório 
previsto na Constituição Federal, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Art. 37, § 11 

36. Os Estados e ao Distrito Federal ____________________________________ (podem/ não podem) fixar, 
em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando esse 
limite aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. Art. 37, § 12 

37. _______________________________________ (Não se computam/ Computam-se) para efeito de 
observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição da República, também os valores 
percebidos anteriormente à vigência da EC 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, sendo 
_________________________________ (dispensada/ devida) a restituição de valores eventualmente 
recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015. RE 606358 

38. O teto de remuneração dos servidores públicos é de eficácia imediata, 
__________________________________ (admitida/ ressalvada) a redução de vencimentos daqueles que 
recebem acima do limite constitucional. RE 609381 

39. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário 
__________________________________ (poderão/ não poderão) ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. Art. 37 

40. É _____________________________ (permitida/ vedada) a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37 

41. É __________________________________ (constitucional/ inconstitucional) a vinculação do reajuste de 
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula 
vinculante 42 

42. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base 
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, ____________________________ (mas pode/ 
nem) ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 4 

43. Lei estadual que conceda reajuste automático de vencimentos aos servidores públicos estaduais vinculado 
à arrecadação do ICMS é _____________________________________ (constitucional/ inconstitucional). 
RE 218874 

44. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público _________________________________ 
(serão/ não serão) computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Art. 37 

45. É (correto/ incorreto) afirmar que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos são absolutamente irredutíveis. Art. 37 e ADC 8-MC 

46. Segundo a jurisprudência do STF, ______________________ (há/ não há) direito adquirido à regime 
jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de 
vantagem. Eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente 
___________________________________ (precisa/ não precisa) preservar o montante global da 
remuneração do servidor. RE 593304-AgR 

47. A absorção de vantagem pecuniária por reajustes sucessivos concedidos ao servidor 
________________________________ (viola/ não viola) o princípio da irredutibilidade de vencimentos. AI 
318209-AgR-ED-ED (STF) 

48. A Constituição Federal _______________________________ (admite/ não admite) a acumulação 
remunerada de cargos públicos. Art. 37 
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49 Quando houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, é possível a acumulação 
remunerada de ________________________ (dois/ três) cargos de professor; de 
____________________________ (um cargo / dois cargos) de professor com outro técnico ou científico; e de 
________________________ (dois/ três) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas. Art. 37  

50. A proibição de acumular _______________________________________ (não se estende/ estende-se) a 
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Art. 37 

51. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, 
______________________________ (inclusive a/ salvo uma) de magistério. Art. 95, p. único, I  

52. Aos juízes é ___________________________ (admitido/ vedado) o  exercício da magistratura com o 
exercício de funções nos Tribunais de Justiça Desportiva. MS 25938 (STF)  

53. Ao membro do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, _______________________________ (inclusive a/ salvo uma) de magistério. Art. 128, § 5º, II,d  

54. Nas aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista pela Constituição, é 
___________________________ (admitida/ vedada) a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do 
regime previdenciário próprio do servidor*. Art. 40, § 6º 

 *Regime previdenciário próprio do servidor: É o regime previsto no artigo 40, da CF e disciplinado pela Lei nº 
9.717/98. Será visto mais adiante. 

55. É _________________________ (permitida/ vedada) a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria do regime próprio de previdência com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Art. 37, § 10 

56. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo 
federal, estadual ou distrital, _____________________________________________ (permanecerá no/ ficará 
afastado de) seu cargo, emprego ou função. Art. 38 

57. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Prefeito, 
______________________________________________ (permanecerá no/ será afastado do) cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe ____________________________ (vedado/ facultado) optar pela sua 
remuneração. Art. 38 

58. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Governador, 
ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe ____________________________ (vedado/ 
facultado) optar pela sua remuneração. Art. 38. Perceba que é a mesma hipótese da questão 33. 

59. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Vereador, 
havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
_________________________ (com/ sem) prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Art. 38 

60. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Vereador, 
não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
____________________________ (vedado/ facultado) optar pela sua remuneração. Art. 38 

61. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, ___________________________ (inclusive/ exceto) para promoção por merecimento. Art. 38 
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62. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento do servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, os valores serão determinados como se no exercício 
______________________________________ (estivesse/ não estivesse). Art. 38 

63. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, ____________________________________ (excluído/ compreendido) 
o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Súmula vinculante 13 

64. A nomeação para o cargo político _________________________ (afasta/ não afasta) a aplicação da 
súmula vinculante sobre o nepotismo*. Rcl  17102 (STF). Nesse julgamento, foi enfatizado que, quanto aos 
cargos políticos, deve-se analisar se o agente nomeado possui a qualificação técnica necessária ao seu 
desempenho e se não há nada que desabone sua conduta. 

*Nepotismo: é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou de amigos próximos em 
detrimento de pessoas mais qualificadas. 

65. ___________________ (Há/ Não há) nepotismo na nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão 
ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, quando o seu tio 
(parente em linha colateral de 3º grau) já exerça cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa 
jurídica, mas não tenha potencial de interferir no processo de seleção. Rcl 18564 (STF) 

66. A proibição ao nepotismo _________________________ (alcança/ não alcança) a nomeação para cargos 
efetivos, providos mediante concurso público. ADI 524 

67. É (correto/ incorreto) afirmar que a Constituição Federal prevê a precedência da administração fazendária 
e de seus servidores fiscais, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei. Art. 38 

68. Os atos de improbidade administrativa importarão a _______________________________ (suspensão/ 
cassação) dos direitos políticos, a _______________________________ (suspenção/ perda) da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. Art. 37, § 4º 

69. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 
Municipais serão remunerados exclusivamente por ___________________________________ (subsídio/ 
vencimentos) fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória. Art. 39, § 4º 

70. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira ______________________________ 
(poderá/ deverá) ser fixada na forma de subsídio. Art. 39, § 8º  

71. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
________________________________________ (observará/ não observará) a natureza, o grau de 
responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura 
e as peculiaridades dos cargos. Art. 39, § 1º 

72. (FCC – Procurador do Estado de São Paulo) Os limites remuneratórios previstos na Constituição Federal 
aplicam-se a 

(A) todas as autarquias e a todas as empresas públicas. 

(B) todas as autarquias e a todas as empresas públicas sem autonomia de custeio. Art. 37, § 9º 

(C) toda a Administração direta e a todas as empresas públicas. 
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(D) todas as autarquias e a todas as sociedades de economia mista. 

(E) toda a Administração direta e a todas as sociedades de economia mista. 

73. (FCC  – Analista TRT4) A greve no setor público é direito  

(A) exercitável por todos os servidores públicos, civis ou militares, observados os limites da Lei de greve 
aplicável aos trabalhadores do setor privado, até que seja suprida a omissão legislativa. Errado. O art. 142, § 
3º, IV proíbe a greve de militares 

(B) assegurado ao militar dos Estados, embora seja vedado aos membros do Exército. Errado. O art. 142, § 3º, 
IV proíbe a greve de militares e o art. 42, § 1º prevê a aplicação dessa proibição aos militares dos Estados 

(C) também exercitável pelos servidores públicos em estágio probatório. O art. 37, VII remete a 
regulamentação do direito de greve do servidor público à legislação específica. No MI nº 708, o STF decidiu 
que na falta de lei para regular a greve no serviço público, valem as regras previstas para o setor privado (Lei 
nº 7.783/89).  

(D) assegurado pelo STF, que garantiu o exercício do direito de greve do servidor público, observada a 
legislação aplicável aos trabalhadores do setor privado, restringindo o exercício do direito, no entanto, aos 
contratados pelo regime da CLT. 

(E) garantido pelo legislador constitucional de forma não limitada, ressalvados apenas os serviços essenciais. 
Errado. O art. 37, VII remete a regulamentação do direito de greve do servidor público à legislação específica 

74. (FCC – Procurador do Estado de São Paulo) Servidor público estadual, ocupante de dois cargos efetivos 
de professor, pretende se aposentar em ambos os cargos, percebendo proventos de aposentadoria a eles 
relativos. O pleito do servidor deve ser 

(A) deferido, porque é possível a acumulação de dois cargos de professor. Art. 37, § 10 

(B) indeferido, porque embora seja possível a acumulação de dois cargos de professor em atividade, é vedada 
a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social. 

(C) indeferido, porque não é possível a acumulação de dois cargos de professor no mesmo ente federativo. 

(D) deferido, porque o servidor tem direito público subjetivo à percepção dos proventos relativos a todos os 
cargos por ele ocupados em atividade, independente da natureza deles. 

(E) deferido se o servidor puder acrescer ao tempo de serviço de um dos cargos, tempo de serviço prestado 
perante o Regime Geral de Previdência Social, porque, nessa hipótese, haveria compensação de regimes. 

75. (CESPE – Procurador do Município de Natal) Assinale a opção correta com respeito à investidura e ao 
exercício de função pública, 

(A) Segundo a CF, os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, excluindo-se, portanto, a possibilidade de os estrangeiros ocuparem cargos públicos. 
Errado. Artigo 37, I 

(B) As funções de confiança e os cargos em comissão podem ser preenchidos por servidores que não ocupam 
cargo efetivo, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Errado. Art. 37, V. As funções de 
confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. 

(C) A CF proíbe a vinculação ou a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. Artigo 37, XIII 
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(D) A CF veda a acumulação de cargos e empregos públicos, mas permite excepcionalmente, a acumulação 
de dois cargos de professor ou de dois cargos científicos ou técnicos. Errado. Artigo 37, XVI 

76. A regra geral para investidura em cargos públicos é a prévia aprovação em concurso público (artigo 37, 
inciso II, da CF), constituindo a livre nomeação para o provimento dos cargos em comissão uma exceção 
constitucional a essa regra geral (artigo 37, incisos II e V, da CF). Portanto, é correto afirmar que:  

(A) Para que um cargo ou emprego em comissão se caracterize licitamente como tal, basta que assim esteja 
definido em lei local; Errado. Art. 37, V. Deve seguir a destinação determinada pela CF/88: atribuições de 
direção, chefia e assessoramento.  

(B) A nomeação de parente colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 
nomeante, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública, viola a Constituição Federal. Súmula vinculante nº 13 

(C) Os cargos em comissão e as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, devendo a lei definir, em ambas as hipóteses, os casos, condições e percentuais mínimos de 
seu preenchimento por servidores de carreira. Errado. Art. 37, V. As funções de confiança são exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. 

(D) Caso se afigure irregular a admissão para o exercício de cargo em comissão criado por lei municipal, o 
Promotor de Justiça poderá ingressar com ação civil pública visando à nulidade da nomeação, mas não poderá 
formular, em qualquer hipótese, pedido de ressarcimento dos valores despendidos com a remuneração do 
cargo em face do administrador responsável pela admissão irregular, ainda que comprovada a sua má-fé. 
Errado. Art. 37, §§ 2º e 4º e Artigo 10 da Lei nº 8.429/92 

(E) A admissão irregular para o exercício do cargo em comissão, mesmo quando causa dano ao erário, não é 
passível de caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, pois a força de trabalho do servidor 
não poderá mais ser restituída. Errado. Art. 37, §§ 2º e 4º e Artigo 10 da Lei nº 8.429/92 

77. No que concerne às normas constitucionais sobre servidores públicos, tem-se que: 

(A) é permitida a equiparação de vencimentos entre carreiras paradigmas, desde que dentro da mesma esfera 
política. Errado. Artigo 37, XIII  

(B) é permitida a acumulação remunerada de dois cargos privativos em carreiras jurídicas paradigmas, desde 
que dentro da mesma esfera política e observados os requisitos legais. Errado. Artigo 37, XVI 

(C) os vencimentos percebidos pelo Defensor Público estadual não podem exceder o subsídio mensal do 
Governador do Estado. Errado. Artigo 37, XI 

(D) os cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira, nos limites legais, 
são restritos às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Art. 37, V 

(E) a proibição de acumulação de cargos e empregos não se estende à Administração Indireta, exceto no que 
se refere às funções públicas. Errado. Artigo 37, XVII 

 

 

 


