
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ZERO À POSSE 
JUIZ & PROCURADOR DO 

TRABALHO 
VOLUME I  

 
  

Coordenador: 

Luiz Fabre 

 
Professores: 

Camilla Albuquerque – Fábio Wu - Filipe Kinsky – Ju 
Hyeon Lee – Marcela Cunha Lima - Márcio Catapani - 

Luiz Fabre – Renata Zulma 

 



Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 1 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

ÍNDICE CRONOLÓGICO DESTE VOLUME  

 

DIA ZERO – p. 6 

INTRODUÇÃO  

Como melhor aproveitar o Método Gestalt, competências demandadas 
para a aprovação e como aprimorá-las. (prof. Luiz Fabre)   

 

DIA 01 – p. 43 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

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

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 
normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 
normativa da Constituição (profs. Filipe Kinsky & Luiz Fabre)   

 

DIA 02 – p. 61 

DIREITO DO TRABALHO 

Introdução ao Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, 
natureza, funções, autonomia, formação histórica, modelos jurídicos, 
flexibilização e desregulação (prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 03 – p. 77 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) 
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DIA 04 – p. 101 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Noções introdutórias, conceitos, objeto, fontes, princípios (prof. Filipe Kinsky) 

 

DIA 05 – p. 122 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Direito Coletivo do Trabalho: conceito, evolução histórica, denominação, 
conteúdo e função. Fontes normativas. Princípios. Os conflitos coletivos 
de trabalho e mecanismos para sua solução. (prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 06 – p. 130 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. 
Disposições gerais e transitórias. (prof. Filipe Kinsky) 

 

DIA 07 – p. 145 

DIREITO DO TRABALHO 

Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 08 – p. 155 

DIREITO DO TRABALHO 

Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal e 
Tratados Internacionais. (prof. Luiz Fabre) 
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DIA 09 – p. 168 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

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

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) 

 

DIA 10 – p. 198 

DIREITO CIVIL 

Introdução ao Estudo do Direito: Norma jurídica, hermenêutica, interpretação e 
aplicação do Direito. (prof. Luiz Fabre) 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência, validade e eficácia 
das normas. Conflito de normas no tempo e no espaço. Princípio da 
irretroatividade da lei. Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de 
interpretação. Analogia. Costumes. Princípios Gerais do Direito. Equidade. 
Revogação, derrogação e ab-rogação. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e 
coisa julgada. (prof. Luiz Fabre) 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO DESTE VOLUME 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Noções introdutórias, conceitos, objeto, fontes, princípios (prof. Filipe Kinsky) 
– p. 101 

 

DIREITO CIVIL 
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Introdução ao Estudo do Direito: Norma jurídica, hermenêutica, interpretação e 
aplicação do Direito. (prof. Luiz Fabre) – p. 198 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência, validade e eficácia 
das normas. Conflito de normas no tempo e no espaço. Princípio da 
irretroatividade da lei. Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de 
interpretação. Analogia. Costumes. Princípios Gerais do Direito. Equidade. 
Revogação, derrogação e ab-rogação. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e 
coisa julgada. (prof. Luiz Fabre) – p. 198 

 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Direito Coletivo do Trabalho: conceito, evolução histórica, denominação, 
conteúdo e função. Fontes normativas. Princípios. Os conflitos coletivos 
de trabalho e mecanismos para sua solução. (prof. Luiz Fabre) – p. 122 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Constitucionalismo, conceito e objeto, origem, formação, conteúdo, 
fontes, métodos de trabalho (prof. Filipe Kinsky) – p. 43 

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 
normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 
normativa da Constituição (profs. Filipe Kinsky & Luiz Fabre) – p. 43  

Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. 
Disposições gerais e transitórias. (prof. Filipe Kinsky) – p. 130 

 

DIREITO DO TRABALHO 

Introdução ao Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, 
natureza, funções, autonomia, formação histórica, modelos jurídicos, 
flexibilização e desregulação (prof. Luiz Fabre) – p. 61 

Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) – p. 145 

Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal e 
Tratados Internacionais. (prof. Luiz Fabre) – p. 155 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) – p. 77 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Direito Processual do Trabalho: princípios. fontes. autonomia. 
interpretação. integração. eficácia. (prof. Luiz Fabre) – p. 168 

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) – p. 168  
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DIA ZERO 

INTRODUÇÃO 

Como melhor aproveitar o Método Gestalt, competências demandadas 
para a aprovação e como aprimorá-las. (Prof. Luiz Fabre) 

 

Antes de iniciar o Método Gestalt, leia estas instruções! 

 

Apesar de todo o esmero dedicado a esta obra, erros acontecem, sobretudo em projetos 
de maior fôlego. Assim, encarecemos que nos comunique eventuais erros escrevendo 
para contato@metodogestalt.com.br. 

Siga @metodogestalt no instagram! 

 

I. COMO MELHOR APROVEITAR O MÉTODO GESTALT 

 

1.1. NOSSO MATERIAL ESCRITO: FORMATO WORD 

 Prodromicamente, note que nosso material escrito, composto por seis volumes, é 
disponibilidado em arquivos formato pdf.  

  Nosso objetivo é que você salve esses arquivos no seu computador, imprima se 
possível, e o complemente resolvendo exercícios e adicionando informações relativamente 
a cada matéria que estudarmos. 

 Aproveite! Estamos ajundando-o a elaborar a obra de sua trajetória e que lhe será útil 
pelo resto da vida. 

  

1.2. NOSSO CRONOGRAMA DE ESTUDOS 

 Nosso cronograma de estudos, por disciplina, de segunda a sexta-fera, é o seguinte: 

http://www.metodogestalt.com.br/
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Volume I 

SEMANA 1 

Dia 1 – 
Segunda 
 
Direito 
Constitucional 

Dia 2 – Terça 
 
Direito do 
Trabalho 

Dia 3 – Quarta 
 
Direito 
Processual 
Civil 

Dia 4 – Quinta 
 
Direito 
Administrativo 

Dia 5 – Sexta 
 
Direito Coletivo 
do Trabalho 

  
SEMANA 2 

Dia 6 – 
Segunda 
 
Direito 
Constitucional 

Dia 7 – Terça  
 
Direito do 
Trabalho 

Dia 8 – Quarta 
 
Direito do 
Trabalho 

Dia 9 – quinta 
 
Direito 
Processual do 
Trabalho 

Dia 10 – Sexta 
 
Direito Civil 

 

Volume II   

SEMANA 3 

Dia 11 – 
Segunda 
 
Regime 
Jurídico do MP 

Dia 12 – Terça  
 
Direitos 
Fundamentais e 
Humanos  

Dia 13 –Quarta 
 
Direitos 
Fundamentais e 
Humanos  

Dia 14 – quinta 
 
Direitos 
Fundamentais 
e Humanos  

Dia 15 – Sexta 
 
Direito do 
Trabalho 

 

SEMANA 4 

Dia 16 – 
Segunda 
 
Direito do 
Trabalho 

17 – Terça  
Direito 
Processual do 
Trabalho 

18 – Quarta 
 
Direito 
Constitucional 

19 – Quinta  
 
Direito 
Previdenciário 

20 – Sexta 
 
Direito 
Internacional e 
Comunitário 

 

Volume III   

SEMANA 5 

21 – Segunda 
 
Regime 
Jurídico do MP 

22 – Terça 
 
Direito do 
Trabalho 

23 – Quarta  
  
Direito 
Processual do 
Trabalho 

24 – Quinta 
 
Direito 
Processual do 
Trabalho 

25 – Sexta 
 
Direito 
Constitucional 

  
SEMANA 6 

26 –  
 
Direito 
Processual 
Civil 

27 –  
 
Direito do 
Trabalho 

28 –  
 
Direito do 
Trabalho 

29 –  
Direito 
Processual do 
Trabalho 

30 –  
Direito 
Processual do 
Trabalho 

 

Volume IV  

SEMANA 7 
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31 – Direito 
Processual do 
Trabalho 

32 – Direito 
Penal 

33 – Direito 
Internacional e 
Comunitário 

34 – Direito 
Administrativo 

35 – Direito 
Coletivo do 
Trabalho 

  

SEMANA 8 

36 –  
 
Direito do 
Trabalho 

37 –  
 
Direito de 
Empresas    

38 –  
 
Direito 
Constitucional 

39 –  
Direito 
Processual do 
Trabalho 

40 –  
 
Direito 
Coletivo do 
Trabalho 

 

Volume V   

SEMANA 9 

41 –  
 
Regime Jurídico 
do MP 

42 –  
 
Direito 
Processual 
Civil 

43 –  
 
Direito 
Internacional 

44 –  
 
Direito do 
Trabalho 

45 –  
 
Direito do 
Trabalho 

  
SEMANA 10 

46 –  
 
Direito 
Constitucional 
  

47 –  
 
Direito do 
Trabalho 

48 –  
 
Direito 
Previdenciário 

49 –  
 
Direito 
Administrativo  

50 –  
 
Direito Coletivo 
do Trabalho 

 

Volume VI  

SEMANA 11 

51 –  
Direito 
Processual do 
Trabalho 

52 –  
Direito 
Constitucional 

53 –  
Direito Civil 

54 –  
Direito 
Processual 
Civil e outras 

55 –  
Direito 
Administrativo 

  

SEMANA 12 

56 –  
Direito do 
Trabalho 

57 –  
Direito Penal 

58 –  
Direito 
Constitucional 

59 –  
Direito do 
Trabalho 

60 –  
Regime 
Jurídico do 
MP 

   

Volume VII  

SEMANA 13 

61 –  
 
Direito do 
Trabalho 
  

62 –  
 
Direito 
Constitucional 

63 –  
 
Direito Coletivo 
do Trabalho 

64 –  
 
Direito 
Processual 
Civil 

65 –  
 
Direito 
Processual 
Civil 
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SEMANA 14 

66 –  
 
Direito 
Administrativo 
  

67 -   
 
Direito 
Administrativo 

68 –  
 
Direito do 
Trabalho 

69 –  
 
Direito 
Constitucional 

70 –  
 
Direito 
Constitucional 

 

Volume VIII  

SEMANA 15 

71 –  
 
Direito de 
Empresas 

72 –  
 
Direito 
Processual 
Civil 

73 –  
 
Direito Penal 

74 –  
 
Direito de 
Empresas 

75 –  
 
Direito 
Constitucional 

  

SEMANA 16 

76 – 
  
Direito do 
Trabalho 

77 –  
 
Direito 
Processual do 
Trabalho 

78 –  
 
Direito 
Processual do 
Trabalho 

79 –  
 
Direito do 
Trabalho 

80 –  
 
Direito 
Administrativo 

 

Volume IX  

SEMANA 17 

81 –  
 
Direito do 
Trabalho 

82 –  
 
Direito Penal 

83 –  
 
Direito do 
Trabalho 

84 –  
 
Direito 
Constitucional 

85 –  
 
Direito do 
Trabalho 

  

SEMANA 18 

86 –  
 
Direito Penal 

87 – 
  
Direito do 
Trabalho 

88 –  
 
Direito 
Administrativo 

89 –  
 
Direito do 
Trabalho 

90 –  
 
Direito do 
Trabalho 

 

Volume X 

SEMANA 19 

91 –  
 
Direito Civil 

92 – 
  
Direito 
Processual Civil 

93 –  
 
Direito Penal 

94 –  
 
Direito 
Internacional e 
Comunitário 

95 –  
 
Direito de 
Empresas 

 

SEMANA 20 

96 –  
 
Direito Penal 

97 – 
  
Direito 
Processual Civil 

98 –  
 
Direito Civil 

99 –  
 
Direito de 
Empresas 

100 –  
 
Direito 
Administrativo 

http://www.metodogestalt.com.br/
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Portanto, nossa carga de conteúdo vem assim distribuída: 

Direito Administrativo – 9 dias 

Direito Civil – 4 dias 

Direito Coletivo do Trabalho – 5 dias 

Direito Constitucional – 13 dias 

Direito de Empresas – 5 dias 

Direito do Trabalho – 24 dias 

Direitos Fundamentais – 3 dias 

Direito Internacional e Comunitário – 4 dias 

Direito Penal – 7 dias 

Direito Previdenciário – 2 dias 

Direito Processual Civil – 9 dias 

Direito Processual do Trabalho – 11 dias 

Regime Jurídico do Ministério Público – 4 dias 

 

Total: 100 dias 

 

 

  

1.3. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA 

O Método Gestalt foi concebido para que você despenda um tempo relativamente 
pequeno com o curso e possa se dedicar predominantemente ao estudo por conta própria, 
pois nada avulta, em importância, sobre o estudo por conta própria. É você que faz o seu 
caminho. É quando você efetivamente se enxergar líder de si próprio que estará maduro 
para a aprovação. 

Nossa sugestão, pois, é que se dedique ao Método Gestalt de segunda a sexta-feira. 

De início, o Método Gestalt requestará cerca de duas horas diárias de dedicação. Em 
alguns dias, estudaremos mais matérias, de sorte que o tempo aumentará um pouco. 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 11 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

Aproveite o final de semana para eventualmente colocar os estudos do Método Gestalt 
em dia, zelando sempre, não obstante, para que o estudo por conta própria prepondere. 

 

1.4. COMO FUNCIONA O CURSO 

  i. Primeiramente, você resolverá as questões do dia. Nossas questões são: 

A) Autorreferentes – Você não precisa estudar previamente a matéria; na realidade, 
enquanto você resolve as questões, estará absorvendo o conteúdo a ser estudado 
no dia. É como se você estivesse lendo uma doutrina, um texto de lei ou a 
jurisprudência, todavia apresentados sob forma de questões de sorte a manter sua 
atenção e otimizae a absorção do conhecimento. 

B) Metodicamente organizadas – São questões de progressiva complexidade. De início, 
os exercícios parecerão bobos, mas se tornarão difíceis e você dará conta de vencer 
tais dificuldades. 

C) Autorais – Nossos professores são experts em suas áreas de atuação, geralmente 
com experiência em diversas carreiras, aprovados nas primeiras colocações de 
concursos públicos, com mestrado ou doutorado no currículo. Os exercícios foram 
por eles concebidos, não sendo encontrados em outros materiais. 

D) Lúdicos – É responsabilidade do curso ser interessante, despertar no aluno o desejo 
da dedicação. Assim, para evitar a monotonia, nossas questões são apresentadas 
sob formas diversas (múltiplas escolhas, preenchimento de lacunas, ligação entre 
colunas, verdadeiro ou falso...). 

ii. Resolvidas as questões, você assistirá às videoaulas.  

As videoaulas veicularão o gabarito das questões bem como minuciarão os aspectos 
mais relevantes da matéria que convém serem anotados em seu arquivo de estudos.  

Não necessariamente haverá a correspondência de um único bloco de videoaula para 
uma matéria. Em matérias mais complexas e vastas (por exemplo, Controle de 
Constitucionalidade), naturalmente haverá mais de um bloco de videoaula-gabarito. 

 iii. Assista às videoaulas com o arquivo word aberto. Assim, você anotará as 
respostas corretas enquanto assiste bem como as informações relevantes à matéria que 
forem passadas em aula. 

Evidentemente, um estudo com duração de 90 dias é insuscetível de esgotar o edital. Aqui, 
daremos um salto qualitativo enorme, absorvendo com grande qualidade 
aproximadamente 80% do edital correspondente a temas que reputamos mais 
importantes. O conteúdo restante dependerá de sua própria iniciativa. 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 12 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

 

II. HABILIDADES DEMANDADAS PARA A APROVAÇÃO E COMO APRIMORÁ-LAS 

 É equivocado pensar que o conhecimento é a única competência necessária à sua 
aprovação.  

 Além do conhecimento, ao menos as seguintes competências são exigidas pelo 
concurso: inteligência, experiência, velocidade, resistência, resiliência, redarguição e 
sorte. 

 Diferentemente da maioria dos cursos, o Método Gestalt aprimora todas essas 
habilidades, e não apenas o conhecimento. 

 Senão, vejamos. 

 

2.1. CONHECIMENTO 

Conhecimento é a musculatura do candidato; é o conteúdo. Tal competência pode ser 
aprimorada a partir das seguintes técnicas: 

 

2.1.1. Equilíbrio entre o estudo horizontal e o estudo vertical 

 A primeira fase de um concurso exige, predominantemente, um estudo 
HORIZONTAL, de EXTENSÃO, com o escopo de abranger a maior quantidade possível de 
itens do edital. Trata-se de absorver um oceano de informação com uma lâmina d’água de 
profundidade. 

 O estudo horizontal ocorre através dos manuais tradicionais bem como através de 
nosso material escrito. 

  Já a segunda fase demandará uma incursão no estudo VERTICAL, de 
PROFUNDIDADE. Trata-se de analisar o perfil da banca, os temas mais palpitantes e 
antever o que será cobrado e o que é merecedor de maior atenção. Não obstante, o estudo 
horizontal também deverá ser incorporado ao cronograma de estudos para a segunda fase.  
Isso porque a única coisa previsível em uma prova discursiva é o imprevisto. 

 O estudo vertical ocorre através de análise de provas anteriores, peças práticas, livros 
avançados sobre temas centrais da instituição, obras dos membros da banca, estudo de 
casos, artigos e revistas bem como através de nossas videoaulas.  

  Por mais aguçado que esteja seu faro para a segunda fase, sempre cairá ao menos 
uma questão absolutamente imprevista. O estudo horizontal é relevante para propiciar 
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munição necessária ao enfrentamento de tais questões, possibilitando-lhe improvisar suas 
próprias teorias. 

Nossa sugestão: 

Primeira fase: 5 dias da semana dedicado ao estudo horizontal, 2 dias ao estudo vertical. 

Segunda fase: 3 dias da semana dedicado ao estudo horizontal, 4 dias ao estudo vertical. 

 

2.1.2. Deixe registros 

  Estudar é como um elástico. Enquanto você está estudando, este elástico está 
esticado; depois que pára de estudar determinada matério por um tempo, é como se soltasse 
o elástico e ele voltasse quase ao estado inicial. 

 Para que o estudo não se transforme em um eterno recomeço, é fundamental estudar 
deixando REGISTROS: estude por escrito, manual ou digitalmente (podendo valer-se 
deste arquivo, inclusive). 

Elabore seus resumos, anotações, mapas mentais e representações mnemônicas. 
Com a quantidade de informações, obras, teorias novas que se sucedem e novidades todos 
os dias, consideramos imprescindível REGISTRARMOS aquilo que estudamos. 

 Mantenha o arquivo de computador, caderno ou fichário bem organizado. Invista em 
capricho, denodo, caligrafia (em caso de estudo manuscrito). 

A cada 50 minutos de escrita ou digitação, pause 10 minutos. 

Isso é FUNDAMENTAL, importantíssimo para evitar tendinites, epicondilites, síndrome do 
túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro torácico... Estudou 50 minutos, pause 10.  

Durante a pausa, deixe seus membros em repouso, a fim de recuperar os níveis normais 
do líquido sinovial, substância que lubrifica ossos e tendões. 

 Conforme saia o edital e os dias se sucedam, é possível que o tempo aperte. Neste 
caso, não há problemas em escrever apenas o essencial e grifar nos livros o que for 
secundário. Mas grife. O essencial é registrar. 

 O registro do estudo proporciona ao menos dois GANHOS IMEDIATOS. 

http://www.metodogestalt.com.br/
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  Em primeiro lugar, ainda que você não esteja no ápice de sua concentração, ao 
menos estará registrando algo e, posteriormente, poderá retomar seu estudo com base em 
tais registros. Se a concentração não estiver boa e nada estiver sendo registrado, o estudo 
apenas lhe trará sono.  

 Em segundo lugar, o registro é o que lhe permitirá evoluir na bibliografia. Conforme 
veremos, há níveis bibliográficos: iniciante, intermediário e avançado. Quando você registra 
a obra que estudou, na próxima retomada dos estudos não precisará recomeçar do zero, 
podendo retomar a partir da revisão de seus próprios escritos para, rapidamente, proceder 
ao estudo de uma nova obra. 

 Enfim, faça resumos; depois, resumo do resumo; resumo do resumo do resumo... até 
todo o conhecimento fundamental ser sintetizado em dêiticos (aquilo que alguns chamam de 
mapas mentais ou processos mnemônicos).  

 

2.1.3. Em concursos mais complexos, estude doutrina 

   Consideramos difícil, além de maçante, absorver um conteúdo descontextualizado de 
lei seca. Por exemplo, apenas com base na leitura descontextualizada dos arts. 20 a 30 da 
LINDB você conseguirá absorver todo seu conteúdo normativo e implicações? Conseguirá 
associá-los ao conceito de sentenças estruturantes e processos estruturais? Dificilmente. 

É por isso que nosso material articula lei, jurisprudência e doutrina. 

O estudo exclusivamente da lei seca deve ser relegado aos momentos finais da 
preparação para matérias de última hora que não couberam no seu cronograma pois é quase 
certo que logo na segunda-feira após a prova você já se esquecerá de tal conteúdo. 

 

2.1.4. Faça exercícios 

  Exercícios são uma das pedras angulares para a aprovação.  

  Servem para aprimorar não apenas o conhecimento como diversas outras 
competências: experiência, inteligência, velocidade, resistência...  

 Procure manter um nível de acerto em torno de 85% quanto ao nosso material. Se 
necessário, refaça os exercícios até atingir tal marca. 

 

2.1.5. Monte uma bibliografia realista e progressiva 

 Roma não foi feita num só dia. 
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  Existem ao menos três níveis bibliográficos. Portanto, calma! Antes de sair por aí 
querendo comprar o mundo, dê três voltas na sua sala! Veja o material que você já possui. 

 Você pode proceder a um crescimento bibliográfico progressivo. Respire e invista com 
calma. Se uma obra for onerosa, reflita se é necessária no momento. Aproveite bibliotecas 
de faculdades, fóruns, tribunais, órgãos públicos. 

 

A) Nível iniciante → Pedro Lenza (Constitucional), Matheus Carvalho (Administrativo), 
Rogério Sanches Cunha (Penal), Fábio Ulhôa Coelho (Empresarial, volume único), Elpídio 
Donizetti, Pablo Stolze ou Flávio Tartuce (Direito Civil, volume único), Frederico Amado 
(Previdenciario), Bezerra Leite (Regime Jurídico do MPT), José Cláudio Monteiro de Brito 
Filho (Direito Coletivo do Trabalho), Paulo Henrique Portela (Direito Internacional), Sìlvio 
Beltramelli (Direitos Humanos), sinopses e resumos. 

B) Nível intermediário → Godinho (Direito do Trabalho), Mauro Schiavi ou Bezerra Leite 
(Processo do Trabalho), Fredie Didier (Processo Civil), Raimundo Simão de Melo (Ação 
Civil Pública). 

C) Nível avançado → Homero (Direito do Trabalho), Schiavi ou Bezerra Leite (se estudou 
um destes no nível intermediário, agora estude o outro), Celso Antônio ou Maria Sílvia 
(Administrativo), Marinone (Processo Civil), Ingo Wolfgang (Direitos Fundamentais), Flávia 
Piovesan (Direitos Humanos), Ronaldo Lima dos Santos (Direito Coletivo), Gregório 
Assagra (Processo Coletivo), José Ricardo Macedo de Brito Pereira (Ação Civil Pública), 
Hugo Nigro Mazzilli (regime jurídico do Ministério Público)... aqui, o céu é o limite, e 
dependerá do perfil da banca. Há níveis cada vez mais profundos, podendo-se chegar a 
Canotilho, Alexy, etc. Não deixe de estudar obras e/ou textos dos membros da banca, 
revistas da instituição, informativos do TST, livros específicos sobre temas centrais 
(trabalho escravo, terceirização, meio ambiente do trabalho, discriminação, etc). 

 

Observações 

- Não é necessário iniciar todas as matérias a partir de Sinopses. Tampouco é necessário 
chegar ao nível avançado em todas as disciplinas. 

- Se não houver tempo de proceder ao nível intermediário em todas as disciplinas, não se 
preocupe. Perceberá que nosso material escrito compila os três níveis bibliográficos. 

- Uma tendência das bancas País afora vem sendo a extração de questões de Direito 
Administrativo, Constitucional, Penal e Processual da compilação “A Constituição e o 
Supremo”, disponível na internet. 
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- Há grande diferença entre o saber e “o saber fazer uma prova”, conforme veremos ao 
abordarmos “experiência”. 

 

2.1.6. Faça um cronograma 

 Nenhum vento é favorável quando não se sabe o porto aonde se quer chegar! 

 Paralelamente ao cronograma do Método Gestalt anteriormente apresentado, que se 
refere ao planejamento do curso, elabore o seu cronograma de estudos. 

 Crie um cronograma para a “entressafra” (como chamaremos o período em que não 
há nenhum edital em andamento) e é imprescindível elaborar um cronograma após a 
publicação do edital. 

 Durante a entressafra, elabore um cronograma como se fosse fazer uma prova daqui 
a cento e oitenta dias (6 meses). 

 Publicado o edital, refaça o cronograma, agora com as datas já definidas. O ideal é 
reservar a semana que antecede a prova para revisão. Se isso não for possível em razão da 
sobrecarga de matérias, reserve ao menos os três dias anteriores à prova para a revisão. 

Rever é imprescindível. 

Quando da revisão, seu arquivo construído com base em nosso material será bastante útil. 

 

 Durante a entressafra, o cronograma é importante para “cientifizar” o seu estudo, 
torná-lo uma atividade metodicamente organizada. Após a publicação do edital, o 
cronograma será essencial para dosar o seu RITMO DE ESTUDO. 

 Sim... você baterá o olho no cronograma e perceberá “restam-me apenas três dias 
para estudar Direito Administrativo; restam-me apenas oito ocasiões para estudar Direito 
Constitucional...” e, naturalmente, seu ritmo de estudo se adaptará a tal exigência, abrindo-
se mão do perfeccionismo quando necessário. 

   É claro que gostaríamos de tempo suficiente para um estudo detalhado, mas o tempo 
é inexorável. O cronograma lhe dará a exata medida do ritmo a ser empregado nos estudos. 

 Seja fiel a seu cronograma. 
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Nossa sugestão: 

1) Imprima um calendário com base em um assistente de calendário do Microsoft Word ou 
do Pages, ou mesmo desenhe-o à mão em uma folha de papel sulfite. 

2) Imaginando uma prova para daqui a seis meses, proceda a uma distribuição aleatória 
ao longo dos dias das disciplinas do edital, evidentemente conferindo maior frequência às 
matérias com maior peso. 

3) Uma disciplina por dia durante a semana está de bom tamanho; duas por dia aos finais 
de semana. 

4) Intercale as disciplinas ao invés de aguardar a conclusão do estudo de uma disciplina 
para só então passar para a outra. É que a inteligência é RELACIONAL, conforme 
veremos: uma lógica extraída do Direito Civil poderá lhe ajudar em um tema de Penal, por 
exemplo. 

5) Há alunos que preferem organizar cada dia por faixas horárias, reservando um horário 
para uma disciplina, outro horário para outra... particularmente, entendemos que o ritmo 
fica muito quebrado, mormente em se considerando que você já dedicará parte de seu 
tempo diário às nossas atividades, mas metodologia é algo sempre muito pessoal. 

6) Caso saia o edital, refaça o cronograma reservando a última semana para a revisão. 

7) Caso saia o edital de outro concurso que não o da Magistratura e tal concurso lhe 
interesse, refaça o cronograma com base em tal edital, conferindo peso maior, todavia, às 
disciplinas que você não vinha estudando, sempre reservando a última semana (ou ao 
menos os últimos três dias) para revisão. 

  

Não seja um Hitler consigo mesmo 

Você é apenas um ser humano. 

Saiba relevar se eventualmente alguma externalidade impedir-lhe de cumprir a meta diária 
de estudo ou, mesmo, se a necessidade de buscar mais conteúdo lhe dificultar a resolução 
integral das questões deste Guia propostas para um determinado dia. 

 

2.2. EXPERIÊNCIA 
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 Esta importante competência permite, entre outras vantagens, antever o que cairá na 
prova, dosar o ritmo da prova, identificar pegadinhas, estudar de forma melhor adaptada ao 
perfil da banca e direcionar melhor o “chute”. 

 

2.2.1. Provas “impossíveis” 

 Atente para a seguinte questão: 

(Direito Constitucional) Quanto a casos importantes levados ao Supremo 

Tribunal Federal, assinale a assertiva incorreta: 

A) Desaposentação consiste na possibilidade de renúncia a aposentadoria 

anterior e a concessão de posterior benefício da mesma natureza. A tese foi 

acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, porém refutada pelo Supremo 

Tribunal Federal em recurso extraordinário ao qual se reconheceu repercussão 

geral.  

B) O STF reconheceu a fundamentalidade do direito de união estável para 

casais do mesmo sexo, independentemente da edição de lei. 

C) Para o STF, a pesquisa com células-tronco embrionárias viola o direito à 

vida e a dignidade da pessoa humana, o que ensejou a declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Biossegurança. 

D) Em caso envolvendo publicações antissemitas, o STF afastou a tese da 

defesa que procurou distinguir religião de raça, sedimentando a noção de que 

esta é concebida juridicamente como um conceito sociocultural, e não 

biológico. 

E) A pessoa transgênera tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu 

prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, 

para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá 

exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via 

administrativa. 

GABARITO: C – Na ADI 3.510, o STF declarou a constitucionalidade do art. 5º da Lei 
Nacional de Biossegurança, que permite pesquisas com células-tronco embrionárias. 

 

 Repare, também, nesta questão, agora mais difícil: 

(Direito Constitucional) Quanto às recentes alterações constitucionais, 

assinale a alternativa incorreta: 
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A) Os órgãos e entidades da administração pública devem realizar avaliações 

individualmente das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser 

avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.   

B) O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, 

assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de 

formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.  

C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, possuindo, tanto as Defensorias 

Públicas Estaduais quanto as da União e do Distrito Federal, autonomia 

funcional e administrativa, bem como iniciativa de sua proposta orçamentária. 

Os defensores públicos gozam da garantia de inamovibilidade. 

D) As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 

trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma 

agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao 

proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

E) É da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de 

calamidade pública de âmbito nacional.  

GABARITO: A – CF, art. 37º, §16:  Os órgãos e entidades da administração pública, individual 
ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação 
do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 109/2021).   

 

 Finalmente, note a seguinte questão: 

 

(Direitos Fundamentais) A respeito das causas em que o Brasil foi réu perante 

a Corte Interamericana de Justiça, é incorreto dizer que: 

A) a partir da condenação do Estado Brasileiro no caso “José Pereira (Fazenda 

Espírito Santo)” nos anos 1990, nosso direito doméstico presenciou uma 

profusão de normas, diplomas e documentos que comporão o arsenal 

contemporâneo de combate ao trabalho escravo, situando o País em um plano 

mundialmente reconhecido como avançado nessa temática. 

B) No Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, respeitante a condições desumanas e 

degradantes acreditadas ao Sistema Único de Saúde, houve a primeira 

condenação do país em uma instância internacional de direitos humanos.  
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C) No Caso Escher e outros Vs. Brasil, a Corte condenou o Brasil por invasão 

de privacidade em função de interceptações telefônicas contra membros 

ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

D) No Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil, a Corte condenou o Brasil pelo 

desaparecimento forçado de pessoas no episódio da Guerrilha do Araguaia 

durante as operações ocorridas nos anos 1970. 

E) Não respondida. 

GABARITO: A – O Brasil não foi condenado no Caso José Pereira, mas firmou acordo perante 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O restante da alternativa está correto. Não 

confundir com o caso Fazenda Brasil Verde, em que, anos depois, efetivamente o Brasil foi 

condenado pela Corte em razão de omissão nesse caso de trabalho escravo. 

 

  Difíceis tais questões, típicas de uma prova da Magistratura do trabalho ou do MPT, 

não? O que podemos concluir com base nelas? 

 Bem... primeiramente, são questões que entram na margem aceitável de 

desconhecimento do candidato em uma prova. 

 Porém, se o candidato as acertar, sem dúvida se destacará da massa. São essas 

questões que acabam fazendo a diferença: acertar aquelas que a massa costuma errar. 

 Mas apenas gênios ou pessoas sortudas acertam este tipo de questão, mormente em 

se tratando de questões não abordadas pelos manuais usuais? 

 NÃO. 

 Uma coisa é cair de "paraquedas" na prova da Magistratura ou do MPT. Aí, a pessoa 
dirá: “a prova da Magistratura / MPT é impossível... cobra temas que não são abordados 
pelos manuais...". 

 Outra coisa é estudar com a consciência de que em uma prova da Magistratura 
INEXORAVELMENTE cairá alguma questão sobre jurisprudência relevante do STF em 
matéria de direitos fundamentais, CERTAMENTE cairá uma questão sobre emendas 
constitucionais recentes; em uma prova do MPT, é frequente questão sobre julgados e casos 
da OEA... Com essa noção, a coisa muda de figura; você já sabe o que espera e dificilmente 
será surpreendido. 

 Este é o valor principal da experiência: antecipar o que cai, estudar direcionadamente 
a isso e acertar questões que a massa comumente erra. 

 Pois bem. 
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 Há três meios de se adquirir experiência: 

A) Prestando concursos; 

B) E/Ou Realizando simulados; 

C) E/Ou Dedicando-se ao Método Gestalt. 

 

2.2.2. Prestando concursos 

 Este é o modo mais eficaz, genuíno e preferível para se adquirir experiência. É, porém, 
um modo mais demorado e que fica à mercê da sucessividade dos concursos. 

 Chegamos, então, a o momento de encarar a seguinte questão: devo enfocar apenas 
o concurso de uma determinada carreira ou vale mais à pena prestar concursos para 
diversas carreiras?  

O dilema do franco-atirador e do granadeiro 

Devo prestar apenas o concurso específico dos meus sonhos, enfocando nele todos os 
meus esforços, tal qual um franco-atirador, ou é melhor abrir o leque de oportunidades e, 
como um granadeiro, lançar uma granada na esperança dos estilhaços acertarem algo? 

Se você assim se questiona, provavelmente você é um granadeiro, pois o franco-atirador 
não costuma ter dúvidas de sua condição.  

Mas apenas não ter dúvidas não faz de alguém um franco-atirador. 

O verdadeiro fanco-atirador é um perfil realmente raro. Conheci alguns: Alexandre de 
Moraes, Fernando Capez, o saudoso professor Damásio de Jesus, além de outros 
contemporâneos de Faculdade. Mentes realmente inspiradas que prestavam o concurso 
desejado e eram logo aprovados, geralmente nas primeiras colocações. 

Já o granadeiro é mais transpiração que inspiração. Compensa uma condição intelectual 
normalmente mais dispersa que a do franco-atirador com esforço, com suor. 

Veja, não se trata de inferioridade intelectual, mas de dispersão intelectual. O negócio do 
granadeiro é mundividência; o do franco-atirador é foco. 

Pois bem. 
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Não posso, como professor, estabelecer o seu perfil nem decidir nada por você. É só você 
que pode se descobrir um franco-atirador ou um granadeiro e, se necessário, recorra a um 
psicólogo (considero mais rápido que coachs). 

O que posso é compartilhar minha experiência para que você construa seu caminho. 
Nessa seara, destaco sete aspectos: 

1) A imensa maioria das pessoas que conheço é granadeira. É o meu caso: fui 
Procurador da Fazenda Nacional, depois Procurador do Município de São Paulo, passei 
na Procuradoria do Estado do Ceará, na Magistratura Federal, e tornei-me Procurador do 
Trabalho lotado inicialmente em Rondônia com outros quatro colegas, dos quais apenas 
uma colega somente prestara aquele concurso do MPT. Todos os demais provinham de 
outras carreiras. Apesar de cinco aprovações em concursos complexos, obtive cerca de 
onze reprovações em concursos diversos, totalizando, se não me falha a memória, 
dezesseis concursos ao longo dos cinco anos entre o primeiro concurso público prestado 
e a posse no último. 

2) A primeira posse é maravilhosa. Tira-se dos ombros o peso da inatividade profissional 
involuntária e da falta de recursos para a subsistência e para o investimento na 
preparação. Ademais, cria-se um patamar que possibilita uma melhor filtragem dos 
próximos concursos. 

3) Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Realmente adorei todos os concursos 
que prestei e carreiras pelas quais passei, incluindo a advocacia. Olhando para trás, foi o 
meu período de maior crescimento intelectual, moral e espiritual. 

D) Entendo possível prestar concursos diversos: enquanto não abre o edital, estuda-se 
para a carreira idealizada, zelando por uma base forte nas disciplinas “universais” dos 
concursos (Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual 
Civil, Direito Penal...) e adaptando o estudo à nova carreira conforme saia o edital desta, 
fortalecendo no período entre o edital e a prova o estudo das disciplinas estranhas à 
carreira idealizada. 

E) O mérito mais imediato de abrir o leque de concursos é imprimir maior intensidade ao 
estudo: uma coisa é estudar sem um edital à vista; outra é estudar com uma prova para 
dali a sessenta ou quarenta e cinco dias. 

F) Outra vantagem é aumentar o tamanho do alvo, reduzindo assim a pressão 
decorrente da menor quantidade de oportunidades inerente à trajetória do franco-atirador. 

G) Finalmente, outro benefício decorre do fato da inteligência ser relacional, gestáltica, 
de sorte que a variação de disciplinas e de campos temáticos aguça áreas distintas do 
cérebro, contribuindo para a solidificação de um conhecimento jurídico sistêmico. O estudo 
de uma carreira ajuda o de outra. 

 

2.2.3. Realizando simulados 
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  Durante sua preparação, procure realizar provas anteriores. 

  Após a deflagração do edital, procure fazer ao menos duas provas anteriores.  

Um bom critério de aproveitamento buscado em simulados de primeira fase é 70%. 

Setenta por cento de aproveitamento em simulados de provas objetivas é aquilo que 
chamamos de nível de cruzeiro. É o nível de segunda fase e o nível de segunda fase é o 
maior salto requestado pelos concursos. 

O nível de cruzeiro 

Evidentemente, em concursos mais difíceis a nota de corte ficará abaixo de 70% de 
aproveitamento; em concursos mais fáceis, ficará acima. Mas para fins de estudo, essa é 
uma nota mínima interessante de manter como referência. 

Também é válido, ao realizar um simulado, buscar informações acerca da nota de corte 
do concurso em que a prova foi aplicada e buscá-la. 

Setenta por cento é aquilo que chamamos de nível de cruzeiro: o desempenho daquele 
que possui reais condições de aprovação não apenas na primeira como em todas as 
demais fases do certame. 

Caso em seu simulado você não atinja o mínimo de 70% (ou a efetiva nota de corte do 
concurso cuja prova você está simulando, caso tenha obtido tal informação), refaça o 
simulado do zero até alcançá-la.  

As pessoas usualmente não refazem simulados por duas razões equivocadas: 

A) Em primeiro lugar, por considerar que se determinada questão foi cobrada em um 
concurso, não voltará a incidir. Isso é falso. Todas as questões se repetem, de forma literal, 
quase literal ou rearranjada. Concurso é eterno retorno. Todas as questões se repetem. 

B) Em segundo lugar, por considerar que ao se errar a questão no simulado, basta estuda-
la que não tornará a incidir no erro. Isso também é falso, pois a tendência é que a questão 
venha a ser novamente cobrada sob algum formato ou detalhe diverso. Volta a errar sim, 
a menos que faça a coisa bem feita. 

 Imagine a trajetória do concurso como uma régua com marcação de 1 a 10. 

 O salto mais difícil é aquele necessário para se chegar ao nível de 2ª fase. Você sai 
do zero e atinge, nessa escala imaginária, digamos que o seis.  

 Depois, para chegar ao nível de 3ª fase, demanda-se um salto bem menor: digamos 
que de 6 a 8,5 em nossa escala hipotética. Se este salto de 2,5 em nossa escala demorar a 
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ocorrer, entre em contato conosco para verificarmos se está tudo ok com a sua redarguição 
(mais adiante, abordaremos tal competência, a técnica da redação).  

 Para se chegar ao nível final de aprovação, só mais um saltinho de 8,5 a 10 na prova 
prática (se o concurso tiver etapa oral, um último saltinho de 0,5). 

Matérias mais recorrentes ou estratégicas 

Com base em simulados ou análises de provas anteriores, anote aqui os temas mais 
recorrentes nos concursos da Magistratura ou aqueles que empolgam, na sua visão, um 
estudo estratégico (temas não tão usuais mas que, quando caem, derrubam os 
candidatos).  

Necessariamente você estudará cuidadosamente os seguintes temas ao longo de sua 
preparação: 

Criança e Adolescente 

- Em algum lugar da prova virá uma questão sobre Convenção 138 e 182. São facinhas 
de estudar.  

- É plausível que em algum lugar da prova caia uma questão sobre doutrina da proteção 
integral extraída dos dispositivos constitucionais que a positivam (Constituição, arts. 227 a 
229). 

- Faixa etária é algo que seria estratégico memorizar: primeira infância (até 6 anos), criança 
(até 12 anos), adolescente (12 a 18 anos), idade a quem excepcionalmente o ECA se 
aplica (entre 18 e 21 anos), jovem (15 a 29 anos), idoso (60 anos), idoso com gratuidade 
obrigatória de transporte (65 anos).  

- Não mencionaremos aqui o trabalho educativo, estágio, aprendizagem... Estão inclusos 
na menção a "trabalho infantil", que citaremos em Direito do Trabalho.  

- Obviamente, o capítulo do ECA sobre direito à profissionalização e sobre trabalho é 
importante; condições para o deferimento de alvará (na CLT, no ECA e no Decreto 
6.481/2008).  

- Conselho Tutelar: composição, direitos dos conselheiros, atribuições. Por alguma 
coincidência, “Conselho Tutelar” é matéria recorrente em provas. 

 

Direito Administrativo: 

O universo temático mais recorrente é:  
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- Ato administrativo;  

- Funcionalismo público;  

- Serviços públicos dentro de uma abordagem trabalhista (ex: diferença entre concessão 
e terceirização, responsabilidades na sucessão do concessionário, passivo trabalhista nas 
figuras de gestão associada de serviços públicos);  

- Controle jurisdicional da administração.  

- Há bem pouco tempo, o DL 200/67 era a lei mais cobrada. Curiosamente, questões sobre 
bens públicos são frequentes, ainda que se trate de uma matéria bastante estranha ao 
universo do jurista trabalhista. 

Direito Civil: 

As questões gravitam, mais comumente, em torno do seguinte universo temático:  

- LINDB; 

- Personalidade/capacidade, agora com ênfase no status da pessoa com deficiência; 

- Defeitos dos negócios jurídicos; 

- Termo, encargo, modo, extinção das obrigações; 

- Contratos de compra e venda e prestação de serviços; 

- EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada); 

- No MPT, marco civil da internet é uma boa aposta, sobretudo os dispositivos que 
mencionam o Ministério Público (baixe o texto na internet, digite “ctrl + F” e escreva 
“Ministério Público” na busca, lendo atentamente os dispositivos onde o cursor cair. 

- Curiosamente, direito das obrigações é a matéria mais frequente.  

- O edital da Magistratura situa o Estatuto da Pessoa com Deficiência como matéria de 
Civil. Estude. Vai cair. 

- No MPT, a Lei Nacional de Migração está situada em Direito Civil. Estude os dispositivos 
desta lei relacionados ao mundo do trabalho e acolhimento de vítimas de trabalho escravo 
e tráfico de pessoas. 

 

Direito Coletivo do Trabalho 
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- Não é que pode cair... VAI CAIR ao menos uma questão sobre Convenção 87 e 98 da 
OIT na prova do MPT e, possivelmente, uma questão sobre Convenção 87 da prova da 
Magistratura.  

- Cairá uma questão prestigiando os arts. 8º, 9º e 10 da Constituição.  

- Temas novos (representação de trabalhadores na empresa, arts. 611-A e 611-B da CLT).  

- Provavelmente cairá uma questão sobre a Lei de Greve.  

- Uma questão que gravitará em torno de um dos seguintes temas: criação, 
enquadramento, custeio, órgãos (composição do sindicato, confederação e federação), 
atos antissindicais (significado de yellow dog contracts, company Unions, mise a l´index), 
cláusulas de sindicalização forçada (significado de closed shop, preferencial shop, 
maintenance of membership?). 

 

Direito Constitucional 

- Vai cair ao menos uma questão sobre Emenda Constitucional recente. Não é que pode 
cair; VAI CAIR. Então, em algum dia do seu estudo, você dedicará ao menos uma hora 
para abrir a Constituição no site do Planalto, digitar o famoso "ctl + F" e escrever 2021, 
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014...  

- Vai cair ao menos uma questão sobre alguma Súmula Vinculante. Não é que pode cair, 
VAI CAIR. Então, você dedicará uma tarde a explorar as súmulas vinculantes, 
notadamente aquelas que possuem interface com o direito do trabalho (SV 4, 6, 15, 22, 
23, 40, 53, etc).  

- Vai cair ao menos uma questão sobre casos relevantes julgados recentemente pelo STF. 
Entre no site do STF e se cadastre no Sistema Push. Não custa nada. Se não gostar de 
receber tanto e-mail, é só não ler, é só apagar... 

- VAI cair uma questão sobre jurisprudência recente do STF.  

- Temática clássica: arts. 5º a 10; administração pública, competências (arts. 21, 22, etc), 
controle de constitucionalidade (continua um tema recordista e com constantes 
modificações), ordem econômica, ordem social, Poder Judiciário, funções essenciais à 
Justiça. 

- Art. 175 

- Art. 243 

- Dispositivos do ADCT em matéria trabalhista e sobre transição do MPU pré-Constituição 
de 1988 para o MPU pór-1988. 
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Direito de Empresas 

Empresarial é um dos maiores desafios, pois a temática é enorme, ao passo que são 
cobradas apenas duas ou três questões. No edital da Magistratura, cooperativismo está 
situado aqui.  

- No MPT é bastante plausível ser cobrada uma questão sobre a lei das cooperativas de 
trabalho.  

- Desconsideração da personalidade jurídica.  

- Abra a Lei de Falências e Recuperação no site do planalto. Digitem "ctrl + f". Depois, 
escreva o radical da palavra "trabalho" ("trabalh"). Onde o cursor cair, você deve 
obrigatoriamente estudar.  

- Repita o procedimento acima na lei do Estatuto das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte.  

- Alguns editais colocam EIRELI aqui. Inicie EIRELI e depois parta para a parte do Código 
Civil referente a Direito Societário.  

- Quanto a contratos empresariais, vez ou outra vemos questões sobre franquia, 
representação comercial...  

- E há os títulos de crédito. Sugerimos o estudo dessa matéria através do material de 
nossos cursos. 

 

Direito da Seguridade Social (Previdenciário) 

Os principais universos temáticos são:  

- Teoria geral (sistemas, princípios constitucionais);  

- Segurados (é aquela “decoreba”), filiação, dependentes;  

- Carência (inclui período de graça);  

- Benefícios (predominantemente, aqueles mais afetos à nossa realidade: seguro 
desemprego, licença maternidade e paternidade (inclusive na adoção e no programa 
empresa cidadã), auxílio-acidente, auxílio-doença comum, auxílio-doença acidentário, 
aposentadoria por invalidez).  
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- “Maldosamente”, uma prova ou outra cobra CUSTEIO. Inicie pela Constituição e depois 
procure abranger a Lei 8.212.  

- As “cerejas do bolo” previdenciário: Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), Nexo 
Técnico Epidemiológico (NTep), Fator Acidentário de Prevenção (FAP), Laudo Técnico de 
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e, evidentemente, art. 93 da Lei 8.213/91 
(reserva de vagas a pessoas com deficiência e polêmicas que rondam a temática). 

 

Direito do Trabalho 

Aqui é mais difícil de especificar, pois é nossa matéria central. Vejamos o que é 
particularmente estratégico: 

 - Entre na página do TST e veja os temas afetados a julgamento de recursos repetitivos. 
Estude-os. 

- Súmulas e OJs do TST: Entre na página do TST, no livro de súmulas e OJs, digite "ctrl + 
F" e, depois, escreva Ministério Público (na prova do MPT certamente cairá uma 
súmula/OJ sobre Ministério Público); ademais, escreva 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 (com 
certeza cairão umas 3 questões sobre oscilação jurisprudencial recente). Parece muita 
coisa, mas dá para fazer isso em um dia. 

- Na Magistratura costuma cair cerca de 3 questões sobre RELAÇÕES ESPECIAIS DE 
TRABALHO. No MPT, em torno de 5. São questões cobradas e muito pouco abordadas 
pelos manuais trabalhistas de referência. A ordem de incidência, no MPT, é a seguinte: 
trabalho infantil/aprendizagem, trabalho de mulheres, trabalho portuário, trabalho 
aquaviário, estágio, trabalho rural, trabalho doméstico, bancários. Na magistratura, 
trabalho doméstico e rural encabeçam a lista; por vezes cai atleta (comum em concursos 
do TRT1), professor e, mais raramente, aeronauta. 

- Cairão questões sobre leis novas (leis positivadas nos últimos cinco anos). Isso acaba 
sendo um truísmo, considerando-se o quanto o ano de 2017 foi impactante para o Direito 
do Trabalho (Reforma Trabalhista, mudanças no regimento do professor, alterações na 
aprendizagem, gorjetas, etc). 

- Provavelmente cairá uma questão sobre jornadas especiais de trabalho ou pausas 
especiais: pegue uma folha de papel e faça um quadro mencionando a atividade, a 
duração do trabalho e a sistemática de pausas (serviços de quarto da marinha mercante, 
professor, minas em subsolo, frigorífico, digitador, etc). 

- Cairá questão sobre prescrição, tema objeto de mais de 20 verbetes de jurisprudência 
cristalizada do TST, além de se tratar de matéria interdisciplinar (interessa também ao 
direito civil, direito processual civil, direito processual do trabalho, direito previdenciário, 
entre outros). 
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Direito Internacional, Direitos Fundamentais e Direitos Humanos 

Domine a teoria geral dos direitos humanos (conceito, distinção entre direitos humanos e 
direitos fundamentais, dimensões dos direitos humanos). Estude os seguintes dispositivos: 

- Declaração de 1944 da Organização Internacional do Trabalho (Constituição da OIT): 
órgãos, como funciona a conferência internacional do trabalho, quórum para aprovação de 
convenções e recomendações, composição das delegações e assistentes técnicos. 
Estude a Declaração de 1998 da OIT sobre Princípios Fundamentais do Trabalho. 

- Declaração de 1948 da ONU - examinem o art. XXIII, XXIV e XXV. 

- Pacto dos Direitos Civis e Políticos - arts. 6º, 8º e 22. 

- Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - arts. 6º a 10. 

- Convenção Americana de Direitos Humanos: Funcionamento da Comissão e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos; legitimidade para levar uma queixa à Comissão e 
para acionar a Corte; condições de processabilidade das queixas (arts. 44 a 69). 

- Direito dos tratados: monismo x dualismo, Convenção de Viena, arts. 27 e 46; status da 
norma internacional; vigência interna e vigência internacional; rito de incorporação dos 
tratados em nosso ordenamento jurídico, controle de convencionalidade. 

- Convenções da Organização Internacional do Trabalho: Convenções 29, 105; 87 e 98; 
100 e 111, 137 e 182, e 190; além daquelas que expressamente são mencionadas no 
edital, como a Convenção 98. 

 

Direito Penal 

– Provavelmente haverá uma questão sobre classificação de delitos (crimes materiais, 
formais, de mera conduta, comissivos, omissivos, comissivos por omissão, de mão própria, 
etc) relacionada aos tipos penais específicos exigidos pelo edital.  

- Os crimes contra a honra vinham sendo muito cobrados.  

- A aposta principal é no cotejo entre o crime do art. 149 e o crime do art. 203, além do 
exame dos demais crimes contra a organização do trabalho.  

- O art. 149-A do CP (tráfico de pessoas) está em alta para concursos de MPT e 
Magistratura. 
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Direito Processual Civil e do Trabalho 

O conteúdo é vasto, mas há uma seqüência de universos temáticos facilmente 
identificáveis e que são constantemente exigidos:  

Princípios do novo CPC - Competência – custas, despesas, Justiça gratuita - fase 
postulatória e resposta do réu – nulidade - prova - audiência - tutela (principalmente as de 
urgência, evidência e específica) – sentença e coisa julgada - execução – ordem dos 
processos nos tribunais (e a novel doutrina brasileira dos precedentes).  

- Uma questão sobre teoria geral dos recursos. 

- Ao menos uma questão sobre recursos em espécie. 

- Ao menos duas questões sobre procedimentos especiais (no MPT, ao menos três). 
Geralmente: ACP, Mandado de Segurança, Dissídio Coletivo, ação rescisória. 

- Estude bem a Lei 7.347/85 e dispositivos do CDC a respeito da ação coletiva; é o futuro 
do processo do trabalho. 

- Pode cair outro procedimento especial? Claro... ação de cumprimento, MS coletivo, etc... 
É por isso que devemos estudar tanto quanto possível. Mas, necessariamente, devemos 
estudar os temas acima. 

- Estude as alterações legislativas e sumulares recentes. Baixe a CLT no site do Planalto, 
o Livro de Súmulas e Orientações Jurisprudenciais no site do TST, digite “Ctrl + F” e 
escreva o número dos últimos cinco anos, pelo menos. Onde o cursor cair, estude 
seriamente. 

 

Regime Jurídico do Ministério Público 

Para concursos da Magistratura: 

- CF, arts. 127 e 129; LC 75/1993, art. 83. 

Para concursos do MPT: 

- Deve cair uma questão constitucional de MP e/ou CNMP (arts. 127, 128, 129 e 130 da 
CF). 

- Deve cair alguma questão envolvendo as prerrogativas institucionais e/ou processuais, 
previstas na LC 75/93. 
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- Deve cair algo sobre poder investigativo, algo sobre estrutura interna (CSMPT, CCR, 
Corregedoria, Colégio de Procuradores). 

- Estrategicamente, estude o Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Há uns 3 
anos, havia um fetiche em questão sobre atribuição/composição desse Conselho de 
Assessoramento Superior: caía em todo concurso, ainda que não se trate de um órgão 
presente no dia à dia do procurador do trabalho. 

 

2.2.4. Fazendo nossos exercícios  

 Na medida em que nossos exercícios são apresentados em um formato distinto do 
exigido em concursos, estabelecemos em 85% o aproveitamento a ser buscado, refazendo-
se os exercícios caso necessário. 

 

2.3. INTELIGÊNCIA 

 

 A inteligência é uma competência que, aliada à experiência, permite enxergar 
pegadinhas, construir caminhos lógicos para se chegar à resposta correta. FAÇA 
EXERCÍCIOS. 

 A inteligência é RELACIONAL. 

  A forma de aprimorarmos essa competência é através da utilização de diversas 
partes do cérebro. E isso se obtém, no dia a dia, através de alternância do senso estético: 
se eu gosto apenas de assistir comédia, de vez em quando é bom assistir a um filme de 
aventura, a um filme de terror, a um filme de suspense... 

 Em nosso caso, estamos falando de uma inteligência voltada para concursos. O 
equivalente dessa "alternância de senso estético" para nós é alternarmos as matérias que 
estudamos, daí a crítica à metodologia daqueles que preferem esgotar uma disciplina para 
só então iniciar os estudos de outra. 

  A inteligência é RELACIONAL. O estudo de direito penal pode ajudar na assimilação 
de direito processual, etc. Tenha certeza: a absorção de uma disciplina e de sua lógica auxilia 
a absorção de outros conteúdos. 

 Destarte, é importantíssimo sairmos da zona de conforto, desafiarmos nossa mente, 
trabalharmos todas as partes do cérebro... Estude falência; estude os crimes em espécie 
cobrados no edital; trabalhe toda a sua mente. 
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 Além desse aprimoramento estrutural, os especialistas mencionam que alguns 
aditivos podem ser relevantes. Ao menos para este autor, sempre ajudou levar uma bala, 
um refrigerante, para infundir glicose no organismo no dia da prova.  

  Também recomendamos que a uns 5 minutos do início da prova, você passe no 
banheiro e molhe os pulsos e a nuca. 

 

2.4. VELOCIDADE 

 É com muito pesar que informamos que, infelizmente, a VELOCIDADE, em termos de 
importância, muitas vezes avulta sobre todas as demais competências em um concurso.  

  A depender da prova, a velocidade poderá ser mais importante do que conhecimento 
ou experiência. Acredite nisso, por favor: a prova, em todas as fases, tende a ser muito longa 
diante do curto espaço. 

  Não há fórmula melhor para aperfeiçoar tal competência que nossos exercícios. 
Esperamos que eles os coloquem em estado de prontidão para vocês automatizarem 
diversos raciocínios. 

 

2.4.1. Uma prova em demãos 

   Tradicionalmente, este autor sempre conseguiu fazer a prova de primeira fase em três 
"DEMÃOS", como se fosse a pintura de uma parede.  

  A primeira demão tem que ser muito, MUITO rápida. Assinale o que já tiver certeza, 
risque as alternativas inequivocamente erradas, não perca tempo em nenhuma questão. E, 
mais... particularmente, eu já passava direto para o gabarito as respostas certeiras, não 
deixando para o final. Isso desde que houvesse um grau quase absoluto de confiança na 
minha resposta. 

  Na segunda demão, eu procurava reduzir a duas alternativas. Nessa segunda demão, 
ainda pode haver muita perplexidade, o que é normal, haja vista que em concursos é comum 
haver questões nulas. 

  Na 3ª demão, eu esgotava o método cartesiano: 1) separo o problema em tantas 
partes quanto possível; 2) começo a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis; 3) certifico-me, ao final, de não haver incorrido em nenhuma omissão durante meu 
processo investigativo. 

 

2.4.2. O chute 
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  E na 4ª demão, vêm os chutes! 

 Há provas em que o erro de questão não lhe prejudica; mas há provas, como a do 
MPT, em que três respostas erradas anulam uma resposta certa. 

 Espera-se que em uma prova, o gabarito distribua igual número de acertos por 
alternativas (em uma prova de cem questões com alternativas de A a E, o esperado é 20 
respostas A, 20 respostas B, 20 respostas C e assim por diante. 

  Pegue provas anteriores e confira por si. 

  Pois bem... proceda à contagem das alternativas que você assinalou.  Isso poderá ser 
algum indício, por exemplo, de que em uma questão em que você ficar na dúvida entre 
assinalar “C” ou “E”, a “E” seria, "estatisticamente", a alternativa correta.  

  Mas não a assinale prontamente. Visto que há maior probabilidade da alternativa “E” 
ser a correta, reveja, agora com outra lupa, a alternativa “C” a fim de tentar encontrar o erro 
pela última vez. 

 Por outro lado, na prova do MPT, há campo para anotar “não respondida” a fim de 
evitar prejuízo, e competirá a você decidir se vale à pena arriscar. Particularmente, com 
base em minha experiência, eu arriscava quando na dúvida entre duas alternativas; 
assinalava “não respondida” quando na dúvida entre mais de uma alternativa. 

Nem todas as provas, evidentemente, permitem essas três ou quatro demãos. Mas, ao 
menos, duas demãos hão de ser possíveis. Na primeira, proceda a um exame 
extremamente ágil das questões, sem perder tempo com complexidades, assinalando 
apenas aquilo que tiver certeza; na segunda, conclua com um exame mais apurado. 

 

2.5. RESISTÊNCIA 

 Trata-se da resistência física e MENTAL. 

  Não sucumba ao cansaço, à preguiça mental que induz a desistirmos de alguma 
questão.  

  Desistir da questão produz uma sensação "libertadora" em nosso cérebro, ele se 
sente confortável por sair de uma questão difícil. Na próxima dificuldade, a tendência é 
novamente abandonarmos a questão, e assim até o fim da prova. 

  Não entregue os pontos. Segure o touro pelo chifre. Lute! A meta é acertar 100%, 
sempre. 
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   Procure agregar alguma atividade física à rotina; não encare isso como uma atividade 
paralela, mas como parte integrante dos estudos: uma academia duas vezes por semana, 
um futebol, corrida, caminhada... Fortaleça o corpo. Mente sã em corpo são. 

Estado de depressão 

Não confunda depressão com estado de depressão.  

Depressão é uma doença que deve ser tratada com um médico.  

Já o estado de depressão é uma intercorrência não rara em estudantes que, trancados em 
seus estudos, podem sofrer um déficit de vitamina D em decorrência da falta de sol, 
gerando tal estado.  

Daí a recomendação para cuidarmos do corpo. 

 

2. 6. RESILIÊNCIA 

 É a capacidade de se levantar e continuar lutando diante das dificuldades e eventuais 
insucessos. As quedas provavelmente virão, pois é próprio do concurso ensinar humildade. 

  Os conceitos essenciais relacionados à resiliência, em espartilhada síntese, são os 
seguintes: 

Não se apegue a erros do passado. Siga em frente, apegue-se ao que você tem de melhor. 
Não há atalhos. A trajetória das grandes almas inevitavelmente atravessa trechos solitários, 
escuros, frios. Felizmente, esses trechos são ocasionalmente iluminados por algumas 
fagulhas de coisas ou pessoas especiais. Esperamos que o Método Gestalt seja uma dessas 
centelhas e que lhe ajude a fortalecer os ombros a fim de suportar o fardo. 

Não diga “não tenho tempo”. Não se apegue a crenças limitantes. Apegue-se ao que você 
tem de melhor, como já dito. Você é você e você sabe disso: um ser humano capaz de 
superação e realizações incríveis. Tem tempo sim. Não confunda quantidade com qualidade: 
o fato de você possuir encargos familiares deve ser compensado com a qualidade do tempo 
dedicado à família. Organize-se. 

Tudo só depende de você. Há pessoas que só estudam e passam; pessoas que trabalham 
e passam; pessoas que trabalham, têm encargos familiares e passam. Há pessoas jovens 
que passam; pessoas idosas passam; pessoas ricas passam, pessoas pobres passam; 
pessoas oriundas das melhores faculdades passam, pessoas provenientes de faculdades 
pouco conhecidas e que vieram da roça, sendo os primeiros da família a colarem grau, 
passam. Não acredito em determinismos; o ser humano se supera. 
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Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Aproveite o caminho. Aproveite esta etapa 
singular de sua vida para o crescimento espiritual, intelectual, moral. Alma grande é aquela 
que fita a luz na amplidão, sabendo o valor da vela na escuridão. Onde há desafios, há 
oportunidades.  

Ame o que faz. Se você ama o qua faz, é como se estivesse sempre em férias. Desenvolva 
o gosto pelos estudos. 

Concurso se estuda até passar... e para passar. Seja visceral, leve a sério. Os feriados 
são muito restritos para o concurseiro. É que o investimento material demandado para a 
aprovação é facilmente recuperável... com o subsídio de um mês você recuperará todo o 
valor pecuniário despendido. O tempo, porém, é um investimento intangível irrecuperável. 
Portanto, estude com disciplina e seriedade.  

Quando o edital é publicado, o estudo, para nós, deixa de ser uma atividade, tornando-se 
uma unidade de tempo: o estudo passa a ser, para nós, o período do dia em que não 
estamos dormindo nem trabalhando. 

É a subida da Luís Antônio que define a São Silvestre. Estamos tratando da célebre 
corrida de rua do último dia do ano em São Paulo. O ritmo de chegada é tão importante 
quanto o de largada. Seja constante e guarde energia e empolgação para a última semana. 

Pode ser azar, porde ser sorte. Há um conto segundo o qual um homem ganha um cavalo 
em um sorteio. O vizinho diz: "Que sorte, hein, compadre!". E o outro responde: "Pode ser 
sorte, pode ser azar". Dias depois, o filho do homem cai do azar e quebra a perna. O vizinho 
diz: "Que azar, hein!". O homem responde: "pode ser azar, pode ser sorte". Tempos depois 
o país entra em guerra. Jovens são convocados, mas o filho do homem é dispensado em 
razão da perna quebrada. 

  Tudo que acontece pode ser sorte ou pode ser azar; pode ser azar ou pode ser sorte. 

  Encare as reprovações em concursos anteriores dessa forma. Já fui reprovado em 
diversos concursos. Parece ter sido azar, mas foi sorte, pois eu poderia haver me 
acomodado em tal cargo e não me encontraria feliz como me sinto com a profissão que hoje 
ocupo e com a vida que levo! 

Quanto mais nos destacamos, mais alto parecemos aos olhos daqueles que não 
sabem voar. Sua disposição em perseguir seus sonhos pode incomodar. Um colega de 
trabalho pode pensar: "ele se acha melhor que nós e por isso quer sair daqui". A coragem 
de perseguir seus objetivos poderá despertar invejas. Ao primeiro vacilo, dirão: "ele está com 
a cabeça no concurso, e não no trabalho". 

 Seja discreto, tanto quanto possível. Se perguntarem: "E aí, Fulano, estudando 
muito?", desconverse: "não tanto quanto gostaria, estou de boa". 

Os cães ladram e a caravana passa. Cuide daquilo que se encontra sob seus domínios, 
que é estudar, enquanto tantos se dispersam na ansiedade de saber quando sairá o edital. 
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O concurso "já se inicia" na entressafra, ele é "permanente". A entressafra (período em que 
não há edital em andamento) já se presta a colocar lá na frente aqueles que mantêm o estudo 
com seriedade e disciplina. Não espere sair o edital para iniciar os estudos. 

A humildade é maior que o orgulho. A missão do Estado é sobrepujar o arrogante e 
proteger o humilde. Você está a bem desta finalidade, desta missão. O concurso não é um 
fim em si mesmo. Foco na missão é essencial para encarar o desafio. Força, foco e fé! 

 

2.7. REDARGUIÇÃO 

 Redarguição é a técnica da redação. 

 É, portanto, uma habilidade essencial à prova escrita. 

  É preciso seduzir o examinador para que ele prossiga na leitura atenta de sua 
resposta até o fim, em meio a milhares. O foco da ação comunicativa, aqui, é o receptor, e 
não o emissor: trata-se de escrever exatamente o que e como o examinador deseja. 

Isso envolve: 

 

A) Caligrafia amigável – estude por escrito, não apenas de forma digitada mas, 
ocasionalmente, manuscrita. Escreva em um caderno de forma tão caprichosa quanto 
possível.  

  Certa vez conversei com um membro da banca que me garantiu que lia todas as 
respostas mais de uma vez, inclusive aquelas com péssima caligrafia; neste caso, entretanto, 
passava por cima do que se apresentava caligraficamente incompreensível. 

 Já eu, pessoalmente, confesso não ter tal paciência nas provas que corrigia na 
graduação na Faculdade de Economia, Administação e Contabilidade da USP (FEA-USP, 
campus São Paulo e Ribeirão Preto, onde ministrei por dois anos Direito do Trabalho): uma 
caligrafia hostil sempre me pareceu desrespeitosa. Diferentemente da caligrafia feia porém 
esforçada, que eu respeitava e me esforçava um pouco para compreender. 

 

B) Domínio do vernáculo, das regras gramaticais e das técnicas de construção de 
períodos – esse é um pressuposto inescapável. Em carreiras de grande capilaridade não 
se admite aplicação incorreta de certas regras de regência verbal e nominal, má utilização 
de vírgulas e atributos de pontuação, escrever “mais” ao invés de “mas”, erro de acentuação 
grave. 

  Entre todas, essa é a habilidade mais difícil de aprimorar acaso verificada a 
deficiência, pois geralmente é um problema crônico que envolve uma formação que deveria 
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ocorrer lá no passado. É possível resolver o problema, sim (temos um amplo histórico 
de sucesso em relação a ex-alunos com tal deficiência), mas demandará esforço 
redobrado. 

 Caso se detecte tal deficiência, o candidato deve procurar professor de português 
(podemos indicar) ou reestudar a gramática. 

 Cuidado com os períodos; utilize bem as vírgulas, ponto-e-vírgulas e pontos. 

 

C) Primeiro parágrafo – O primeiro parágrado de uma resposta discursiva deve ser 
arrebatador, pois a primeira impressão é a que fica. Deve ser bem pensado (rascunhe-o 
antes), interessante, bem escrito, trazer informação útil e relevante, introduzir o que virá.  

 Será essencial para atrair a atenção do examinador em meio a tantas outras provas. 

Expressões multiusos 

Regija aqui expressões “multiusos”, que podem auxiliar o início de uma resposta 
discursiva. Para sua melhor compreensão, apresentaremos algumas: 

- Universo temático (ex: Qualquer debate que tangencie o universo temático do ato 
infracional demanda adequada compreensão da transição do paradigma da situação 
irregular para a doutrina da proteção integral...) 

- Advento, florescimento (ex: Desde o advento da teoria crítica pela Escola de Frankfurt e 
consequente florescimento do neokantianismo...)  

- Vicejar - “Desde o advento do Código de Processo Civil de 2017 vicejam teorias a 
respeito...”. 

- Despontar – “A partir do amplo reconhecimento da dignidade sexual pelos Princípios de 
Yoggiakarta e decisões do Supremo Tribunal Federal, despontam as seguintes teorias 
acerca do adequado tratamento à(ao) detenta(o) travesti: (...)” 

 

 

D) Centralidade temática - Preste atenção ao cerne do problema, ao veio da questão. E 
entre logo neste cerne, pois a paciência do examinador não durará mais do que dois 
parágrafos!  

  Um parágrafo introdutório está de bom tamanho. A seguir enfrente a questão. 
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 Se o enunciado mencionar “responda de forma objetiva”, seja seco e objetivo. 

Sua resposta pode vir com um parágrafo introdutório. Mas, ao menos no segundo 
parágrafo, já deve entrar no cerne do problema, ou o examinador se dispersará e deixará 
de prosseguir a uma leitura atenta de sua resposta. 

 

 

 

E) Organização do texto – Sua resposta deve ser assim, com uma introdução interessante, 
seguindo-se a fundamentação jurídica e rumando-se para a conclusão: 

 

 

 

 

  Sua resposta não pode ser assim, bagunçada, desconcactenada, sem linearidade: 

 

 

 

 

 

  Sua resposta deve vir com uma introdução consistente, já sinalizando os rumos que 
deverão ser tomados e cuidando da centralidade temática. 

  O desenvolvimento deve ser reto, rumo a uma conclusão que decorra logicamente 
das premissas expostas. 

A conclusão dever ser irrefutável à luz das premissas empregadas. 
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ATENÇÃO: 

Se a questão vier dividida em itens, devo responder por itens ou passar uma 
resposta fluída? 

Entendemos que sim. 

A divisão por itens é um grande facilitador da organização de texto.  

Se os itens forem independentes entre si, aceite a ajuda do examinador e responda por 
itens.  

Ao fazê-lo, você também estará ajudando o examinador, indicando precisamente onde 
está a resposta para a pergunta, sem que ele necessite percorrer várias vezes o texto 
fluído. 

Muito excepcionalmente, se os itens se revelarem extremamente conectados e seguirem 
uma sequência linear, praticamente ditando um ritmo de resposta, aí será possível uma 
resposta fluída.   

 

F) Concisão – concisão é uma arte. Concisão não se confunde com omissão. Concisão é a 
capacidade de informar mais escrevendo menos. Como dizia Cícero, se quer agradar a 
todos, seja breve (não leve ao pé da letra, mas acostume-se a escolher palavras providas 
de sentido, a entender que uma introdução deve possuir três, quatro, cinco linhas, e não dez, 
vinte; entenda que pelo menos logo no segundo parágrafo já é mister adentrar com 
tudo a centralidade temática da questão). 

 

2.8. TRANSCENDÊNCIA 

 Trata-se do que os religiosos chamam de Deus; os ateus, de sorte; os cientistas, de 
adrenalina. Enfim, ninguém seria insensato a ponto de recursar peso a este fator 
imponderável. 

  O fator sorte transcendência escapa de nossos domínios, mas não completamente. 
Através de concentração, foco, confiança e consciência tranquila contribuímos para uma 
ascese. 

 

2.8.1. Consciência tranquila 
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 O que garante a aprovação não é o esgotamento da matéria; isto é impossível, pois o 
conhecimento é infinito. O que garante a aprovação é ir para a prova com a consciência 
tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para tal esgotamento. 

 

2.8.2. Confiança  

  É previsível que caia uma questão imprevisível. Saiba disso. Domine essa sensação 
através dos treinos e simulados. 

 Você estudou muito. Estudou os manuais referenciais. Estudou pelo Método Gestalt. 
Ninguém estuda tanto quanto os alunos do Método Gestalt... Se cair algo a respeito do 
que você nunca ouviu falar, é porque nunca se escreveu a esse respeito ou, se isso já foi 
feito, provavelmente a matéria consta de um artigo muito obscuro, quase inacessível aos 
demais candidatos. 

 Este é o momento de improvisar. Torne-se líder de si próprio e, com metodologia 
científica, elabore suas próprias teorias. Respire! Calma! Separe o problema em tantas 
partes quanto possíveis. Comece a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis. Certifique-se de não haver incorrido em nenhuma omissão. 

 

2.8.3. Foco  

 A partir do momento em que é publicado o edital, conforme já mencionado, o estudo 
deixa de ser uma atividade; transforma-se em unidade de tempo: o estudo é, para nós, o 
período do dia em que não estamos dormindo ou trabalhando. 

  Resolva entraves periféricos (compra de passagens, reserva de hotel) com a maior 
brevidade possível, a fim de não mais dispersar suas energias com isso. 

 

2.8.4. Concentração 

Falta uma semana para a prova. Inicie a intensificação da concentração. Separe as canetas 
que irá levar (dê preferência a canetas com grip, aquela borrachinha no corpo da caneta que 
absorve suor e evita que a caneta escorregue, garantindo uma melhor caligrafia). Separe os 
documentos. Defina o que irá levar (águal, bala). Mentalize o horário em que acordará no dia 
da prova e o itinerário entre a sua residência ou hotel e o local da prova. 

 

Véspera da prova. Separe o material, documento, canetas (prefira canetas com grip, já 
dissemos), “víveres” (uma bala, um refrigerante ou água), roupa... 
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 Vista-se da forma como se sentir mais confiante. Não é hora para economizar suas 
moedas de confiança. Mulheres devem tomar cuidado com determinados tipos de saia, para 
que na hora da prova não se sinta desconfortável e precise arrumar a vestimenta a cada 
instante. 

 É normal sentir insônia; afinal, amanhã é o grande dia. Não há necessidade de ficar 
lutando na cama. Levante e estude mais um pouco. Mas certifique-se de haver avisado 
alguém para lhe ajudar a despertar na hora certa ou programado os alarmes possíveis.  

 Particularmente, minha receita para uma eventual insônia de véspera é ler um livro 
denso de Processo Civil ou Constitucional. Sempre foi tiro e queda! 

 

Dia D. Acorde feliz, energizado!!! É um dia de glória para quem se preparou para a batalha 
com tanta dedicação. Coloque uma música alta. Tome um banho caprichado. É o dia do 
guerreiro em sua glória de batalha! 

 Pode caprichar no desodorante, pois você irá suar!  

 Isso é um tanto pessoal, mas eu tinha o hábito de chegar ao local de prova uma hora 
antes do horário de fechamento dos portões. 

 Sempre fui muito gregário e me enchia de alegria ao encontrar tantos amigos no local 
de prova. Entretanto, meu desempenho foi melhorando conforme eu passava a me dirigir 
diretamente à sala de prova, deixando para depois a confraternização. Leve algo para 
estudar, algumas anotações... 

 

Faltam 15 minutos. Vá ao banheiro. Enxague o pulso. Enxague a nuca. Olhe-se no espelho. 
Reconheça-se como alguém que agarrará essa oportunidade com unhas e dentes. Não se 
apegue a erros do passado. Apegue-se ao que você tem de melhor, que é superar e seguir 
na luta! 

 

 O sol nasce para todos. 

  Você é forte. 

 Você não estará sozinho.  

 

Vamos passar! 
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Luiz Carlos Michele Fabre 

Coordenador Pedagógico-Geral do Método Gestalt 
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DIA 01 

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).  

 
 

Primeira parte 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/40 
 

CONSTITUCIONALISMO 

 

1. Conceitua-se CONSTITUCIONALISMO como uma técnica específica de limitação do poder 
com fins garantísticos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

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). 
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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). 

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 

 

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

 

_________________________________: Em 1679, busca proteger a população contra prisões 
arbitrárias determinadas pelos reis. 
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_________________________________: Em 1689, consagra a soberania do parlamento sobre os 
poderes reais, além de trazer avanços quanto à liberdade individual e à propriedade privada.  

 

_________________________________: Em 1701, garante algumas prerrogativas aos membros do 
judiciário, na tentativa de evitar eventuais pressões externas. 

 

_________________________________: Eram documentos que conferiam aos Burgos autonomia 
em relação aos Feudos cujas terras ocupavam. Os Burgos conquistavam, através destes 
documentos, autonomia política e administrativa. 

 

_________________________________: 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. 

 

11. No 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). 

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, importante movimento na concretização da independência 
_____________________ (Americana/Francesa/Mexicana/Alemã), influenciou drasticamente na 
formação do princípio do No Taxation Without Representation. 

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. 

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). 

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). 
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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). 

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). 

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) ___________________________: 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 pertencimento, que até então 
girava em torno do nacionalismo, para a Constituição, que deve ser aberta e incentivar a interação 
cultural. 

2º) ___________________________: 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. 

29. A fim de revisar as quatro principais fases do Constitucionalismo, identifique-as, ligando-as as 
suas principais características: 
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i.Constitucionalismo Antigo  

a) Tem como principal característica 

o reconhecimento do movimento 

constitucional em um texto escrito. Prima 

pelas garantias individuais, notadamente o 

direito à liberdade e à propriedade. 

ii.Constitucionalismo Medieval  

b) Surge através das reflexões sobre 

os impactos da desvinculação do direito e 

a moral. Busca tornar o direito novamente 

um instrumento da justiça, e não um fim 

em si mesmo, impossibilitando sua 

utilização para legitimar ofensas à 

dignidade da pessoa humana. Com ele o 

Estado Legislativo cede espaço ao Estado 

Constitucional, com a primazia e 

centralidade da Constituição sobre todas 

as outras normas. 

iii.Constitucionalismo Moderno  

c) Desenvolve-se principalmente em 

Roma e na Grécia. Em roma, dado o 

sistema de freios e contrapesos que 

dividia e limitava o poder estatal; na 

Grécia em razão da limitação Estatal pelo 

exercício da democracia direta. 

iv.Neoconstitucionalismo  

d) Inspira-se na doutrina do contrato 

social iluminista. Tem como principais 

marcos as revoluções Francesa e 

Americana, ambas de índole liberal. Este 

movimento constitucional prima pela 

organização do Estado, a garantia de 

direitos mínimos e a limitação dos 

poderes. 

 

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): 
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(   ) 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. 

(   ) 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. 

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

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

(   ) 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. 

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

(   ) 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). 

34. O Constitucionalismo whig (ou termidoriano) defende mudanças constitucionais bruscas ou 
revolucionárias. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

 

35. A “Constituição” pode ser conceituada sob diversos prismas. Ligue as colunas abaixo, de forma 
a correlacionar cada um dos três principais sentidos de constituição aos seus conceitos. 

(I) Sentido Sociológico 

 a) O precursor deste sentido de Constituição foi Carl 

Schmitt, tendo exposto suas ideias na obra “Teoria da 

Constituição”. Aqui, ao conceituar constituição, pouco 

importa se há ou não um paralelismo entre o texto 

constitucional e a realidade. A constituição seria uma 

decisão política fundamental, o que significa que o 

papel da constituição é definir politicamente o Estado, 

se preocupando em tratar de assuntos como a 

Separação de Poderes, a Organização do Estado, e 

os direitos fundamentais que merecerão respeito. 
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(II) Sentido Político 

 b) Sentido que fora impulsionado por Ferdinand 

Lassale, através da obra “O que é uma 

Constituição?”, que sugeria que a constituição seria 

a soma dos fatores reais de poder. A tese de Lassale 

enfatizava a chamada identidade reflexa, que, 

pormenorizadamente, quer dizer que a constituição real 

– e não a de papel – é um reflexo da sociedade que se 

presta a regular, devendo se atentar as especificidades 

dessa determinada sociedade. Ou seja, não é, a 

constituição, um fim em si mesma. Só alçará o status de 

constituição aquela que realmente refletir os anseios, 

necessidades, isto é, que for um espelho da própria 

sociedade. O diploma que se disser constitucional, mas 

não se prestar a refletir a realidade, não passará de uma 

folha de papel. 

 

(III) Sentido Jurídico 

 c) Para Hans Kelsen, a constituição é a norma jurídica 

que se encontra no mais alto grau hierárquico. O 

complexo normativo é formado por uma infinidade de 

normas, mas, algumas delas se situariam em um 

patamar mais elevado que todas as demais, no topo, 

isoladas, intocáveis pelo restante. Essas normas 

formam, para Kelsen, a Constituição. Abaixo delas, há 

uma gama muito mais extensa de leis e, finalmente, 

abaixo das leis, há uma imensidão, ainda maior, de 

dispositivos que buscam regulamentar as leis. 

Pormenorizando, numa ótica normativista, Kelsen 

enxergava a constituição como a norma pura, suprema 

e positivada que constituía o fundamento de validade 

de todo ordenamento jurídico. 

Sua obra mais conhecida é “Teoria pura do Direito”. 

 

 

36. Ainda sobre o estudo dos conceitos de Constituição, julgue os itens abaixo como verdadeiros 
ou falsos. 

i) Se a constituição é, para o Sentido Político, o que organiza fundamentalmente o Estado, tudo 
o que não o faz, não merece alcançar o patamar constitucional, mesmo que esteja presente no texto 
da carta maior. Carl Schmitt chama essas normas que “erroneamente” foram alocadas no texto da 
constituição, sem ter conteúdo constitucional, de “leis constitucionais”. (Verdadeiro/Falso) 
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ii) O conceito de Constituição dado por Carl Schmitt é o que caracteriza a Constituição em 
Sentido Material, no estudo das classificações das constituições de acordo com o seu Conteúdo. 
(Verdadeiro/Falso) 

iii) Konrad Hesse apontou que o Sentido Sociológico de Constituição seria um conceito 
incompleto. Para ele, Lassale teria se esquecido que não só a Constituição reflete a Sociedade, mas 
que a Sociedade também poderia se transformar num reflexo da Constituição. Ou seja, de tão forte 
que é, a constituição teria o poder de modificar as práticas sociais, não podendo seu papel ser 
relegado ao mero reflexo do que a sociedade seria em determinado momento. A Constituição teria 
força normativa. (Verdadeiro/Falso) 

 

37. Observe o desenho abaixo, e depois assinale a alternativa como sendo verdadeira ou falsa. 

Para se entender a ideia da extração de validade de uma 
norma inferior de uma norma superior, basta observar o 
desenho da pirâmide ao lado e imaginar que uma norma 
qualquer, para chegar ao nível da pirâmide a que pertence, 
deverá ingressar pelo topo do desenho e se deslocar até a 
camada a que pertence, sendo que cada uma das outras 
camadas percorridas representará um filtro de validade. Ou 
seja, a norma só conseguirá chegar e permanecer 
validamente no espaço que lhe é destinado se conseguir 
passar pelo filtro de validade constitucional que as normas que 
lhe são superiores hierarquicamente lhe impõe. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

 

38. “Ta bom, Kelsen. Mas de onde é, então, que a Norma Constitucional, que está lá em cima, retira 
sua validade?”. Hans Kelsen, para responder a essa pergunta, arguiu que é possível encontrar 
normas em dois diferentes planos. Encarnando Kelsen, identifique qual é cada plano, ligando as 
colunas: 

(I) Plano Jurídico-

Positivo 
 

a) É a Constituição hipotética de Kelsen. É norma 

suposta, de onde a Constituição posta retira seu 

fundamento existencial. Este plano hipotético de 

Kelsen é composto por uma Norma Fundamental 

Hipotética, que contém um único comando: 

“Obedeça a norma posta.” Dessa forma, 

conseguiu-se legitimar a validade, de forma um 

pouco forçada, é bem verdade, das normas 

constitucionais. 

(II) Plano Lógico-Jurídico  

b) É a Constituição posta. É a constituição 

positivada. 

 

 

Constituição

Espécies Normativas 
Primárias

Espécies Normativas 
Secundárias
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39. Há, ainda, o chamado “Sentido Culturalista de Constituição”. Este sentido é uma espécie 
de junção de todos os até aqui apresentados. São reconhecidos os valores trazidos tanto pelo sentido 
sociológico, quanto o político e o jurídico. Exatamente por isso, diz-se que o sentido Culturalista de 
Constituição resulta na chamada Constituição Total. Identifique, no conceito de José Horácio 
Meirelles Teixeira, as influências de cada um dos outros pensadores, responsáveis pelos conceitos 
e críticas até aqui estudados, preenchendo as lacunas com seus nomes. 

 

Hans Kelsen Carl Schmitt Ferdinand Lassale Konrad Hesse 

 

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 – 
(_____________) –, e ao mesmo tempo condicionantes desta – (_____________) –, emanadas da 
vontade existencial da unidade política – (_____________) –, e reguladoras da existência – 
(_____________) –, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político.” 

 

40. Sobre o chamado “Sentido Aberto de Constituição”, julgue as afirmativas abaixo e, depois, 
identifique a opção correta. 

i) A Constituição Aberta, proposta por Peter Häberle, tem como ideia fundamental o combate 
a monopolização da interpretação constitucional. Os conceitos indeterminados, as EC’s, a 
mutação constitucional, tudo o que envolva a modificação constitucional deve ter por parâmetro a 
própria sociedade, que deve participar cada vez de forma mais ativa do processo hermenêutico 
constitucional. O que se busca com a constituição aberta é diminuir a distância entre o Texto e a 
Sociedade, distância essa que, se fomentada, trava o próprio desenvolvimento da constituição. 

ii) A observância da Constituição sob o prisma aberto é o que permite o fenômeno da mutação 
constitucional, a fim de que seja dado ao texto uma interpretação mais compatível com o momento 
atual em que vive a sociedade – o que fica muito bem clarificado na Constituição Norte-Americana, 
que sobrevive de mutações há séculos –. 

iii) O ordenamento jurídico brasileiro tenta dar a abertura constitucional exigida por Häberle, 
mesmo que de modo tímido. Exemplo disso é a previsão do Amicus Curiae, que em geral não é um 
jurista, mas um membro da sociedade com interesse e conhecimento no tema discutido. 

iv) A despeito do que preconiza Häberle, o Novo Código de Processo Civil de 2015 acabou por 
regredir, no que diz respeito a abertura da Constituição, já que não previu os institutos da Audiência 
Pública e do Amicus Curiae. 

 

Estão corretas apenas as alternativas: 

a) I e II; 

b) I, II e III; 

c) I, e III; 

d) II, III, e IV; 
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e) II e III. 

 

2ª parte 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/20 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 

Ligue as colunas, a fim de conectar a classificação da constituição e o seu significado. 

• Obs.: Além das classificações, em si, atente-se também para o objeto da classificação – quais 
as classificações pertinentes “à origem”; “à mutabilidade”, etc. 

 

1. Quanto à origem, as constituições podem se classificar em: 

(i) Constituições 

Outorgadas 
 (a) São fruto de debate, nascem da vontade popular. 

(ii) Constituições 

Promulgadas 
 

(b) São constituições impostas de forma unilateral por um 

agente revolucionário ou golpista. 

(iii) Constituições 

Cesaristas, Bonapartistas 

ou Plebiscitárias 

 

(c) Ela nasce de um pacto entre duas forças políticas opostas; 

um pacto entre detentores do Poder Constituinte. Nasce de 

um acordo. O exemplo mais marcante é o de John Lackland, 

mais conhecido por aqui como João sem-terra. 

(iv) Constituições 

Pactuadas 
 

(d) São aquelas que não nascem da vontade popular, mas só 

entram em vigor depois de uma demonstração de aceitação 

pelo povo. São escritas pelos governantes e submetidas a um 

plebiscito, para que o povo as aprove. 

• Obs.: Alguns autores entendem que na origem, ou seja, 

na sua elaboração, ela não passa de uma constituição 

outorgada, não sendo o plebiscito uma característica 

importante para essa determinada classificação. 
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2) Quanto à mutabilidade, flexibilidade, estabilidade ou alterabilidade, as Constituições se classificam 
em: 

(i) Constituições Imutáveis, 

Permanentes, Graníticas ou 

Intocáveis 

 

(a) Nesse tipo de Constituição, não há um 

procedimento mais dificultoso e solene para 

transformá-la, em comparação às leis. Há uma 

igualdade de tratamento, um processo de mudança 

de igual dificuldade. 

(ii) Constituições Superrígidas  

(b) É aquela que possuí uma parte mutável e uma 

parte imutável. Uma parte minoritária da doutrina 

adota esta como sendo a classificação pertinente a 

nossa Constituição atual. 

(iii) Constituições Rígidas  

(c) São Constituições que tem uma parte de seus 

dispositivos abarcados pela rigidez – ou seja, que 

necessitam de processo mais dificultoso de 

alterabilidade, em contraponto as leis –, e uma 

outra parte flexível – de estabilidade tão frágil 

quanto a das leis infraconstitucionais. 

(iv) Constituições Semirrígidas ou 

Semiflexíveis 
 (d) São aquelas que não podem ser alteradas. 

(v) Constituições Flexíveis  

(e) São aquelas nas quais a superioridade 

hierárquica constitucional se demonstra, inclusive, 

pela dificuldade mais elevada de se modificar a 

Constituição do que a de se modificar os 

dispositivos não constitucionais. Assim se classifica 

a CR/88, caso o examinador não indique a 

existência da classificação “superrígida”. 

(vi) Constituições Fixas ou 

Silenciosas 
 

(f) É a Constituição que é, apenas por um período 

transitório, flexível, e depois passa a vigorar como 

rígida. Exemplo: Constituição de Baden, de 1947; 

Carta Irlandesa, de 1937 (durante os três primeiros 

anos de vigência). 

• Obs.: Note que, apesar de podermos sustentar 

que a finalidade seria parecida, esta espécie de 
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constituição não se confunde de maneira 

alguma com a possibilidade trazida pela CR/88 

de Revisão Constitucional. 

 

(vii) Constituições Transitoriamente 

Flexíveis 
 

(g) É aquela apontada pela Doutrina como uma 

Constituição que só pode ser alterada pelo mesmo 

Poder Originário que a criou. Sofre algumas 

críticas. É que o PCO (Poder Constituinte 

Originário) é ilimitado do ponto de vista jurídico. 

Logo, ela não passa de uma Constituição Imutável 

– já que não pode ser alterada pelo Poder 

Constituinte Derivado –, apesar da Doutrina dizer 

que se diferenciam porque a fixa pode ser alterada 

– pelo PCO – e a imutável não. Exemplos: 

Constituição da Sardenha de 1848 e Carta 

Espanhola de 1876. 

 

3. Quanto ao Conteúdo, as constituições podem ser classificadas como: 

(i) Constituições Formais 

 (a) É aquela em que o fundamental para se definir o status da 

norma não é seu conteúdo, mas o processo legislativo que 

envolveu sua incorporação ao complexo jurídico-positivo. São, 

portanto, aquelas que, mesmo contendo normas que não 

versem sobre aspectos considerados constitucionalmente 

relevantes, elevam-nas ao patamar constitucional. 

 

(ii) Constituições 

Materias 

 (b) São aquelas constituições que tem como critério de 

abrangência não o processo legislativo, mas o próprio 

conteúdo da norma. Classificam-se assim aquelas 

Constituições que tratam apenas das Decisões Políticas 

Fundamentais – Organização do Estado, Organização dos 

Poderes e Direitos e Garantias Fundamentais – 

independentemente de onde estejam formalizadas. Exemplo: 

Se a Constituição brasileira adotasse esta classificação, o 

Código Eleitoral, por exemplo, seria considerado norma 

constitucional. 

• Obs.: Essa classificação não te lembrou ninguém? Carl 

Schmitt curtiu isso. 
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4. Quanto à forma, as classificações são:  

(i) Constituições Escritas 

ou Instrumentais 
 

(a) Não se amontoam em um documento único. São 

compostas por documentos, jurisprudência, costumes, e 

normas dispersas, inclusive, no tempo. 

(ii) Constituições Não-

Escritas, Costumeiras ou 

Consuetudinárias 

 
(b) São aquelas constituições informadas em um único 

documento. 

 

 

5. Quanto a função, as constituições podem ser: 

(i) Constituições Garantia 

 (a) Não se bastam com as diretrizes básicas do Estado. 

Lançam mão de ideários políticos, econômicos e sociais. 

São constituições mais tendentes as ideias que 

acompanham o Estado Social de Direito. 

(ii) Constituições 

Programáticas 

 (b) Se limitam a tratar das estruturas de Poder do Estado, de 

sua organização, remetem aos modelos individualistas, tem 

cunho liberal. 

 

6. Quanto à essência das Constituições, Lowenstein, buscou classifica-las de acordo com a 
“observância realista das normas constitucionais por governantes e governados”, ou seja, o que ele 
buscou foi analisar a correspondência entre o texto constitucional e a realidade, principalmente 
no que toca a limitação do poder estatal pela Constituição. Ele levantou a existência de Constituições 
nos seguintes moldes: 

(i) Constituições 

Normativas 

 (a) São as que logram ser efetivamente cumpridas por todos 

os interessados, limitando, efetivamente, o Poder dominante. 

Analogicamente, é uma roupagem que veste extremamente 

bem o corpo do Estado. Além de serem adequadas à 

realidade, são efetivamente cumpridas. Lowestein as 

descreve assim: "o processo de poder está de tal forma 

disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder 

subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu 

controle procedimental.” 
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(ii) Constituições 

Nominais 

 (b) É a formalização do poder por aquele que o detém. 

Buscam tão somente afirmar a manutenção do poder nas 

mãos de quem o tem. São, analogicamente, roupas 

apertadas, que oprimem o corpo do Estado que lhe veste. 

Exemplo: Carta de 1969. 

 

(iii) Constituições 

Semânticas 

 (c) São as Constituições que possuem normas que ainda 

não podem ser realmente aplicadas. “A situação real não 

permite a transformação das normas constitucionais em 

realidade política”, mas enfatiza-se que “se pode esperar 

que, com o tempo, normas que até agora somete possuam 

validez nominal tornem-se normativas”. São aquelas 

constituições que, como roupas, estariam largas demais, 

sobrando, não se ajustando perfeitamente ao corpo do 

Estado. O Estado, aqui, seria pequeno demais, pouco 

desenvolvido demais para conseguir se assentar 

perfeitamente à roupa. “Contêm disposições de limitação e 

controle de dominação política, sem ressonância na 

sistemática de processo real de poder, e com insuficiente 

concretização constitucional.” – Pedro Lenza. 

 

 

7. Quanto à extensão, as constituições são classificadas em: 

(i) Constituições 

Sintéticas, Concisas, 

Breves, Sumárias, 

Sucintas ou Básicas 

 (a) Não se limitam ao núcleo de informações consideradas 

como constitucionalmente essenciais. Se estendem para 

outras áreas; tratam de mais assuntos do que deveria. O 

exemplo mais claro – apesar de batido – é o do artigo 242 

§2º da CR/88, que aponta que o Colégio Pedro II lá no Rio 

de Janeiro deve ser mantido na órbita Federal. Vê lá se isso 

tem relevância para estar na constituição, né? 

(ii) Constituições 

Analíticas, Prolixas, 

Amplas, Largas, Longas, 

Volumosas, Inchadas 

 (b) Trazem em seu bojo apenas aquele núcleo mínimo de 

normas essenciais ao constitucionalismo. Não se estendem 

muito e, justamente por isso, tendem a ser mais estáveis, 

tendem a ter uma menor necessidade de serem substituídas. 

 

8. Quanto ao modo de elaboração: 
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(i) Constituições 

Dogmáticas 

 (a) É aquela constituição que é formada de uma só vez, 

representando a realidade atual de determinada sociedade. 

É pautada em dogmas – conjuntos de princípios tidos como 

verdadeiros por determinada sociedade –, e não em 

costumes históricos. 

(ii) Constituições 

Históricas 

 (b) São aquelas constituições formadas ao longo do tempo. 

Têm raízes históricas, evoluem conforme o passar dos anos. 

 

9. Quanto à Ideologia:  

(i) Constituições 

Ortodoxas 

 (a) São aquelas aquela Constituições permeadas por 

ideologia única, forte e determinada, que não dá espaço para 

outras ideologias. 

(ii) Constituições 

Ecléticas 

 (b) São as constituições plúrimas, multifacetadas, que abrem 

espaço para diferentes visões, diferentes ideologias. 

Canotilho aponta que paira sobre elas um caráter 

compromissório, porque trazem consigo um compromisso de 

harmonizar todas as ideologias que entrarão em choque 

dentro daquele Estado. 

 

10. Quanto à Sistemática: 

(i) Constituições 

Reduzidas ou Unitárias 

 (a) São Constituições que se encontram espalhadas em 

vários documentos. Não se limitam a um só texto, mas a 

diversos espalhados. 

(ii) Constituições Variadas 

 (b) É formada por um único documento. Ou seja, não existem 

vários documentos, de forma esparsa, com força de 

Constituição. 

 

 

11. Quanto ao Sistema, as classificações são divididas em: 
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(i) Constituições 

Principiológicas 

 (a) Nessas Constituições há um menor caráter 

principiológico e uma maior preocupação com as regras. 

(ii) Constituições 

Preceituais 

 (b) São aquelas Constituições nas quais há um caráter 

principiológico mais acentuado. Há uma grande 

preocupação em utilizar os Princípios como norteadores, 

como bases axiológicas para fundamentar o ordenamento. 

 

12. Quanto à origem de sua decretação, as constituições podem ser: 

(i) Constituições 

Heterônomas 

 (a) São assim classificadas aquelas Constituições que não 

foram produzidas pelo próprio Estado que terá o seu 

ordenamento jurídico inaugurado. Ela é entregue ao Estado 

que regerá por um outro Estado alienígena. 

(ii) Constituições 

Autônomas 

 (b) São exatamente as Constituições produzidas pelo próprio 

Estado aos quais serão aplicadas. 

 

 

13. Manoel Gonçalves Ferreira Filho propõe, ainda, a seguinte classificação: 

(i) Constituições Garantia 

 (a) São aquelas Constituições que buscam dirigir o futuro do 

Estado através do norteamento das atividades dos Poderes. 

Basicamente, são Constituições que contam com normas 

programáticas em seu bojo. 

(ii) Constituições Balanço 

 (b) Só foram adotadas até onde se sabe, na antiga União 

Soviética. O modelo Socialista exigia um balanço do avanço 

socialista nos países que adotassem este regime, a fim de 

calibrar o regime, e esse balanço era feito através das 

próprias constituições.  

 

(iii) Constituições 

Dirigente 

 (c) São Constituições que põem em destaque aquele papel 

inicial do constitucionalismo, qual seja, de limitação do poder 

estatal através da garantia de Direitos de 1ª Geração. 
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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). 

 

15. Analise a validade dos itens abaixo, e depois marque a opção correta: 

I) A Constituição Rígida dispensa cláusulas pétreas; 

II) As constituições tidas como dogmáticas são também, necessariamente, escritas. 

III) A CR/88 é apontada pela Doutrina como Unitária porque ela nasceu, efetivamente, como 
unitária. Contudo, diversas emendas constitucionais não tiveram seu texto integralmente inserido 
na Constituição, sendo que são textos constitucionais fora da própria constituição. Além disso, 
também colocam em xeque esta classificação os tratados sobre direitos humanos aprovados pelo 
mesmo rito de Emendas Constitucionais. 

Estão corretas apenas as alternativas: 

a) I e II; 

b) I, II e III; 

c) I; 

d) III; 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

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

a) Formaliza a existente situação do poder político, atuando como instrumento de estabilização 
voltado a perpetuar nele seus detentores de fato, que dominam o aparato coercitivo do Estado. 
___________________. 

b) Apresenta incompatibilidade com a ideia de bloco de constitucionalidade. ___________________. 

c) Não apresenta mecanismos efetivos de controle de constitucionalidade das leis. 
___________________. 

 

20. A Constituição do império de _____ 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 02 
DIREITO DO TRABALHO 

 
Introdução ao Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, 
natureza, funções, autonomia, formação histórica, modelos jurídicos, 
flexibilização e desregulação (prof. Luiz Fabre) 
 
 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/28 

 
 

 

DIREITO DO TRABALHO: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS, DIVISÃO, NATUREZA, FUNÇÕES 
e AUTONOMIA 

 

1. Leia e assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Trabalho deriva da palavra tripalium, que segundo a doutrina majoritária designa um instrumento 
de tortura composto por três paus, associando-se, portanto, trabalho a sofrimento.  

B) O trabalho seria uma maldição eterna a acompanhar os homens desde a expulsão de Adão e Eva 
do Paraíso. Em Gênesis 3:17, Deus sentencia Adão: "Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste 
do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela 
com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. (...) Comerás o teu pão com o suor 
do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado; porque és pó, e pó te hás de tornar”. 

C) Outra conotação menos conhecida para tripalium é a designação de um antigo instrumento 
agrícola. Sob essa perspectiva, o trabalho é uma ferramenta de transformação da natureza, de 
aproximação do homem a Deus; portanto, fator de felicidade pessoal. Presenciamos tal concepção 
na doutrina beneditina do ora et labora, ou na doutrina calvinista da predestinação e confirmação. 

D) Para a escola mercantilista de economia, o trabalho é a fonte de riqueza das nações. 

E) Segundo Franklin Delano Roosevelt, o trabalho consiste na espinha moral de uma nação, donde 
o papel estatal, durante o chamado new deal, de fomentar ocupação dos cidadãos através de obras 
públicas. 
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2. A respeito das concepções para Direito do Trabalho, leia e assinale a alternativa 
correta: 

I. Em se tratando de conceito de Direito do Trabalho, a posição objetivista defende o campo de 
aplicação da disciplina como sendo o das normas do trabalho; já a posição subjetivista, com caráter 
finalista, preocupa-se com a melhoria da condição social do trabalhador. 

II. Para a concepção subjetivista de Direito do Trabalho, este se trata do direito especial de um 
determinado grupo de pessoas, determinando-se pelo círculo de pessoas que fazem parte do 
mesmo. 

III. Para a concepção objetivista de Direito do Trabalho, este se trata do conjunto de normas, 
princípios e instituições que ordenam a prestação do trabalho subordinado ou a este equivalente, 
bem como as relações e os riscos que dela se originam. 

IV. Para a concepção mista de Direito do Trabalho, este corresponde ao complexo de princípios, 
regras e institutos jurídicos que regulam, no tocante às pessoas e matérias envolvidas, a relação 
empregatícia de trabalho, além de outras relações normativamente especificadas. 

 

A) Todas as alternativas são verdadeiras; 

B) Todas as alternativas são falsas; 

C) Apenas I e IV são falsas; 

D) Apenas III é verdadeira; 

E) Apenas II é falsa. 

 

 

3. Assinale a alternativa incorreta: 

A) No direito do trabalho predomina o caráter cogente de suas normas heterônomas. 

B) O direito do trabalho é ramo do direito público. 

C) O direito do trabalho é ramo jurídico autônomo, pois reúne ao menos quatro características que a 
doutrina aponta como condicionantes ao status da autonomia: i. existência, em seu interior, de um 
campo temático vasto e específico; ii. a elaboração de teorias próprias; iii. a existência de metodologia 
própria de construção e reprodução da estrutura e dinâmica e dinâmica; iv. a existência de 
perspectivas e questionamentos específicos e próprios. 

D) Segundo a concepção unitária do Direito do Trabalho, este reúne institutos de origem diversa 
(elementos de direito público, de direito privado, de direito social) sem perder coerência e diretriz 
uniformes. 

E) Segundo a doutrina, em sentido amplo, a área jurídica trabalhista pode ser dividida em: direito 
material do trabalho e direito público do trabalho. O direito material do trabalho compreende dois 
segmentos: o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho, enquanto o direito público 
do trabalho abrange: direito processual do trabalho; direito administrativo do trabalho e direito 
previdenciário e acidentário do trabalho. É controvertida a inclusão do direito penal do trabalho como 
segmento do direito público do trabalho. 
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4. Marque a correta correspondência entre a função do direito do trabalho e a sua 
descrição: 

1. Função tutelar (A) Sufocar o movimento operário e a autonomia privada coletiva 

pela força opressora do Estado.   

2. Função econômica (B) Realizar valores econômicos, de modo que toda e qualquer 

vantagem atribuída ao trabalhador deve ser meticulosamente 

precedida de um suporte econômico, sem o qual nada lhe poderá 

ser atribuído. 

3. Função social (C) Harmonizar interesses do capital e do trabalho, com a adoção 

de medidas nem sempre protecionistas ou tutelares. 

4. Função conservadora (D) Proteger o trabalhador diante do poder econômico, evitando que 

este o absorva.  

5. Função coordenadora 

 

(E) Realizar o valor absoluto e universal da dignidade humana. 

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

B) 1-B, 2-C, 3-A, 4-B, 5-E. 

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

D) 1-D, 2-B, 3-E, 4-A, 5-C. 

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

 

FORMAÇÃO HISTÓRICA INTERNACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO 

 

5. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O trabalho escravo surge entre 9.000 e 6.000 aC, época da Revolução Agrícola, a possibilitar a 
sedentarização do homem. Até então, o prisioneiro de guerra era apenas uma boca a mais para 
alimentar, sendo morto ou liberto. Com a sedentarização, passa a ser uma mão de obra útil à 
agricultura. 

B) A palavra escravo (latim: slavus; grego-bizantino: sklábos; inglês: slave) deriva de slavus, 
designação genérica dos povos da Europa Central e Oriental (russos, ucranianos, bielo-russos, 
sérvios, búlgaros, morávios, etc) sobrepujados pelos Germanos durante o século IX e cuja vida era 
mantida com a condição de se tornarem propriedade de seu conquistador. Daí que o elemento 
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nuclear da expressão escravidão é, etimologicamente, a coisificação, a circunstância de alguém 
sobre o qual são exercidos total ou parcialmente os atributos do direito de propriedade, sendo 
circunstancial ao conceito a prestação de serviços compulsórios. 

C) A prestação de serviços compulsórios é elemento nuclear da noção de servo, conceito surgido no 
século X durante o modelo econômico conhecido como sistema de senhoria, em que o servo prestava 
labor compulsório na gleba de seu senhor como condição para que pudesse habitá-la, sem poder, 
livremente, deixar tal condição. Atrelado à terra, tal qual a sorte do acessório que segue a do principal, 
o tomador de serviços do servo se alterava conforme se modificasse o domínio do feudo. 

D) Em matéria de tutela contra o trabalho escravo, os direitos fundamentais encontram-se mais 
avançados que os direitos humanos. 

E) O instrumental brasileiro contemporâneo de combate ao trabalho escravo passou por uma grande 
profusão após a condenação do Brasil no célebre caso José Pereira pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, sediada em San José da Costa Rica. 

 

6. Em matéria de história internacional do Direito do Trabalho, leia as alternativas abaixo 
e assinale as corretas: 

I. O Direito do Trabalho surgiu da contestação do liberalismo e da necessidade de organização de 
um corpo de normas sociais que assegurassem mínimos contratuais decorrentes da transformação 
da sociedade no final do século XIX e início do século XX. 

II. Pode-se afirmar que a Revolução Francesa influiu, decisiva e diretamente, na formação e no 
conteúdo do Direito do Trabalho, especialmente após a Lei Chapelier, com os valores da liberdade e 
igualdade reverenciados pela Filosofia Revolucionária. 

III. O Direito do Trabalho possui gênese no Peel´s Act, de 1802, a pontuar, na cronologia de fases 
históricas, a fase das manifestações incipientes ou esparsas. 

IV. A fase da sistematização e consolidação do Direito do Trabalho é marcada, entre outros 
acontecimentos, pela edição, pelo papa Leão XIII, da Encíclica divinis redeptoris, em que se inaugura 
a doutrina social ou questão social da Igreja Católica, conclamando à harmonização entre capital e 
trabalho. 

V. Na formação histórica do Direito do Trabalho, a fase do intervencionismo, surgida próxima ao fim 
da Segunda Guerra Mundial, teve alguns fatos marcantes, como a criação da Organização 
Internacional do Trabalho, o Constitucionalismo Social, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas a I é verdadeira; 

C) Apenas a II é falsa; 

D) A III é verdadeira; 

E) Todas são falsas. 
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7. Associe o período histórico aos respectivos marcos: 

 

1) Fase 

embrionária ou 

das manifestações 

incipientes ou 

esparsas 

(A) Publicação do Manifesto Comunista, Primavera dos Povos, 

descriminalização do assiociacionismo sindical na Alemanha, regulação do 

direito de livre associação sindical na Dinamarca, lei da livre associação 

sindical na Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália; legislação securitária 

de Otto Von Bismarck, Conferência de Berlim; Encíclica Rerum Novarum 

2) Fase da 

Sistematização e 

Consolidação 

(B) Constituição Mexicana, Revolução Russa, Constituição de Weimar, 

criação da OIT pelo Tratado de Versailles, fordismo-taylorismo, Estado de 

Bem-Estar Social (Welfare State) 

3) Fase da 

institucionalização, 

oficialização ou 

intervencionismo 

(C) Crise do lucro, crise do petróleo, revolução tecnológica, revolução dos 

meios de comunicação, sobrepujamento do fordismo-taylorismo por modelos 

de acumulação flexível (toyotismo, volvismo), neoliberalismo (Margaret 

Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl), Consenso de Washington. 

4) Crise e 

transição do direito 

do trabalho 

(D) Peel´s Act ou Lei de Peel; ludismo; cartismo 

 

A) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D. 

B) 1-B; 2-C; 3-D; 4-A. 

C) 1-C; 2-D; 3-C; 4-B; 

D) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C; 

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

 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

 

8. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A história brasileira do Direito do Trabalho pode ser encarada a partir de 5 momentos: 
antecedentes remotos pré-1888; fase da intensificação (Nascimento) ou das manifestações 
incipientes (Delgado), que vai até 1930; fase da sistematização e consolidação, que vai de 1930 a 
1943; fase da institucionalização, que vai de 1943 até 1964; e, na visão de Delgado, fase da crise e 
transição, que vai de 1964 até os dias atuais. 

B) A Constituição de 1824 assegurava liberdade de trabalho e aboliu as corporações de ofício. 
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C) No início do século XIX, foram editadas leis inefetivas de combate à escravidão, como a Lei 
Padre Diogo Feijó, de 1831. O intuito era resguardar o Império das pressões britânicas, donde a 
expressão “para inglês ver”, a designar tais leis inefetivas. 

D) Em 1845, o Bill Aberdeen autorizará a marinha britânica a naufragar embarcações flagradas 
por tráfico de escravo, a partir do que surgirão leis mais efetivas de combate à escravidão. 

E) Em 1850, foi editada a Lei Saraiva-Cotegipe, criminalizando o tráfico negreiro e 
consubstanciando-se na primeira lei efetiva de combate à escravidão. 

 

9. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Brasil do século XIX vivia politicamente polarizado entre forças progressistas (os chamados 
saquaremas) e conservadoras (chamados de luzias). Os primeiros eram abolicionistas. 

B) O abolicionismo foi impulsionado pela Guerra do Paraguai. 

C) Em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. A partir de então, os negros nascidos no Brasil 
seriam livres, mas deveriam permanecer com os pais até os 21 anos de idade. 

D) Em 1886, é promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, libertando negros 
que atingissem os 60 anos. Esta lei não trouxe grandes benefícios à população negra, que chegava 
aos 60 anos no limiar de sua força física. 

E) Em 1888, a Lei Áurea, de 1º de maio, é promulgada. O império perderá um de seus pilares 
de sustentação política e, no ano seguinte, a República será proclamada. 

 

 

10. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A proclamação da República, em 1889, de certa forma foi um reflexo da Revolução Francesa 
um século antes, veiculando ideias de liberdade. 

B) A Constituição de 1891 permitiu a liberdade de associação sem armas. 

C) O Código Civil de 1916 nada dispôs sobre prestação de serviços. 

D) Em 1917 ocorreu a primeira greve geral relevante, em São Paulo, consequência da vinda de 
imigrantes europeus, a marcar o período histórico que o Direito Coletivo do Trabalho intitula de 
Anarcossindicalismo. 

E) Em 1919 tivemos a primeira norma trabalhista mais propriamente dita, embora anteriormente 
já tenha ocorrido legiferação em matéria de trabalho lato sensu: trata-se do Decreto 3.724, a dispor 
sobre acidente de trabalho. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Decreto 4.682/1923, conhecido como Lei Eloy Chaves, criou previdência para os 
ferroviários. 
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B) O Decreto 4.982/1925 previu férias de 15 dias aos trabalhadores, sem prejuízo dos 
respectivos vencimentos, acrescidos de 1/3. 

C) O Decreto 17.493/1927, nosso primeiro Código de Menores, proibiu o trabalho ao menor de 
12 anos, bem como o trabalho de menores de 18 anos por mais de 6 horas por dia. 

D) Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, sendo Lindolfo Collor 
nomeado Ministro do Trabalho. O surgimento do Ministério do Trabalho marca o fim de uma fase 
histórica (fase das manifestações incipientes ou da intensificação) e o início de outra (fase da 
sistematização e consolidação). 

E) O Ministério do Trabalho foi criado sob a égide do governo de Getúlio Vargas. 

 

12.  Assinale a alternativa incorreta: 

A) Em 1931, o Decreto 19.770 lançou as bases do nos so sindicalismo, atravessando o século 
praticamente incólume: unicidade sindical, enquadramento compulsório por categoria e contribuição 
sindical obrigatória. 

B) A Constituição de 1934 marcou o início do Constitucionalismo Social brasileiro, enunciando 
salário mínimo, isonomia salarial, jornada máxima de 8 horas, férias anuais remuneradas e descanso 
semanal (não remunerado). 

C) O art. 121, par. 1º, da Constituição de 1934 materializou, segundo a doutrina, o princípio da 
condição mais benéfica ao trabalhador. 

D) A Constituição de 1934 chegou a autorizar a pluralidade sindical. Todavia, às vésperas de entrar 
em vigor, um regulamento exigiu tamanha burocracia para novas investiduras sindicais que o 
pluralismo jamais foi exercitado na prática e logo com a Constituição de 1937 tornamos ao unitarismo. 

E) A Constituição de 1937 manteve, basicamente, as conquistas da Constituição de 1934 em matéria 
trabalhista, além de reconhecer o direito de greve. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A CLT foi promulgada em 01/05/1943, pelo Decreto-Lei 5.452, em um Estádio de São Januário 
lotado. Dois anos antes, em 1941, no mesmo local e dia do ano, Getúlio Vargas havia assinado a 
criação da Justiça do Trabalho. 

B) A criação da CLT foi encabeçada pelos juristas José de Segadas Viana, Oscar Saraiva, Luís 
Augusto Rego Monteiro, Dorval Lacerda Marcondes e Mozart Victor Russomano. 

C) A CLT não foi um Código, sendo considerada, antes, uma compilação de normas vigentes. 

D) Entre as fontes materiais da CLT, podem ser citadas três. Em primeiro lugar, as conclusões do 1º 
Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em maio de 1941, em São Paulo, para festejar o 
cinquentenário da Encíclica Rerum Novarum, organizado pelo professor Cesarino Júnior e pelo 
advogado e professor Rui de Azevedo Sodré. A segunda foram as convenções internacionais do 
trabalho. A terceira, a própria Encíclica Rerum Novarum. 

E) Diz-se que a CLT sofreu inspirações da Lei Rocco e da Carta del Lavoro, diplomas do governo 
facista de Benito Mussolini na Itália, mas há discordância quanto a esta visão. 
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14. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A Constituição de 1946 rompeu com o corporativismo da Carta anterior, previu o direito de greve 
e incluiu novos direitos sociais, como a estabilidade e o descanso semanal remunerado. Quanto a 
este último direito, sobreveio a Lei 605/1949, que resiste no tempo. 

B) A Constituição de 1946 tratou de estabelecer a Justiça do Trabalho como ramo do Poder 
Judiciário. 

C) No período inaugurado pela Constituição de 1946, temos, entre outras, a Lei 4.090/1962, que 
instituiu a gratificação natalina, e a Lei 4.266/1963, tratando do salário-família. 

D) A Constituição de 1967 não alterou drasticamente direitos trabalhistas em relação à anterior. 
Todavia, previu o FGTS optativo à estabilidade, instituto este que já havia sido previsto pela Lei 
5.107/66. 

E) A Constituição de 1967 proibiu o exercício do direito de greve. 

 

 

15. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Embora haja alterado garantias fundamentais, a EC 01/1969, também chamada de Constituição 
de 1969, não trouxe mudanças substantivas no tocante a direitos trabalhistas. 

B) Desta época, o DL 368 tratou de débitos salariais, fornecendo o conceito de mora contumaz: 
atraso de três meses de salário. 

C) Sob a égide da Constituição de 1969 foi editada a Lei dos Petroleiros (Lei 5.811/72), a Lei do 
Empregado Doméstico de 1972, a Lei do Trabalho Rural (Lei 5.889/73), a Lei do Trabalho Temporário 
(Lei 6.019/74), entre outras. 

D) Na Constituição de 1988, com apoio dos partidos trabalhistas em sentido contrário, a unicidade 
sindical e o enquadramento compulsório por categoria foram mantidos. 

E) A CF/88 universalizou o FGTS e tornou-o obrigatório, além de estender o benefício do salário-
família a trabalhadores rurais, que passou a ser-lhes devido desde então. 

 

16. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988. 

B) Considerando-se o disposto no art. 7º, IV, in fine, é ilícita a fixação de valor de alçada com base 
em salário mínimo. 

C) A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, 
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora 
do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 

D) Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justi- ça do Trabalho é 
competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da 
relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda 
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que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. 

E) O §1º do art. 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova do depósito prévio do valor da 
multa cominada em razão de autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade de 
recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ante a sua 
incompatibilidade com o inciso LV do art. 5º. 

 

17. Faça a relação entre a constituição e algumas de suas prescrições em matéria 
justrabalhista: 

1) Constituição de 

1824 

(A) Foi a primeira Constituição a tratar da valorização do trabalho e da 

dignidade da pessoa humana. Seu art. 145 previa que “a todos é 

assegurado trabalho que possibilite a existência digna”, ao mesmo tempo, 

o “trabalho é obrigação social”. O art. 157, em seu inc. IV, previa “a 

participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa”. 

O inc. VI estabeleceu, por sua vez, o “repouso semanal remunerado”, e o 

inc. XII a “estabilidade” decorrente do emprego. Já o art. 158 assegurava 

o direito de greve, “cujo exercício a lei regulará”. Concebeu a Justiça do 

Trabalho como ramo do Poder Judiciário. 

2) Constituição de 

1891 

(B) Retirou o direito de subsistência do rol dos direitos fundamentais. A 

liberdade de escolha de profissões foi submetida às “restrições impostas 

pelo bem público”. A liberdade de associação foi condicionada à não 

contrariedade “a lei penal e aos bons costumes”. A greve e o lock-out 

foram proibidos por serem considerados “recursos antisociais nocivos ao 

trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da 

produção nacional” (Art. 122, Inc. 8º e 9º, Artigo 139). Restabeleceu a 

unicidade sindical. 

3) Constituição de 

1934 

(C) Em razão do modelo econômico escravista, não havia espaço para o 

desenvolvimento efetivo do direito do trabalho. Limitou-se a prescrever, 

em seu art. 179, que: “XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, 

industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha 

aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos. XXV. Ficam 

abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres.” 

4) Constituição de 

1937 

(D) Admitiu liberdade de associação e reunião, mas estas poderiam sofrer 

restrições em nome da manutenção da ordem pública. Garantiu o livre 

exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. Porém, não 

reconheceu ao Congresso Nacional competência para legislar sobre o 

tema. 

5) Constituição de 

1946 

(E) Consagrou o trabalho como condição da dignidade humana. Manteve 

direitos trabalhistas positivados em constituições anteriores. Definiu a 
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composição do TST e dos Tribunais Regionais. Tornou o voto obrigatório 

nas eleições sindicais e legitimou a contribuição sindical obrigatória. 

6) Constituição de 

1967 e EC 01/1969 

(“Constituição” de 1969) 

(F) Agregou o direito à subsistência aos já consagrados direitos à 

liberdade, segurança individual e propriedade. Segundo o inciso 34 do art. 

113, foi garantido a todos “o direito de prover à própria subsistência e à 

de sua família, mediante trabalho honesto”. O Estado ganha atribuições 

assistenciais, de sorte que o “Poder Público deve amparar, na forma da 

lei, os que estejam em indigência”. Autoriza o pluralismo sindical. Prevê 

que a regulamentação deveria estabelecer “as condições do trabalho, na 

cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e 

os interesses econômicos do País.” (Art. 121). Ademais, o art. 121 previu: 

a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo 

de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; b) salário mínimo, capaz de 

satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades 

normais do trabalhador; c) trabalho diário não excedente de oito horas, 

reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) proibição 

de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 

e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; e) 

repouso hebdomadário, de preferência aos domingos; f) férias anuais 

remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa; 

h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 

assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do 

salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição 

igual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da 

invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de 

morte; i) regulamentação do exercício de todas as profissões; j) 

reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho. Houve omissão 

na regulação do trabalho rural, relegado a futura normatização especial. 

A) 1-C; 2-D; 3-F; 4-B; 5-A; 6-E. 

B) 1-E; 2-B; 3-A; 4-C; 5-D; 6-F. 

C) 1-C; 2-D; 3-A; 4-E; 5-F; 6-B. 

D) 1-C; 2-D; 3-B; 4-F; 5-A; 6-E. 

E) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D; 5-F; 6-E. 

 

MODELOS JURÍDICOS, FLEXIBILIZAÇÃO E DESREGULAÇÃO 

18.  Assinale a alternativa incorreta: 

A) Os EUA adotam o sistema abstencionista, negociado ou de normatização autônoma e 
privatística como modelo justrabalhista, que supõe plena legitimação do conflito entre particulares, 
gerador da dinâmica negocial. 

B) França e Brasil adotam o modelo intervencionista, legislado ou de normatização privatística 
subordinada como modelo justrabalhista, em que a criação e reprodução da norma jurídica faz-se 
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segundo uma dinâmica em que se confere peso aos particulares, mas segundo um processo 
heteronomamente regulado pelo Estado. 

C) O modelo de normatização subordinada estatal é também conhecido como modelo 
justrabalhista autoritário, tratando-se de um sistema que repudia o conflito e a gestão democratizante 
das relações entre capital e trabalho. 

D) A Constituição de 1988 é caracterizada pelo dirigismo estatal das relações de trabalho. 

E) A Reforma Trabalhista busca plasmar a prevalência do negociado sobre o legislado, não 
dispondo, todavia, sobre a prevalência do acordado individualmente. 

 

19. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A Constituição de 1988 prevê hipóteses de flexibilização do direito do trabalho. 

B) A Constituição de 1988 prevê a desregulamentação do direito do trabalho. 

C) Podemos chamar de flexibilização o conjunto de regras que tem por objetivo instituir 
mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica, política ou 
social existentes na relação entre o capital e o trabalho. 

D) Podemos chamar de flexibilização a corrente do pensamento segundo a qual necessidades 
de natureza econômica justificam a postergação dos direitos dos trabalhadores, como a estabilidade 
no emprego, as limitações à jornada diária de trabalho, substituídas por um módulo anual de 
totalização da duração do trabalho, a imposição do empregador das formas de contratação do 
trabalho moldadas de acordo com o interesse unilateral da empresa, o afastamento sistemático do 
direito adquirido do trabalhador e que ficaria ineficaz sempre que a produção econômica o exigisse, 
enfim, o crescimento do direito potestativo do empregador, concepção que romperia definitivamente 
com a relação de poder entre os sujeitos do vínculo de emprego, pendendo a balança para o 
economicamente forte. 

E) Podemos chamar de desregulamentação a política legislativa de redução da interferência da 
lei nas relações coletivas de trabalho, para que se desenvolvam segundo o princípio da liberdade 
sindical e a ausência de leis do Estado que dificultem o exercício dessa liberdade, o que permite 
maior desenvoltura do movimento sindical e das representações de trabalhadores, para que, por 
meio de ações coletivas, possam pleitear novas normas e condições de trabalho em direto 
entendimento com as representações empresariais ou com os empregadores. 

 

QUESTÕES DE PROVAS 

20. (TRT2) Sobre a evolução histórica do Direito do Trabalho, de 1500 até a Constituição da 
República de 1988, considere as seguintes proposições: 

I. Até a Proclamação da República não houve qualquer norma no quadro legislativo referente ao 
trabalho, o que é compatível com o panorama social escravocrata, só abolido no ano anterior. 

II. No período que vai da Proclamação da República até a data imediatamente anterior à Revolução 
de 1930, o Brasil não contou com qualquer norma que remetesse ao Direito do Trabalho, posto que 
a época era de turbulenta transição político-social do país e, por todo o mundo, surgiam os mais 
variados processos ditatoriais. 

III. Em 1930, cria-se o Ministério do Trabalho, apresentado pela doutrina como marco do 
aparecimento do Direito do Trabalho no Brasil. 
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IV. Em 1943, surge o diploma mais importante para a disciplina, que é a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

V. A Constituição do Império, de 1824, limita-se a assegurar a liberdade de trabalho, ao passo que a 
Constituição de 1891 assegura a liberdade de associação. 

Responda: 

A) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 

B) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 

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

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

E) Todas as assertivas são erradas. 

 

21. (TRT2) Considere as seguintes proposições. 

I. O Direito do Trabalho destaca-se por seu caráter teleológico, incorporando em seu conjunto de 
princípios, regras e institutos um valor finalístico essencial, objetivando a melhoria das condições de 
pactuação da força de trabalho na ordem sócio-econômica. 

II. A CLT não pode ser considerada um Código, vez que sua principal função foi reunir leis existentes. 
Quanto a sua gênese, não é correto afirmar que a Comissão encarregada da elaboração do texto 
consolidado inspirou-se na “Carta Del Lavoro”, visto que dos onze títulos que compõe a CLT apenas 
o V, relativo à organização sindical, correspondeu ao sistema então vigente na Itália e, ainda assim, 
a Comissão apenas transplantou para o projeto os decretos-leis de 1939 e 1942, que objetivaram a 
reorganização do sistema sindical à luz da Constituição de 1937. 

III. A doutrina de Amauri Mascaro Nascimento informa que o surgimento do Direito do Trabalho no 
Brasil se deu por duas influências exógenas: A) as transformações que ocorreram na Europa, 
ocasionando a crescente elaboração legislativa de proteção ao trabalhador; B) o compromisso 
assumido pelo Brasil em ingressar na Organização Internacional do Trabalho, criada em 1919. Neste 
contexto, o Código Civil de 1916 não trazia nenhum instituto que serviu de supedâneo para 
elaboração do Direito do Trabalho pátrio. 

IV. Os juristas Mozart Victor Russomano e Mario de La Cueva possuem visões distintas quanto à 
formação histórica e ao enquadramento do Direito do Trabalho; o primeiro entende que o Direito do 
Trabalho nasceu de uma série sucessiva e crescente de concessões da ordem burguesa e, neste 
sentido, é conservador, enquanto que o segundo via no Direito do Trabalho apenas uma vitória do 
movimento sindical. 

Responda: 

A) Todas as assertivas são incorretas. 

B) Apenas as assertivas I e III são corretas. 

C) Apenas a assertiva III não é correta. 

D) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 

E) Todas as assertivas são corretas. 
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22. (TRT3) Assinale a alternativa correta: 

A) Em se tratando de eficácia da lei trabalhista no tempo, vigoram os princípios da irretroatividade e 
da aplicação imediata da lei nova, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada. Os fatos pretéritos e os pendentes se regem pela lei antiga, enquanto que os futuros pela lei 
nova. 

B) O Direito do Trabalho surgiu da contestação do liberalismo e da necessidade de organização de 
um corpo de normas sociais que assegurassem mínimos contratuais decorrentes da transformação 
da sociedade no final do século XIX e início do século XX. 

C) Na formação histórica do Direito do Trabalho, a fase do intervencionismo, surgida próxima ao fim 
da Segunda Guerra Mundial, teve alguns fatos marcantes, dentre eles a criação da Organização 
Internacional do Trabalho, o Constitucionalismo Social, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

D) No Direito do Trabalho, o sindicato interfere no contrato de trabalho somente com a vontade do 
empregado ou do empregador, como ocorre quando da assinatura de um acordo ou convenção 
coletiva. 

E) A Consolidação das Leis do Trabalho foi promulgada em 1º. de maio de 1953, através de Decreto-
Lei, durante o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, sendo então Ministro do Trabalho 
Alexandre Marcondes Filho. 

 

23. (TRT3) Leia as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

I - A flexibilização do Direito do Trabalho aumenta o risco de desregulamentação e de precarização 
das relações de trabalho. 

II - No Brasil, a fase de participação, na evolução do Direito do Trabalho, ainda é nascente, entre 
outros motivos, porque o índice de sindicalização não é alto, a taxa de cobertura convencional é baixa 
e a cogestão é excepcionalmente praticada, apesar de a Constituição Federal de 1988 ter aumentado 
o campo de atuação dos sindicatos. 

III - Em se tratando de conceito de Direito do Trabalho, a posição objetivista defende o campo de 
aplicação da disciplina como sendo o das normas do trabalho; já a posição subjetivista, com caráter 
finalista, preocupa-se com a melhoria da condição social do trabalhador. 

IV - Uma das características do Direito do Trabalho é a restrição da liberdade contratual, que impõe 
limites à autonomia da vontade, através de normas cogentes e de garantias sociais. 

V - Para os defensores da posição privatista da natureza jurídica das normas do Direito do Trabalho, 
o núcleo é o contrato, porque as relações jurídicas ocorrem entre pessoas singulares, nas quais 
predomina o interesse particular; já para os defensores da posição publicista, o Direito do Trabalho 
é produto do intervencionismo, no qual a autonomia da vontade é exceção. 

A) As afirmativas I e II estão corretas. 

B) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C) As afirmativas I, III e V estão corretas. 

D) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
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E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

24. (TRT9) Assinale a opção incorreta: 

A) Para que uma disciplina jurídica adquira efetiva autonomia são necessárias três condições: 
domínio suficientemente vasto (ou campo temático vasto e específico), doutrinas homogêneas (ou 
teorias próprias ao mesmo ramo jurídico investigado) e método próprio (metodologia própria de 
construção e reprodução da estrutura e dinâmica do ramo jurídico enfocado). O Direito do Trabalho 
possui autonomia doutrinária, legislativa, didática e jurisdicional. 

B) Acerca da natureza jurídica do Direito do Trabalho, prepondera atualmente a sua classificação 
no segmento do Direito Privado. 

C) Segundo a doutrina, em sentido amplo, a área jurídica trabalhista pode ser dividida em: direito 
material do trabalho e direito público do trabalho. O direito material do trabalho compreende dois 
segmentos: o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho, enquanto o direito público 
do trabalho abrange: direito processual do trabalho; direito administrativo do trabalho e direito 
previdenciário e acidentário do trabalho. É controvertida a inclusão do direito penal do trabalho como 
segmento do direito público do trabalho. 

D) Destacam-se três tipologias de interpretação do Direito: segundo o critério da origem da 
interpretação efetuada; segundo o critério dos resultados do processo interpretativo e segundo o 
critério dos meios ou métodos utilizados no processo de interpretação jurídica. A tipologia segundo 
o critério da origem da interpretação aponta três tipos de interpretação: autêntica, jurisprudencial e 
doutrinária. Exemplo de interpretação autêntica é o decreto regulamentador de lei, com aptidão, 
inclusive, para suprimir direito adquirido. 

E) Nos sistemas jurídicos romano-germânicos, principalmente nas vertentes de tradição latina, 
como é o caso brasileiro, há resistência teórica a se conferir teor jurígeno (criador de Direito) ao papel 
interpretativo desempenhado pelos Tribunais. Entretanto, a despeito disso é insustentável negar-se 
a dimensão criadora do direito inserida em inúmeras súmulas de jurisprudência dos tribunais 
superiores brasileiros, como, por exemplo, a Súmula 268 do TST, que trata da interrupção da 
prescrição da ação trabalhista arquivada (“A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a 
prescrição somente em relação aos pedidos idênticos”). 

 

25. (TRT16) Analise: 

I - Pode-se afirmar que a Revolução Francesa influiu, decisiva e diretamente, na formação e no 
conteúdo do Direito do Trabalho, especialmente após a Lei Chapelier, com os valores da liberdade e 
igualdade reverenciados pela Filosofia Revolucionária. 

II - O Direito do Trabalho está assentado preponderantemente na Justiça Comutativa, de matriz 
aristotélica, preservando a idéia de equidade. 

III - A Flexibilização se identifica com a desregulamentação, correspondendo a uma sinonímia, sendo 
ambas expressões de um momento histórico das relações laborais, no qual prepondera a idéia de 
valorização da autonomia privada coletiva. 

IV - A desregulamentação tem previsão constitucional expressa, embora reduzida a algumas 
escassas hipóteses. 

Responda: 

A) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas. 
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B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas III e IV estão erradas. 

D) Somente as afirmações I e IV estão incorretas. 

E) Todas estão erradas. 

 

26. (TRT16) Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Outras controvérsias decorrentes de relações de trabalho, de caráter autônomo, não podem 
ser dirimidas na Justiça do Trabalho, ainda que haja lei ordinária nesse sentido, porque, à luz do 
texto constitucional, compete àquela Justiça Especializada julgar apenas as causas resultantes de 
relação de emprego subordinado. 

B) O trabalho comporta um conceito econômico e um conceito social, mas não um conceito 
jurídico. 

C) O direito do trabalho não é um ramo autônomo da ciência jurídica. 

D) O principal fundamento do direito do trabalho é o reconhecimento da dignidade do trabalhador. 

E) Ao longo da história o homem trabalhador sempre foi sujeito de direito, diverso das 
mercadorias. 

 

27. (MPT) A Encíclica Divini redemptoris, que trouxe orientações sobre trabalho, foi escrita pelo 
papa: 

A) Paulo VI; 

B) João XXIII; 

C)  Leão XIII; 

D) Pio XI; 

E) não respondida. 

 

28. (MPT) Complete com a opção CORRETA. 

A Constituição do México, de ________, tratou de regras de Direito do Trabalho no seu artigo 123. 

A) 1915; 

B)  1917; 

C) 1919; 

D) 1921; 

E) não respondida. 
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DIA 03 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

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

 

 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/125 

 
 

 

CONCEITO DE PROCESSO 

1. Jurisdição é: 

A) Poder-Dever estatal de resolução e pacificação de conflitos por meio de atuação estatal 
substitutiva com definitividade. 

B) Função estatal de aplicar o direito, criando normas aplicáveis às partes de uma relação 
processual. 

C) Todas as alternativas acima. 

 

2. Processo é: 

A) Método de criação de normas jurídicas; 

B) Ato jurídico complexo, isso é, procedimento; 

C) Relação jurídica tridimensional envolvendo partes e magistrado, podendo levar até mesmo à 
perda de bens ou privação de liberdade; 

D) Um amálgama de todos os aspectos acima. 

 

A HISTÓRIA DO PROCESSO: DA FASE IMANENTISTA AO PROCESSO INSTRUMENTAL 

3.  Ubi Societas Ibi Jus significa: 
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A) Onde houver uma sociedade, haverá direito; 

B) Não existe direito sem ação; 

C) Dai a cada um o que é seu. 

 

4. A partir dos gregos, inicia-se uma criação mais consolidada da ciência processual. Na 
civilização helênica, teremos as leis de Drácon (anos 630 aC), as leis de Solon (anos 600 aC) e, 
mesmo, a Retórica, de Aristóteles (anos 340 aC), consagrando princípios com, exceto: 

A) Abertura da jurisdição a micro e macrolesões; 

B) Oralidade; 

C) Dispositivo; 

D) Persuasão racional; 

E) Contraditório. 

5. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Direito Romano, caracterizado pela enunciação ampla de direitos e de ações, conheceu grande 
evolução do direito processual, ali surgindo a noção da distinção entre direito e ação, isto é, entre 
direito material e direito processual. 

B) Na fase ordo uidiciorum privatorum, o processo romano era integrado por uma etapa judicial em 
que ocorria a aceitação da ação e uma etapa arbitral privada, em que ocorria a decisão. 

C)  A fase da extraordinário cognitio é caracterizada pela transferência da atividade jurisdicional a 
juízes e funcionários oficiais e por um processo caracterizado por fases similares às atuais (inicial, 
citação, defesa, decisões interlocutórias, instrução, sentença e recursos). 

D) Chamamos de Equity a técnica de decisão aplicada na Inglaterra pelo Tribunal da Chancelaria, 
em paralelo ao direito comum aplicado pelos Tribunais Reais de Justiça. Para se contingenciar 
eventuais arbítrios da jurisdição de Equity e para manter a integridade do sistema da commun law, 
surge a vinculação dos chanceleres aos precedentes. 

E) O Código de Processo Civil de 2015, a entrar em vigor em 18/03/2015, não enumera a 
possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, além de não prever o rito sumário. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Savigny é citado como jurista da tradição imanentista do processo. 

B) A partir de Muther x Windscheid consagra-se a fase autonomista da teoria da ação. 

C) Büllow teorizou os pressupostos processuais e a noção de processo como uma relação jurídica 
de direito público entre Judiciário e partes. 

D) Sob influência de Giuseppe Chiovenda, o CPC 2015 fortalece a noção de atividade jurisdicional 
como a função de atuação da vontade concreta da lei. 
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E) Liebman é jurista da teoria eclética da ação, tendo exercido grande influência sobre o Código 
Buzaid. 

 

7. No século XX, uma dupla de juristas idealizou que a concretização de direitos passaria pela 
valorização do poder judiciário através da função social do processo, teorizando-se três ondas de 
reformas do processo necessárias a tal mister. Trata-se de: 

A) Windscheid e Muther; 

B) Cappelletti e Garth. 

 

8. Cappelletti e Garth anseiam acesso a uma Justiça efetiva e a eliminação do fenômeno social 
da litigiosidade contida. Na célebre obra “Acesso à justiça”, dividiram em três ondas os principais 
movimentos renovatórios do acesso à justiça. Relacione-as: 

 

1 - 1ª Onda A) É a onda de criação de mecanismos de amplitude do acesso jurisdicional 
às macrolesões, através de institutos como o processo coletivo, a ação 
popular, a ação civil pública. 

2 - 2ª Onda B) É a onda de criação de mecanismos de amplitude do acesso jurisdicional 
às microlesões, através de institutos como assistência judiciária (Lei 
1.060/50), Juizados Especiais, procedimento sumário, defensorias públicas. 

3 - 3ª Onda C) É a onda em que se reconhecem mecanismos de concretização do direito 
pela Jurisdição. Teremos aqui a tutela antecipada, a tutela inibitória, a tutela 
de evidência. 

 

PRINCÍPIOS DO PROCESSO 

Princípio do devido processo legal 

 

9. Segundo o art. 5º, LIV, da Constituição, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”. O inquérito civil, instrumento de investigação privativo do Ministério 
Público, imediatamente, _____________ (tem / não tem) o condão de levar ninguém à prisão ou de 
acarretar perda de bens. Logo, o inquérito civil possui natureza jurídica de ____________________ 
(processo / mero procedimento), a ele _________________________ (se aplicando / não se 
aplicando) o princípio do processo legal em sua plenitude. 

 

10. Credita-se ao Édito de Conrado II (decreto feudal alemão de 1037) a ideia de que mesmo o 
imperador está submetido às leis do império. Este decreto inspirou a Magna Carta inglesa, de 
_______________ (1215 / 1776), apontado por muitos como o marco do surgimento do devido 
processo legal, quando barões ingleses impuseram limites ao poder do rei João Sem Terra. 
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11. O princípio do devido processo legal é considerado princípio ____________________ 
(fundante / secundário) do direito processual, dele decorrendo princípios como o contraditório e a 
ampla defesa, o tratamento paritário às partes do processo, da proibição da prova ilícita, da 
publicidade, do juiz natural, da motivação das decisões, da duração razoável do processo, da 
inafastabilidade jurisdicional, etc. Tais princípios são concretizações do devido processo legal e 
compõem seu conteúdo mínimo. 

 

12. A doutrina chama de devido processo legal ___________________ (formal / substancial) ou 
procedimental o princípio segundo o qual o processo se realiza através de garantias processuais 
legais, como o contraditório, o juiz natural, duração razoável, etc. 

 

13. A doutrina chama de devido processo legal ___________________ (formal / substancial) a 
ideia de razoabilidade desenvolvida nos EUA. Processo devido não é apenas aqueles que são 
observadas as exigências formais, mas, ainda, aquele que gera decisões jurídicas substancialmente 
devidas, justas. 

 

14. No Brasil, quando se fala em devido processo legal substancial, ora está-se referindo ao 
processo, propriamente dito, ora à decisão. Trata-se do processo e das decisões que observam o 
sobreprincípio da ______________________ (confiança / proporcionalidade) e da razoabilidade. 
Fala-se, então, em devido processo legal substantivo, substancial ou proporcional. 

 

15. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 
_________________________ (e observando / não observando) a proporcionalidade, a 
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

 

16. O princípio do devido processo legal ____________________ (aplica-se / não se aplica) a 
relações jurídicas privadas, ante a chamada eficácia _________________ (horizontal / vertical) dos 
direitos fundamentais. 

 

17. Por exemplo, dispõe o art. 57 do Código Civil: “A exclusão do associado só é admissível 
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que _____________________ (assegure 
/ não assegure) direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”.   

 

18. Portanto, mesmo no âmbito das relações privadas, ____________ (é / não é) lícito restringir 
qualquer direito sem observância do devido processo legal. 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana 
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19. CPC, art. 8º: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 
Conforme estudamos em Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana é, atualmente, o vértice 
do ordenamento jurídico. Isso _______________ (sempre / nem sempre) foi assim. 

 

20. CPC, art. 12: “Os juízes e os tribunais atenderão, ________________________ 
(obrigatoriamente / preferencialmente), à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 
acórdão”. O §2º estabelece exceções a este preceito. Com base no art. 8º, a fim de se resguardar a 
dignidade da pessoa humana, seria possível dar-se preferência, sobre a ordem cronológica, ao 
julgamento de um caso de grave violação da dignidade da pessoa humana. 

 

21. Outro exemplo de promoção do princípio da dignidade consta do art. 1.048 do CPC: 

Art. 1.048.  Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos 
judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; 

II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá 
requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório 
do juízo as providências a serem cumpridas. 

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime 
de tramitação prioritária. 

§ 3o Concedida a prioridade, essa ________________ (cessará / não cessará) com a morte 
do beneficiado, ____________________ (estendendo-se / não se estendendo) em favor do 
cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. 

§ 4o A tramitação prioritária ___________________ (depende / independe) de deferimento 
pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição 
de beneficiário. 

 

22. Se a pessoa possuir doença grave, porém não constante do rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, 
com base no princípio da dignidade da pessoa humana o juiz __________________ (poderá / não 
poderá) conceder excepcionalmente a prioridade. 

 

23. A consideração da dignidade da pessoa humana como princípio processual ______________ 
(contribui / não contribui) para a humanização do processo, para um processo atento a problemas 
reais, menos abstrato. Mas deve ser aplicado como princípio que é, isso é, como uma norma que 
não se apresenta nem pronta nem acabada quanto ao seu alcance e conteúdo, não podendo 
deflagrar intuicionismo e insegurança jurídica. 
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24. Qual hipótese abaixo descreve incorretamente um dos corolários do princípio processual da 
dignidade da pessoa humana? 

 

A) Direito da pessoa com deficiência auditiva de se comunicar em audiência por meio da Língua 
Brasileira dos Sinais (CPC, art. 162, III). 

B) A liberdade e autorresponsabilidade conferida as partes para, versando o processo sobre 
direitos que admitam autocomposição, 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 (CPC, art. 190). 

C) Direito das pessoas com deficiência à acessibilidade aos meios eletrônicos de comunicação 
processual. 

D) Direito do réu ao silêncio no processo civil (“nemo tenetur se detegere”) quanto a fatos que 
puderem importar-lhe prejuízo na causa (CPC, art. 388). 

E) Proibição de pergunta vexatória à testemunha (CPC, art. 459, §2º). 

 

25. Embora não conste do rol de bens impenhoráveis, com base no princípio da dignidade da 
pessoa humana _________________ (seria / não seria) possível considerar impenhoráveis bens 
como jazigos ocupados, próteses, cão-guia. 

 

Princípio da legalidade 

26. Previsto no art. 8º do CPC, o princípio da legalidade pode funcionar como norma de decisão 
ou como norma processual. Como norma __________________ (de decisão / processual), observá-
lo significa aplicar o devido processo legal em sua dimensão formal. Como norma 
__________________ (de decisão / processual),significa que o juiz deve decidir os casos em 
conformidade com o Direito. Entende-se, atualmente, que não se trata apenas de decidir conforme a 
lei, mas conforme o direito como um todo. 

 

27. À luz do CPC 1973, quando se falava em legalidade, pensava-se apenas em observância à 
lei. O CPC 2015, sutilmente, alterou diversos dispositivos, empregando fórmulas que remetem ao 
ordenamento como um todo, e não apenas à lei em sentido formal. Assinale a alternativa que 
descreve inadequadamente uma dessas situações de troca de “lei” por outra expressão: 

 

A) CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 
autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ao tratar da substituição, o CPC 2015 menciona 
“ordenamento jurídico” ao invés de, tão somente, “lei”. 

B) CPC, art. 140. “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do 
ordenamento jurídico”. Trata-se do princípio da congruência. 

C) CPC, art. 178: “O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos 
processos que envolvam: (...)”. Trata-se da atuação do Ministério Público como órgão 
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interveniente, como “custos juris”, como fiscal do ordenamento. Antigamente, dizia-se “custos 
legis”. O rol de hipóteses de intervenção do art. 178 é meramente exemplificativo. 

D) CPC, art. 966, V: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando  violar manifestamente norma jurídica”. Aqui, houve uma redação ampliativa das 
hipóteses de cabimento da ação rescisória, pois o CPC 1973 mencionava violação manifesta 
da “lei”. 

 

28. Essas colocações permitem afirmar que o CPC 2015 aderiu ao positivismo  
__________________________ (dogmático / garantista). 

 

29. Legalidade __________________ (significa / não significa) legalismo. Legalismo é uma 
distorção do princípio da legalidade, é um arraigamento da interpretação apenas à literalidade da lei. 
Por outro lado, busca-se coibir a decisão lastreada apenas em direito natural ou direito criado 
isoladamente pelo juiz (o chamado direito alternativo). 

 

Princípio do contraditório (e proibição de decisão-surpresa) 

 

30. CF, art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo ___________________________________ 
(judicial / judicial ou administrativo), e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

 

31. O princípio do contraditório garante às partes a participação no processo e a possibilidade de 
influir na decisão. A primeira é uma garantia __________________ (formal / material); a segunda, 
uma garantia __________________ (formal / material). 

 

32. CPC, art. 772, III: “O juiz pode, ___________________________________________ 
(apenas na fase de execução / em qualquer momento do processo) advertir o executado de que seu 
procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça”. O dispositivo acima determina que 
antes de se punir o executado por ato atentatório à dignidade da Justiça, seja ele advertido, até para 
poder se justificar. 

 

33. CPC, art. 77, §1º: “Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da 
justiça”. Ao expedir a ordem de mandado para o cumprimento da diligência, o juiz deve dar ciência 
do risco da conduta temerária, que poderá incorrer em multa de até ________ (2% / 20%) sobre o 
valor da causa. 

 

34. Segundo o art. 9º do CPC, “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 
previamente ouvida”. Este princípio não é absoluto, havendo situações em que o contraditório será 
postecipado, postergado. Entre as hipóteses abaixo, não é situação de aplicação postecipada do 
princípio do contraditório:  
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A)  tutela provisória de urgência; 

B) Tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
vinculante; 

C) Tutela de evidência quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa; 

D) Tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável ou quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte; 

E) Na ação monitória, quanto ao deferimento de expedição de mandado de pagamento, entre 
de coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer, quando evidente o direito do 
autor. 

 

35. O art. 9º do CPC, evidentemente, impõe a audiência da parte para que a decisão seja 
proferida contra ela. A respeito desse assunto, assinale a alternativa incorreta: 

A) O indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330) não demanda prévia citação do réu; 

B) O julgamento de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332) demanda prévia citação do 
réu; 

C) Não há necessidade de ouvir-se o embargado se o acolhimento dos embargos de declaração 
não implicar modificação da decisão embargada (CPC, art. 1.023, §2º). 

 

 

36. Sobre a prescrição e a decadência: 

A) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício; 

B) Apenas a decadência poderá ser declarada de ofício; 

C) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício sem antes dar às partes a oportunidade de se 
manifestar; 

D) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício sem antes dar às partes a oportunidade de se 
manifestar, exceto em se tratando de decisão de improcedência liminar do pedido. 

 

37. CPC, art. 10: O juiz não pode decidir, em ______________________ (grau algum / primeiro 
grau) de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, __________________________ (ainda que / a menos que) se trate 
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
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38. CPC, art. 493: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício 
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício o fato novo, o 
juiz ___________________ (ouvirá / não precisará ouvir) as partes sobre ele antes de decidir. 

 

39. CPC, Art. 933.  Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida 
ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados 
no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de _____________ 
dias. 

 

40. Os dispositivos acima consagram o princípio da vedação à decisão surpresa. Uma coisa é o 
juiz poder agir de ofício, outra coisa é o juiz decidir sem ouvir as partes a respeito. O princípio da 
proibição da decisão surpresa aplica-se: 

 

A) Apenas a questões fáticas, isso é, fatos que o juiz vier a conhecer ex officio; 

B) Apenas a questões jurídicas, por exemplo, se uma parte maneja um argumento novo em 
razões finais, não poderia o juiz acatá-lo sem haver oportunizado à parte contrária prévia 
manifestação; 

C) Tanto a questões fáticas como jurídicas. 

 

Princípio da ampla defesa 

41. Podemos dizer que a ampla defesa corresponde ao aspecto __________________ (formal / 
substancial) do princípio do contraditório.  

 

Princípio da publicidade 

 

42. Processo devido é o processo garantido por publicidade. Conforme art. 5º, LX, da CF:  “a lei 
__________ (não / só) poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

 

43. CF, art. 93, IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, 
______________________ (ainda que / em casos nos quais) a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo ______________________ (prejudique / não prejudique) o interesse público 
à informação. 

 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 86 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

44. CF, art. 93, X: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, 
sendo as disciplinares tomadas pelo voto _______________________________________ (de dois 
terços / da maioria simples / da maioria absoluta) de seus membros. 

 

45. O princípio da publicidade ____________ (está / não está) expressamente positivado no art. 
8º do CPC. 

 

46. CPC, art. 11:  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de _______________ (anulabilidade / nulidade). 
Parágrafo único: Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das 
partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. 

 

47. A publicidade visa a proteger as partes contra juízos arbitrários e secretos, e permitir o 
controle da opinião pública sobre o exercício da atividade jurisdicional. A publicidade possui duas 
dimensões: ____________________ (externa / interna), que é a publicidade para as partes, bem 
ampla; e _________________ (externa / interna), que é para terceiros e poderá ser restringida em 
alguns casos.  

 

48. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, 
exceto: 

 

A) Das varas de família; 

B) em que o exija o interesse público ou social; 

C) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 
filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

D) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

E)  que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

 

49. CPC, art. 189, §1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de 
justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito ___________________________________ (às 
partes / às partes e aos seus procuradores. 

 

50. Nos processos que trabitam em segredo de justiça, terceiros não poderão  requerer ao juiz 
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou 
separação. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 
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51. Lei 9.307/1996, art. 2º, §3º: A arbitragem que envolva a administração pública será 
__________________________ (de direito ou de queidade / sempre de direito) e 
_______________________ (respeitará / não respeitará) o princípio da publicidade.  

 

52. O art. 190 do CPC autoriza a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. 
Predomina a ____________________ (admissibilidade / inadmissibilidade) do pacto de sigilo 
processual, um segredo de justiça de origem negocial. 

 

53. CPC, art. 927, §5º: Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por 
questão jurídica decidida e divulgando-os, _________________________ (necessariamente / 
preferencialmente), na rede mundial de computadores. 

 

54. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta, à luz do art. 979 do CPC: 

 

I - A instauração e o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas serão sucedidos 
da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho 
Nacional de Justiça. 

 

II - Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre 
questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional 
de Justiça para inclusão no cadastro. 

 

III -  Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro 
eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos 
determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. 

 

IV – As regras acima não se aplicam ao julgamento de recursos repetitivos nem da repercussão geral 
em recurso extraordinário. 

 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas I é falsa; 

C) Apenas II e IV são falsas; 

D) Apenas III e IV são falsas; 

E) Apenas IV é falsa. 
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55. Lei 11.419/2006 (Processo Judicial Eletrônico), art. 11, §6º: Os documentos digitalizados 
juntados em processo eletrônico __________________________ (estarão / somente estarão) 
disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para 
o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. 

 

56. A publicidade nos processos eletrônicos é detalhada pela Resolução nº 121/2010, com 
redação alterada pela Resoluão 143/2011, do Conselho Nacional de Justiça. A respeito do assunto, 
assinale a alternativa correta: 

A) A consulta a dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na internet a toda e 
qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou demonstração de 
interesse, inclusive quanto a processos que tramitem em sigilo ou segredo de Justiça. 

 

B) Considera-se dados básicos do processo, de livre acesso, o número, classe e assuntos do 
processo; o nome das partes e de seus advogados; movimentação processual; inteiro teor 
das decisões, sentenças, votos, acórdãos, petições e documentos que as instruem. 

 

C) O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do 
Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. 

 

D) Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério 
Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem 
automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, 
desde que demonstrado interesse, para fins, apenas, de registro, inclusive nos casos de 
processos em sigilo ou segredo de justiça. 

 

E) A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais não impedirá a busca pelo 
nome das partes. 

 

Princípio da duração razoável do processo 

 

57. O princípio da duração razoável do processo __________ (é / não é) direito humano. 

 

58. O princípio da duração razoável do processo __________ (é / não é) direito fundamental. 

 

59. CF, art. 5º, LXXVIII -  a todos, no âmbito ______________________________ (judicial / 
judicial e administrativo), são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação. 
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60. Segundo o art. 4º do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 
integral do mérito, _____________________ (incluída / não incluída) a atividade satisfativa. 

 

61. CPC, art. 139, II: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
____________________________ (não sendo de sua responsabilidade / incumbindo-lhe) velar pela 
duração razoável do processo”. 

 

62. Lei 9.504/1997, art. 97-A (Direito Processual Eleitoral): Nos termos do inciso LXXVIII do art. 
5o da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda 
de mandato eletivo o período máximo de _______________ (um / dois) ano(s), contado da sua 
apresentação à Justiça Eleitoral. A duração do processo abrange a tramitação em todas as instâncias 
da Justiça Eleitoral.  

 

63. Assinale a alternativa que descreve incorretamente um dos instrumentos de concretização do 
princípio da duração razoável do processo: 

 

A) Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao 
corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que 
injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno 
(CPC, art. 235). 

 

B)  O juiz responderá, civil e diretamente, por perdas e danos quando recusar, omitir ou retardar, 
sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte (CPC, 
art. 143). 

 

C) A hipótese prevista na alternativa acima somente será verificada depois que a parte 
requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo 
de 10 (dez) dias (CPC, art. 143, parágrafo único). 

 

D) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 
prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão (CF, 
art. 93, II, e). 

 

E) O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista 
de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e acarretará a perda, para efeito de 
promoção por antigüidade, de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo 
justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente (Lei 
4.717/1965 – Lei da Ação Popular – art. 7º, parágrafo único). 

 

Princípio da igualdade processual (paridade de armas) 
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64. CF, Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos ______________________________________ (estrangeiros / estrangeiros 
residentes no País) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

 

65. CPC, art. 7º: ________________ (É / Não é) assegurada às partes paridade de tratamento 
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. 

 

66. Segundo Didier, a igualdade processual deve observar quatro aspectos. Assinale a alternativa 
que descreve incorretamente um desses aspectos: 

 

A) Imparcialidade do juiz, isso é, equidistância em relação às partes; 

B) Igualdade no aceso à justiça, sem discriminação de gênero, orientação sexual, raça, 
nacionalidade, etc; 

C) Redução de desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como a financeira, a geográfica, 
a de comunicações, não se aplicando a gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, contudo; 

D) Igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. 

 

67. CPC, art. 72: O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou 
se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; bem como ao réu 
preso revel, e ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído 
advogado.  A curatela especial será exercida pela(o) _________________________________ 
(Defensoria Pública / Ministério Público), nos termos da lei. 

 

68.  CPC, art. 53, III, e: É competente o foro do lugar de _________________________ (escolha 
/ residência) do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. 

 

69. CPC, art. 178: É ____________________________ (facultativa / obrigatória) a intimação do 
Ministério Público nos casos que envolvam interesse de incapaz. 

 

70. CPC, art. 247: A citação _______________________ (poderá / não poderá) ser feita pelo 
correio quando o citando for incapaz. 

 

71. CPC, art. 1.048: Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 
procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 
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a _____________ anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

 

Princípio da eficiência 

 

72. CF, art. 37: Art. 37. A administração pública direta e indireta 
_____________________________________ (dos Poderes Excutivos / de qualquer dos Poderes) 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

73. O princípio da eficiência ___________ (está / não está) positivado no art. 8º do CPC.  

 

74. O princípio da eficiência é uma atualização do princípio da economia processual. A respeito 
do princípio da eficiência, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta 
sequência de enunciados Verdadeiros (V) e Falsos (F): 

 

I – 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 necessária a demonstração da 
ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

 

II – CPC, art. 536, §1º:  Para o cumprimento de sentenç que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de fazer ou de não fazer, o juiz poderá determinar, exclusivamente, 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 – CPC, art. 191: De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos 
atos processuais, quando for o caso, dispensando-se a intimação das partes para a prática de ato 
processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

A) V – V – F; 

B) F – V – V; 

C) F – F – V; 

D) F – F – F; 

E) V – F – F. 

 

Princípio da boa-fé processual 
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75. CPC, art. 5º: _______________________________________ (A parte / Aquele que de 
qualquer forma participa do processo) deve comportar-se de acordo com a boa-fé.  

 

76. CPC, art. 77, §2º: A multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça é de 
________________________________________________. 

 

77. CPC, art. 81: De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, 
que deverá ser superior a ___________ por cento e inferior a ___________ por cento do valor 
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os 
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

 

78. O abuso no exercício do direito de recorrer caracteriza ______________________ (ato 
atentatório à dignidade da justiça / litigância de má fé). 

 

79. CPC, art. 143: O juiz responderá, civil e ______________________, por perdas e danos 
quando no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 

 

80. CPC, art. 258: A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência 
das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de _____________ vezes 
o salário-mínimo. 

 

81. CPC, art. 276: Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação 
desta ____________________ (pode / não pode) ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

 

82. CPC, art. 311, I: A tutela de ___________________ (evidência / urgência) será concedida, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 
parte. 

 

83. CPC, art. 322, §2º: § 2o A interpretação do pedido considerará ________________________ 
__________________________________________ (o pedido especificamente manejado / o 
conjunto da postulação) e observará o princípio da boa-fé. 

 

84. CPC, art. 489, §3º: A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos 
os seus elementos e em conformidade com o princípio da _______________ (boa-fé / lealdade). 
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85. CPC, art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 
mandará que se faça pelo modo ______________________________________________ (mais 
eficiente para o exequente / menos gravoso para o executado). Ao executado que alegar ser a 
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob 
pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 

 

86. CPC, art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão __________________ 
(poderá / não poderá) recorrer. 

 

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

87. Quando o Estado positiva o princípio do devido processo legal, está a proibir a justiça de mão 
própria, assumindo para si, em contrapartida, o ônus de prestar uma tutela adequada. As regras 
processuais devem ser adequadas àquilo que servirão de meio de tutela. Didier enxerga três 
dimensões para o princípio da adequação. Proceda à correlação: 

 

1-Adequação legislativa A) O procedimento é adequado pelas próprias 
partes. 

2- Adequação judicial B) O juiz, no caso concreto, adaptará o 
procedimento às peculiaridades da causa. 

3- Adequação negocial C) Dá-se em abstrato, cabendo ao legislador 
conceber regras processuais adequadas. 

 

 

88. Segundo Galeno Lacerda, a adequação do processo apresenta-se sob três aspectos: 
subjetivo, objetivo e teleológico. Adequação subjetiva significa que o processo deve ser adquado aos 
sujeitos que participam do processo. A respeito das regras de adequação subjetiva, assinale a 
alternativa incorreta: 

A) O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz (CPC, art. 178, II). 

B) 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 Procuradoria do respectivo ente 
federado (CPC, art. 554, §1º). 

C)  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início 
a partir de sua intimação pessoal (CPC, Art. 180). 
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D) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal (CPC, art. 183). 

E) A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, prazo este que se inicia com a intimação pessoal do defensor público (CPC, art. 
186). 

 

89. A adequação ________________________ (objetiva / subjetiva / teleológica) do 
procedimento faz-se de acordo com os objetivos a que ele visa alcançar, adaptando-se aos objetivos 
preponderantes de cada caso. Por exemplo, o processo do trabalho é adaptado à assimetria que 
preside a relação jurídica entre empregador e empregado. 

 

90. A adequação ________________________ (objetiva / subjetiva / teleológica) consiste na 
adaptação da tutela à natureza do direito litigioso, cuja relevância impõe uma tutela diferenciada. A 
adequação objetiva ocorre através de institutos como, por exemplo, a criação do procedimento 
especial do mandado de segurança, da ação monitória, da tutela de urgência, da tutela de evidência, 
etc. 

 

91. Assinale a alternativa incorreta: 

A)  O juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 
de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a 
conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, VI). 

B)  Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou 
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá 
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (CPC, art. 373, 
§1º). 

C) Na ação rescisória, o prazo para a contestação é variável. O relator ordenará a citação do 
réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias 
para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-
se-á, no que couber, o procedimento comum (CPC, art. 970). 

D) Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz é obrigado a observar o critério da 
legalidade estrita (CPC, art. 723). 

 

 

Princípio da cooperação 

 

92. CPC, art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 
em tempo razoável, __________________________ (decisão / decisão de mérito) justa e efetiva. 
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93. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (CPC, 
art. 76). 

B) O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, a emende ou a complete, indicando 
com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, art. 321). 

C) Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 
designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, 
oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 
suas alegações (CPC, art. 357, §3º). Trata-se do chamado saneamento compartilhado. 

D) No recurso extraordinário e no recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior 
Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou 
determinar sua correção, desde que não o repute grave (CPC, art. 1.029, §3º). 

 

 

Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

 

94. CPC, art. 3º, §2º: O Estado promoverá, __________________________ (sempre / sempre 
que possível), a solução consensual dos conflitos. 

 

95. CPC, art. 3º, §3º: A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por _________________________________________________ 
________________________________________________ (juízes / juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público), inclusive no curso do processo judicial. 

 

96. Considerando-se o art. 63 do CPC, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

B) A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir 
expressamente a determinado negócio jurídico. 

C) O foro contratual não obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

D) Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de 
ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 

E) Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, 
sob pena de preclusão. 
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97. CPC, art. 165. Os tribunais __________________ (criarão / poderão criar) centros judiciários 
de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 
conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição. 

 

98. Proceda à correlação adequada, à luz do art. 165, §§2º e 3º, do CPC: 

1- Conciliador A) Atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 
entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 
utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as 
partes conciliem. 

2- Mediador B) Atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre 
as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 
benefícios mútuos. 

 

 

99. CPC, art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, 
da imparcialidade, da autonomia da vontade, da __________________________ (confidencialidade 
/ publicidade), da oralidade, da _________________________ (formalidade / informalidade) e da 
decisão informada. 

 

100. A confidencialidade estende-se _____________________________________________ (aos 
termos do acordo / a todas as informações produzidas no curso do procedimento), cujo teor não 
poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. 

 

101. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Os conciliadores e mediadores, assim como os membros de suas equipes, não poderão 
divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.  

B) Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente 
favorável à autocomposição. 

C) A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, salvo 
no que diz respeito à definição das regras procedimentais. 

D)  As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada 
de conciliação e de mediação. 
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E) O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término 
da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das 
partes. 

 

102. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta: 

I - Versando o processo sobre direitos indisponíveis, 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 - De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções processuais, recusando-
lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

III - De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso. 

IV - O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos não poderão ser modificados 
em casos excepcionais, devidamente justificados. 

V - Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência 
cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

A) Apenas I e IV são falsas; 

B) Apenas II e IV são verdadeiras; 

C) Apenas III e V são falsas; 

D) Apenas I é falsa; 

E) Apenas V é falsa. 

 

 

 

103. CPC, Art. 225.  A parte _______________________ (poderá / não poderá) renunciar ao prazo 
estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. 

 

104. CPC, art. 313: O processo poderá ser suspenso por convenção das partes por um prazo de 
até ________________________ (seis meses / um ano). 

 

105. CPC, art. 334: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 
_________________________ dias de antecedência. 
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106. CPC, art. 337, §6º: A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem pelo 
réu, em sua defesa, ____________________________ (implica / não implica) aceitação da jurisdição 
estatal e renúncia ao juízo arbitral. 

 

107. CPC, art. 357, §2º (saneamento negociado): As partes podem apresentar ao juiz, 
_________________________________ (independentemente de homologação / para 
homologação), delimitação consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 
probatória, especificando os meios de prova admitidos, e de direito relevantes para a decisão de 
mérito, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. 

 

108. CPC, art. 361, I: A audiência de instrução e julgamento ______________________ (poderá / 
não poderá) ser adiada por convenção das partes. 

 

109. CPC, art. 373, §3º (convenção sobre ônus da prova): A distribuição diversa do ônus da prova 
também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da 
parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Tal convenção pode ser 
celebrada _____________________________ (apenas antes / antes ou durante / apenas durante) 
o processo. 

 

110. A respeito da perícia consensual (CPC, art. 471), assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, 
desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

B) As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 
acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente 
anunciados. 

C) O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em 
prazo fixado pelas partes. 

D) A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado 
pelo juiz. 

 

111.  São títulos executivos judiciais, exceto: 

 

A) a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

B) a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

C) a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
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D) a sentença arbitral; 

E) o termo de ajuste de conduta. 

 

112. CPC, art. 515, §2º: A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo 
___________________________________ (e versar / , não podendo versar) sobre relação jurídica 
que não tenha sido deduzida em juízo. 

 

113. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 
executiva. 

B) A desistência da execução independerá da concordância do impugnante ou do embargante. 

C) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 
desistir do recurso. 

D)  A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha 
sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais 
repetitivos. 

E) A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. 

 

Princípio da primazia da decisão de mérito 

114. Segundo Didier, de acordo com o princípio da __________________________________ 
(economia processual / primazia da decisão de mérito), o órgão judicial deve priorizar a decisão de 
mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. 

 

115. CPC, art. 4º: As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 
______________________________ (incluída / ressalvada) a atividade satisfativa. 

 

116. CPC, Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, ______________________ (decisão / decisão de mérito) justa e efetiva. 

 

117. CPC, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da 
parte, o juiz ______________________________ (poderá suspender / suspenderá) o processo e 
designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 
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118. CPC, art. 139, IX: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe 
determinar o suprimento _______________________________________ (das condições da ação / 
de pressupostos processuais) e o saneamento de outros vícios processuais. 

 

119. CPC, art. 282, §2º: Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a 
decretação da nulidade, o juiz ___________ (a / não a) pronunciará ____________ (e / nem) 
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 

 

120. CPC, art. 317: Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz 
___________________ (deverá / poderá) conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir 
o vício. 

 

121. CPC, art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 
319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor, no prazo de ______________ dias, a emende ou a complete, 
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

 

122. CPC, art. 485, §7º: Interposta a apelação contra sentença de extinção do processo sem 
julgamento de mérito, o juiz terá __________ dias para retratar-se. 

 

123. CPC, art. 488: Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 
favorável à parte __________________________________________________ (autora / a quem 
aproveitaria eventual pronunciamento de extinção sem julgamento do mérito).  

 

124. CPC, art. 932, par. único: Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o 
prazo de __________ dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a 
documentação exigível. 

 

125. CPC, art. 968, §5º: Em determinadas hipóteses, o reconhecida a incompetência do tribunal 
para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para _______________________ (aditar / 
emendar) a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória. 
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DIA 04 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Noções introdutórias, conceitos, objeto, fontes, princípios (prof. Filipe Kinsky) 
 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/149 

 

CONCEITO 

1. Há divergência doutrinária quanto à conceituação do Direito Administrativo. São várias as 
escolas que tentam definir o Direito Administrativo. Complete as lacunas abaixo, de forma a identificar 
cada uma delas: 

Escola 

Legalista 

(Exegética) 

Critério da 

Administração 

Pública 

Critério 

do Poder 

Executivo 

Escola 

do 

Serviço 

Público 

Critério 

das 

Relações 

Jurídicas 

Escola 

Teleológica 

Critério 

Residual 

(critério 

negativo) 

 

a) _________________________________________________: Para essa escola, o Direito 
Administrativo se resume a um ramo do Direito que se destina tão somente ao estudo de leis. Ora, é 
óbvio que este não é um entendimento que poderia prosperar, afinal, o estudo do Direito 
Administrativo é muito mais abrangente do que a mera interpretação de diplomas. 

 

b) _________________________________________________: Esta corrente de origem 
francesa defendeu que o Direito Administrativo seria um ramo do Direito Público destinado ao estudo 
dos Serviços Públicos, e os Serviços Públicos eram exatamente o critério definidor da competência 
dos Tribunais Administrativos Franceses. Vale dizer que, quando da elaboração deste conceito, o 
termo “Serviço Público” era usado em dois diferentes sentidos: 

 

i.Sentido amplo, por Duguit e Bonnard para designar toda e qualquer atuação estatal – Peca porque, 
afinal, sua aplicação redundaria na inexistência autônoma de outros ramos do Direito Público, tal qual 
o Constitucional, o Tributário etc. 
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ii.Sentido estrito, tendo como expoente Jèze, considerava como Serviço Público tudo aquilo que se 
submetesse à um regime jurídico diferente do privado – criticada porque não compreende a atuação 
pública no setor privado. 

 

c) _________________________________________________: Segundo essa corrente, o 
Direito Administrativo se preocuparia com toda – e somente com ela – a atuação do Poder Executivo. 
Essa corrente é criticada porque a atuação da Administração Pública, claramente, não se resume ao 
Poder Executivo. 

 

d) _________________________________________________: Aqui, o Direito Administrativo 
seria definido como o ramo do direito que rege as relações entre administração e administrado. Este 
conceito padece do mesmo vício que a Escola dos Serviços Públicos em sentido amplo, ela engloba 
mais matérias do que deveria – Constitucional, Tributário, etc. –. 

 

e) _________________________________________________: Aqui, o Direito Administrativo é 
encarado como um conjunto harmônico de normas que disciplinam a atuação estatal na busca por 
seus fins públicos. A doutrina entendeu que era necessária a complementação deste conceito, mas 
foi um dos conceitos utilizados para resultar na definição de Direito Administrativo que se tem hoje 
no Brasil. 

 

f) _________________________________________________: Esta corrente sofreu clara 
influência da Teleológica. Para esta escola, o Direito Administrativo deve ser definido por exclusão, 
da seguinte forma: conjunto harmônico de normas que disciplinam a atuação estatal na busca por 
seus fins públicos, excluídas as atividades jurisdicional e legiferante. O que sobrar, é de interesse 
do Direito Administrativo. Também foi adotado sob a condição de ser complementado, também 
ajudando no que resultou no conceito atual. 

 

g) _________________________________________________: É o critério adotado hoje pelo 
Brasil. Capitaneado por Hely Lopes Meirelles, que assim conceitua o Direito Administrativo: 
“Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades 
públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”. 

 

 

“Realizar os fins do Estado de forma direta, imediata e concreta” 

 

Há que se deixar claro, antes de mais nada, que cabe ao Direito Administrativo realizar estes fins. 

A função de determinar que fins são esses é do Direito Constitucional. 

Realizar de forma Direta remete à prescindibilidade de provocação para que o administrador aja – 

esta parte do conceito exclui a função jurisdicional –; Já o Concreto significa que o destinatário 

dos atos administrativos é determinado, e seus efeitos serão concretos – e aqui resta excluída a 
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função legislativa –; por fim, realizar de forma Imediata remete a diferença entre a função social 

da Administração Pública, entendida como mediata. 

 

 

SISTEMAS 

2. Na França, formou-se a denominada Escola do Serviço Público, inspirada na jurisprudência 
do Conselho de Estado, segundo a qual a competência dos tribunais administrativos passou a ser 
fixada em função da execução de serviços públicos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

3. No Brasil, os chefes do Executivo desempenham, ao mesmo tempo, a Função de Governo e 
a Função de administrativa, o que é típico do sistema ____________________ 
(presidencialista/parlamentarista) de governo. Essas duas funções, portanto, distintas, com conceitos 
e objetivos bem definidos. 

4. A função administrativa difere-se da função política porque está restrita a execução da lei, 
enquanto essa última tem um alto nível de liberdade na condução das Políticas Públicas, traçando 
planos políticos de acordo com o que for mais interessante politicamente. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

5. Em sua formação, o Direito Administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência 
doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a influência 
do(a) _____________________________ (Estados Unidos/Áustria/França), considerada como 
berço da disciplina. 

6. Com a forte influência Francesa, o Brasil abandonou o sistema da jurisdição uma e adotou o 
sistema de contencioso administrativo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

7. A primeira cadeira de direito administrativo no Brasil foi criada em 1851 e com a implantação 
da República acentuou-se a influência do Direito Público Norte-Americano, adotando-se todos os 
postulados do rule of law e do judicial control. 

8. Rule of law refere-se a um estado em que todos os indivíduos e instituições, públicas e 
privadas, e o próprio Estado são responsáveis perante a lei, que é suprema. As leis devem ser 
consistentes com as normas internacionais de direitos humanos e as normas legalmente 
determinadas, legalmente transparentes, elaborados com a transparência processual, e 
publicamente promulgadas. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

9. O judicial control objetiva assegurar a proeminência das normas fundantes, não se podendo 
permitir a abstenção do Estado quando questionada a compatibilidade da atuação estatal com o 
ordenamento jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

FONTES e FUNÇÕES 

10. São fontes do Direito Administrativo a lei em sentido amplo, a doutrina, os costumes, a 
jurisprudência e os Princípios Gerais do Direito. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

11. A jurisprudência tem fundamental importância, hoje, para o Direito Administrativo brasileiro, 
dada não só a defasagem legislativa, mas também o só fato de não existir um código ou outro tipo 
de legislação compilada destinada a este ramo jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 104 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

12. A adoção, pelo Brasil, de uma república, importa na exigência da busca, pelos 
administradores da coisa pública, única e exclusivamente do interesse público. Neste sentido, 
sempre que se afastar da busca pelo interesse público, o administrador estará se desviando da 
finalidade pública – ao que se dá o nome de Desvio de Finalidade –. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

13. Para que possa preservar os interesses da coletividade, o estado é emantado de 
determinadas prerrogativas e obrigações que lhe são peculiares. A este conjunto de regras 
específicas que incidem sobre a Administração a fim de permitir a consecução do interesse público, 
dá-se o nome de Regime Jurídico-Administrativo ou Regime Jurídico da Administração. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

14. Devem ser observados alguns pressupostos para se entender a atividade administrativa, ou 
seja, para interpretar o Direito Administrativo. Hely Lopes Meirelles indica os seguintes: (a) a 
desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados; (ii) a presunção de legitimidade dos 
atos da administração; (iii) a necessidade de poderes discricionários para a Administração atender 
aos interesses públicos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

15. A Administração Pública pode ser enxergada sob duas óticas. Do ponto de vista 
_______________________________ (formal, orgânico ou subjetivo/material ou objetivo) é o 
conjunto de órgãos e agentes no exercício da função administrativa; Já do ponto de vista 
_______________________________ (formal, orgânico ou subjetivo/material ou objetivo), 
administração pública é a própria atividade de administrar a coisa pública. 

16. A atuação da Administração Pública engloba 4 tarefas essenciais, elencadas pela doutrina. 
Identifique-as: 

(i) Função Ordenadora 

(a) Trata-se da função – note, dever, portanto –, da 

Administração Pública controlar seus próprios atos – ou 

seja, os atos dos seus agentes, a ela imputáveis –. A 

Administração deve se auto tutelar. 

(ii) Função Prestacional 

(b) Trata-se da função de exercer o Poder de Polícia, a 

fim de limitar a atuação dos particulares em favor dos 

interesses coletivos. 

(iii) Função Regulatória (de fomento) 

(c) Refere-se ao dever do Estado de não só garantir os 

direitos individuais através da abstenção – como fora 

após a queda do absolutismo –, mas garantir também, 

de forma ativa, prestacional, os direitos básicos 

inerentes a dignidade da pessoa humana. Essa função 

estatal ganha força com as Constituições Mexicanas, 

em 1917, e a de Weimar – alemã –, de 1919, logo após 

a primeira guerra mundial. 

(iv) Função de Controle 

(d) Refere-se tanto ao poder de incentivar a atuação de 

determinados setores na prestação de serviços que 

convirjam para o interesse público, como também de 

regulamentar essas prestações, a fim de impedir que 

se desvirtue a finalidade pública. 
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17. A atividade administrativa envolve todo um complexo de atuações. Por isso, a Constituição 
Federal acabou por não determinar em um único inciso, como fez com outros ramos do Direito, de 
qual ente político é a competência para legislar sobre Direito Administrativo. Portanto, entende-se 
que, a princípio, essa competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, tendo os 
municípios margem de atuação legiferante nos interesses locais. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

18. É competência privativa da União, contudo, legislar sobre alguns temas pertinentes ao Direito 
Administrativo, como a desapropriação, as diretrizes e regimes gerais de portos, transporte licitação 
e contratação, etc. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

PRINCÍPIOS 

19. O termo “Regime Jurídico ___________________________________________” (da 
Administração/ de Direito Público/Híbrido) é um gênero, utilizado para se referir a todo o conjunto 
normativo que rege a atuação da Administração Pública. Dentro deste Regime, é possível se 
identificar dois polos – público e privado –, bem como diversas espécies híbridas de Regimes 
Jurídicos. Todos estes são Regimes – conjunto de regras e princípios – pelos quais a 
Administração Pública manifesta suas vontades, pelo qual ela atua. 

 

20. Quando a atuação da Administração Pública for de tão profundo interesse público que mereça 
toda uma gama de prerrogativas e restrições, ela atuará sobre o chamado Regime Jurídico 
______________________________________________________ (da Administração/ 
Administrativo/ Híbrido) – ou seja, inerente ao Direito Público, na classificação dicotômica –, que 
é, portanto, espécie daquele Regime Jurídico da Administração. 

 

21. Noutro giro, quando se fizer necessário que a Administração Pública desça ao nível do Particular, 
despindo-se de suas prerrogativas – o que, inclusive, acontece por força do interesse público –, 
ela atua sobre o Regime Jurídico 
________________________________________________________ (Híbrido/ Administrativo) 
– outra espécie do Regime Jurídico da Administração. 

 

22. O Regime Jurídico de Direito Híbrido também é chamado de Regime Jurídico de Direito Privado. 
Todavia, parece mais acertado utilizar o termo híbrido, eis que a Administração Pública, mesmo 
quando atuando lado a lado ao particular, não está livre de todos os encargos que lhe cabem 
pelo só fato de ser pública, e não privada – desdobramento da adoção da República, em que a 
coisa é pública, e não do administrador –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

Leia o conceito de “Princípio” de Celso Antônio Bandeira de Mello, atentando-se a relevância que o 
autor confere a essa espécie de norma: “Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, 
exatamente porque define a lógica e racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que 
lhe dá sentido harmônico. [...] Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 
todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme 
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o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra”. 

 

23.  De acordo com a doutrina, o regime jurídico-administrativo abrange tanto as regras quanto os 
princípios, os quais são considerados recomendações para a atividade da Administração Pública. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

24.  O Regime Jurídico Administrativo se rege por dois Princípios Basilares, que conferem 
fundamento as demais normas deste complexo normativo regimental. Quais são eles? 

1º) _________________________________________________________________________; 

2º) _________________________________________________________________________. 

 

25.  São dois os princípios fundantes de todo o Direito Administrativo, os quais, moldando as bases 
da Administração Pública para que esta possa efetivar os interesses públicos, justificam as 
prerrogativas – Princípio da 
______________________________________________________________ – e também as 
sujeições – Princípio da 
______________________________________________________________ – as quais 
emantam toda a Administração. 

26.  O Interesse Público ____________________________________ (Primário/Secundário) é o 
interesse da coletividade, é o que dá razão de ser ao Estado – já que ele não pode ser enxergado 
como um fim em si mesmo, sob pena de eras e eras de retrocesso evolutivo –.  

 

27.  O Interesse Público ____________________________________ (Primário/Secundário) é 
aquele interesse próprio do estado – ente jurídico –. São equiparáveis ao interesse de qualquer 
indivíduo, bastando-se, para a compreensão, a troca deste indivíduo pelo Estado – defesa da 
posse de um bem que lhe pertence, por exemplo –. 

 

28.  O denominado interesse secundário do Estado, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 
não se insere na categoria dos interesses públicos propriamente ditos. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

29.  De acordo com o Princípio da Supremacia do Interesse Público, o Poder conferido aos 
Administradores pelo povo para administrar a coisa pública é, em verdade, um Poder-Dever e, 
para seu exercício, são atribuídos aos atos que buscam a consecução do interesse público toda 
uma gama de prerrogativas e sujeições. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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30. O posto de Administrador é ocupado única e exclusivamente para a consecução do bem público 
– impessoalidade –, inclusive, atos do Administrador que tenham qualquer outro objetivo são 
eivados de vício de Desvio de Poder ou de Desvio de Finalidade, devendo ser anulados. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

31. O povo atribuiu ao administrador a função de gerir a sociedade de acordo com os interesses 
desse próprio povo e, para tanto, concebeu a Administração Pública, com todas as suas 
prerrogativas, como um instrumento para a consecução destes interesses. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

32.  Do Princípio da supremacia do interesse público decorre o caráter instrumental da administração 
pública. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

33.  O Princípio da Supremacia do Interesse Público, a despeito de ser considerado um princípio 
basilar, do qual emanam tantos outros, mantém sua natureza de princípio e, por definição, não 
tem o poder de sobrepujar outros Princípios, não sendo dotado de hierarquia superior. Daí se 
extrai que os limites do Princípio da Supremacia do Interesse Público são, justamente, os demais 
Princípios, o que afirma seu caráter _________________________ (absoluto/relativo), bem 
como a necessidade de sua harmonização com todo o complexo principiológico. 

 

34.  O Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público impõe uma série de 
___________________________ (prerrogativas/sujeições) à atividade administrativa – que, 
reforçando, nada mais é do que a busca pelo interesse público –, 
___________________________ (prerrogativas/sujeições) estas que se justificam pelo seguinte 
raciocínio: Se o povo confiou no Administrador a função de Administrar a coisa pública, é óbvio 
que não pode, este Administrador, dispor do interesse público, afinal, ele tem o poder-dever de 
por ele zelar. 

 

35.  Infere-se da Indisponibilidade do Interesse Público que só o dono de um direito, o dono de um 
interesse, pode dele dispor. É por isso que a disposição do interesse público se dirige tão somente 
ao Administrador, e não ao Legislador. Enquanto o Administrador exerce atividade neutra, 
técnica, infra legal, vinculada à lei, o Legislador exerce atividade discricionária, política, sendo 
que seu exercício é clara manifestação da vontade do povo, da soberania popular. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

36.  O _________________________________ (legislador/administrador) não pode abrir mão do 
interesse público. Não pode alienar bens públicos enquanto estes tiverem afetados a uma 
finalidade pública e, mesmo quando estiverem desafetados, a alienação não é livre, sendo 
necessária autorização legislativa e a realização de licitação. 

 

37.  O _________________________________ (legislador/administrador) fala pelo povo, ele é o 
meio pelo qual se manifesta o interesse do povo e, portanto, fala em dos detentores do direito, 
podendo abrir mão do interesse público. 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 108 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

 

38.  Os princípios da Administração expressos na Constituição Federal formam o mnemônico 
L.I.M.P.E. Identifique-os: 

• L______________________________________ 

• I______________________________________ 

• M______________________________________ 

• P______________________________________ 

• E______________________________________ 

 

39.  O Princípio da Legalidade importa na estrita atuação 
_____________________________________ (praeter legem/secundum legem/contra legem) do 
administrador público. 

 

40.  O Princípio do(a) _________________________________ (Legalidade/ Impessoalidade/ 
Moralidade/ Publicidade/ Eficiência) princípio que surge juntamente com o Estado de Direito, 
suprindo a necessidade de se apartar o Interesse Público do Interesse do Rei. 

 

41.  O Princípio da Legalidade implica em ser vedado ao administrador não só a conduta contra legem 
– como ocorre com o particular –, mas também a conduta preater legem. O Administrador tem 
sua atividade limitada a atuação secundum legem – de acordo com a lei –. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

42.  A Legalidade se funda na própria finalidade da Administração, qual seja, de buscar o interesse 
público. Este interesse público é definido e delimitado pelo povo através das leis, que, por sua 
vez, são elaboradas pelos seus representantes. Daí nasce a ideia de que o Administrativista 
Republicano deve respeito ao que fora delimitado pelo povo, ou seja, deve respeito ao Princípio 
da Legalidade. Daí conclui-se que a Administração Pública não pode, por simples ato 
administrativo, criar direitos ou impor obrigações e vedações aos administrados, o que só seus 
representantes no exercício da função legislativa podem fazer. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

43.  Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

44.  Não pode ser imposto limite de idade em concurso público sem que tal exigência esteja prevista 
em lei Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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45.  A legalidade do ato praticado pelo agente público pode subsistir ainda que não existe lei prévia 
que autorize sua prática. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

46.  Há na doutrina quem proponha a observância da Legalidade sob dois diferentes prismas. 
Identifique-os, ligando as colunas: 

 

i - Princípio da Supremacia da Lei (Legalidade 
em sentido negativo): 

a) Só pode o ato administrativo ser praticado 
havendo autorização legal para tanto. 

 

ii - Princípio da Reserva Legal (Legalidade em 
sentido positivo): 

b) Aduz que o Administrador não pode 
contrariar o que está disposto em lei. Nada 
mais é do que uma consequência lógica do 
sistema jurídico adotado. O Administrador 
pratica os seus atos no nível da 
infralegalidade, sendo-lhe permitido tão 
somente o cumprimento e, no máximo, a 
minudenciação do conteúdo legal – que 
hierarquicamente é superior aos atos 
administrativos –. 

  

47.  A Legalidade determina que todos os atos praticados pela Administração devem contar com 
autorização legal específica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

48.  A Autorização Legislativa para que o administrador atue ___________________________ 
(pode/não pode) ser genérica. 

 

49.   Sempre que possível a autorização para agir deve ser específica, mas em algumas situações 
é possível que ela seja genérica – ou, até mesmo, segundo parte da doutrina, extraída de 
Princípios –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

50.  Não carece existir lei estabelecendo se, como e quando a Administração Pública deve agir, pois 
muitas vezes o interesse público, a moralidade administrativa e o dever de agir permitem sua 
atuação sem a existência de uma específica lei. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

51.  A título de exemplo, a Lei 8.666/93 aponta que para a alienação de bens Imóveis pela à 
Administração, é necessária prévia autorização legislativa – autorização 
___________________________ (genérica/ específica) –, mas para a venda de bens móveis, 
basta avaliação prévia e procedimento licitatório, o consiste numa autorização 
___________________________ (genérica/ específica) para venda de bens móveis. 
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52.  De acordo com a CF, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio constituem 
exceção ao princípio da legalidade na administração pública. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

53.  O Princípio da Legalidade, dada sua inafastabilidade, tem caráter absoluto. Caso assim não o 
fosse, o interesse público poderia sofrer desvirtuamento por parte do administrador. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

54.  Partindo-se da ideia de que o administrador público não age em nome dos próprios interesses, 
mas em nome dos interesses da coletividade, cunhou-se o chamado Princípio da 
__________________________________ (Legalidade /Impessoalidade/ Moralidade/ 
Publicidade/ Eficiência). 

 

55.  O Princípio da Impessoalidade desemboca em três diferentes ideias: A da busca, pelo 
administrador público, exclusivamente do interesse público; a do tratamento isonômico dos 
administrados; e o da Teoria do Órgão. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

56.  Sob a ótica da _____________________________________________________ (Finalidade 
Pública/ Isonomia/ Teoria do Órgão), o Agente Público simplesmente representa a vontade da 
Administração – buscar o interesse público –, não podendo, portanto, ter suas decisões regidas 
pelos seus interesses particulares, sob pena de desrespeito à Finalidade, princípio implícito na 
Impessoalidade, o que acarreta em _________________________ (Nulidade/ Revogação) do 
ato praticado com desvio. 

 

57.  Sob a ótica da _____________________________________________________ (Finalidade 
Pública/ Isonomia/ Teoria do Órgão), a impessoalidade imputa à Administração a atuação pelos 
atos dos seus Agentes. Afinal, o agente só materializa a vontade da Administração. Daqui se 
extrai que não pode o Agente vincular seu próprio nome a uma atuação da Administração Pública, 
como forma de se autopromover, tampouco pode ser diretamente responsável por dano causado 
ao administrado, devendo, caso tenha agido com _________________________________ 
(culpa/ dolo/ fraude/ culpa ou dolo), ressarcir a administração pela indenização paga ao particular. 

 

58.  Sob a ótica da _____________________________________________________ (Finalidade 
Pública/ Isonomia/ Teoria do Órgão), a impessoalidade redunda na vedação ao tratamento 
discriminatório. Ou seja, a ideia da impessoalidade é que o estado agirá, independentemente de 
quem sofrerá sua atuação. O estado não pode conformar a sua atuação ao administrado, ao alvo 
de sua conduta, sendo vedada a discriminação gratuita, desmotivada. 

 

59.  Sobre a ciada discriminação gratuita, essa é aquela que não se fundamenta no interesse público, 
ou seja, não tem razão de ser, já que o interesse público é a única e exclusive finalidade do 
Estado. É aquela que é acometida por desvio de finalidade. Noutro giro, se o tratamento 
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diferenciado é dado a determinados sujeitos, embasando-se esta discriminação no interesse 
público, então esta diferenciação será legitima. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

60.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a política de cotas étnico-
raciais para seleção de estudantes em universidades públicas, dado se tratar de discriminação 
gratuita, sem embasamento na finalidade pública, sendo política discriminatória que fere o 
Princípio da Impessoalidade. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

61.  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

62.  Em decorrência dos princípios da impessoalidade e da boa-fé, reconhecem-se como válidos os 
atos praticados por agentes de fato, ainda que tivesse ciência do ilícito praticado. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 

 

63.  O Princípio da Moralidade, expresso na Constituição Federal, reforça a necessidade de 
observância, pela Administração Pública, da moralidade social, não devendo o administrador 
público atuar de forma não socialmente aceitável. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

64. O Princípio da Moralidade expressa a chamada moralidade administrativa, que não se confunde 
com a moralidade social. Implica que o agente público deve ter uma conduta ética, moral, agir 
pautado na boa-fé e na busca pelo interesse público, sob pena de invalidade do ato. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

65. O Princípio da Moralidade Administrativa não comporta juízos de valor elásticos, porque o 
conceito de moral administrativa está definido de forma rígida na Constituição Federal. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

66. O conceito de moralidade é abstrato. A identificação de uma ofensa à moral administrativa 
geralmente se dá quando ofendidos, juntos, outros princípios da Administração Pública, como, 
por exemplo, a impessoalidade. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

67. A imoralidade administrativa pode ser combatida judicialmente, principalmente através da Ação 
de Improbidade Administrativa e da Ação Popular. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

68. Segundo o Princípio da Publicidade, a atuação do estado deve ser transparente, e essa 
transparência tem razão de ser: A sociedade deve ter o condão de fiscalizar a atuação estatal e, 
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por isso, a regra é que os atos praticados pela administração sejam públicos. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

69. A publicidade é feita somente depois que o ato já fora praticado. Portanto, a Publicidade atua no 
âmbito da Eficácia do ato, e não da Validade, não sendo exigida para a completude de sua 
formação. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

70. O Princípio da Publicidade, no direito administrativo, relaciona-se à publicidade, diretamente 
ligada à eficácia do ato, bem como à transparência, derivada, por sua vez, do princípio da 
indisponibilidade do interesse público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

71. A publicidade pode ser mitigada quando os atos puderem ser sigilosos, nos casos em que houver 
prejuízo a intimidade, a vida privada, a imagem, a honra ou a segurança nacional. O sigilo, nestes 
casos, deve ser fundamentado previamente. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

72. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

73. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de tributos: (i) o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e (ii) a 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

74. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

75. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

76. A Lei de Acesso à Informação tem caráter nacional, sendo aplicável a todos os entes da 
Administração Pública Direta e Indireta, bem como as entidades privadas que recebam recursos 
públicos para a realização de ações de interesse público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

77. A Publicidade se efetiva de diversas formas, dentre elas, a publicação. A Publicação somente é 
necessária sobre os atos que gerem efeitos externos à Administração, ou quando haja norma 
legal determinando a publicação. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa).  
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78. A Publicação será necessariamente feita por meio do Diário Oficial, não sendo suficiente ser dada 
publicidade pelos meios de comunicação comuns. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

79. Com base na jurisprudência do STJ, a divulgação de ato da administração pública pela imprensa 
particular em programa de televisão ou rádio em horário oficial atende ao princípio da publicidade, 
podendo produzir efeitos jurídicos Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

80. Se fora dada regular publicidade ao ato, ou seja, se foram cumpridas as medidas exigidas pela 
lei, há uma presunção __________________ (relativa/ absoluta) de conhecimento pelo 
administrado do ato praticado. 

 

81. Esta regra da presunção absoluta já foi relativizada pelo STJ em relação a concursos públicos, 
afinal, é desarrazoado exigir que o aprovado procure todos os dias, durante toda a vigência do 
concurso, no Diário Oficial, a fim de tomar ciência do ato de nomeação. Neste caso, exige-se a 
comunicação pessoal – o que é feito, em regra, pelos correios –. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

82. O Princípio da Eficiência, inserido no texto constitucional com a Emenda Constitucional 19/98, 
remete o administrador à uma busca por resultados positivos, tendo o máximo de efetividade com 
o menor gasto possível. Trata-se do dever da boa administração. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

83. A inserção expressa da Eficiência no texto constitucional não inaugurou a preocupação com a 
eficiência no âmbito administrativo do Estado. Contudo, ela não se limita a repetir algo que já era 
claro. A inserção deste quinto Princípio Expresso carrega consigo a marca da Administração 
Gerencial, ilustrando toda a reforma da Administração Pública que vem sendo feita – 
principalmente a partir da década de 90 –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

84. O Princípio da eficiência, introduzido expressamente na Constituição Federal na denominada 
Reforma Administrava, traduz a ideia de uma administração patrimonialista. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

85. A doutrina outrora defendera que o princípio da eficiência se limitava a utopia, que era um mero 
desabafo do legislador, que não poderia ser aplicado. Contudo, o desenvolvimento da doutrina 
deixou clara as várias funções de um princípio, dentre as quais se encontra a função informativa, 
que aduz serem os princípios guias do poder legiferante. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

86. O princípio da eficiência se irradia por todo o complexo normativo, forçando o legislador a sempre 
exercer sua função com vistas à eficiência, assim como o faz o administrador, assim como deve 
fazer o aplicador da lei. Exemplo de aplicabilidade da eficiência na formulação de normas é que, 
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antes, a eficiência para fins de promoção se constatava com o tempo de serviço. Hoje, não. 
Agora, a eficiência se constata com o tempo de serviço e com a avaliação de desempenho. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

87. A constituição federal, expressamente, prevê o direito ao contraditório e ampla defesa não só nos 
processos judiciais, mas também nos processos administrativos. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

88. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

89. A jurisprudência entende que, para que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa em 
processos administrativos, deve ser possibilitada a defesa prévia, técnica, e ser garantido o duplo 
grau de julgamento. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

90. A falta de defesa técnica gera nulidade do processo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

91. A possibilidade de defesa técnica implica que o réu de um processo administrativo tem direito a 
um advogado. O que não significa que não possa dispensá-lo. O que se garante é o direito de 
que, caso queira, tenha uma defesa técnica realizada por advogado. O impedimento ao acesso 
à defesa técnica pelo réu, gera nulidade do processo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

92. É constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para 
admissibilidade de recurso administrativo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

93. Nem o Princípio da proporcionalidade nem o Princípio da Razoabilidade tem uma conceituação 
pacífica na doutrina. De toda sorte, parece prevalecer que o Princípio da Razoabilidade tem uma 
conotação mais ampla, abarcando, em uma de suas vertentes, o Princípio da Proporcionalidade. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

94. Sendo o Princípio da razoabilidade mais genérico, pode-se concluir que o(a) 
___________________________ (proporcionalidade/razoabilidade) diz respeito à aceitabilidade 
da conduta em face de padrões racionais de comportamento, que levem em conta o bom senso 
do homem médio e a finalidade para a qual foi outorgada a competência ao agente público, 
exigindo-se do administrador uma atuação coerente, racional, com bom senso. Ricardo 
Alexandre. Nota-se, portanto, que a Razoabilidade está diretamente ligada à Teoria do Homem 
Médio. 
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95. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a conduta será considerada desarrozoada quando não 
dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam, ou seja, quando em desacordo com o 
Princípio da __________________ (ampla defesa/ motivação/ legalidade). 

 

96. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a conduta será considerada desarrozoada quando não 
leve em conta os fatos constantes do expediente públicos e notórios; Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

97. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, a conduta será considerada desarrozoada quando não 
guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, 
ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que deseja 
alcançar – é aqui que se enxerga a inclusão da Proporcionalidade dentro da Razoabilidade –. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

98. A proporcionalidade, mais específica, traz uma ideia de conduta equilibrada, bem dosada, sem 
excessos. Para que seja considerada Proporcional, devem estar presentes alguns requisitos. 
Identifique-os: 

 

i - Adequação a) A conduta praticada deve ser 

necessária, não havendo meio menos 

gravoso para alcançar o fim público; 

  

ii - Exigibilidade  b) Deve haver compatibilidade entre o meio 

empregado e o fim almejado; 

 

iii - Proporcionalidade em sentido estrito c) As vantagens obtidas com a conduta 

devem superar suas desvantagens. 

 

 

99. A observância da adequação e da exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento 
do Princípio da Proporcionalidade. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

100. No caso da restrição de direitos do particular por meio do Poder de Polícia, a 
Proporcionalidade exige que o administrador se utilize, dentre aquelas medidas aptas a 
solucionar o problema, da menos restritiva, que demande menos exigências dos particulares. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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101. A Razoabilidade e a Proporcionalidade só são invocáveis pelo Judiciário, no controle dos atos 
da Administração, quando se pretender analisar a legalidade do ato, e não seu mérito – não 
podendo ser substituída em juízo a escolha mais gravosa por uma menos gravosa, por exemplo 
–. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

102. A aplicação do princípio da proporcionalidade na administração pública envolve a análise do 
mérito administrativo (conveniência e oportunidade). Diante disso, o Poder Judiciário não pode 
se valer do referido princípio para fundamentar uma decisão que analise a legitimidade do ato 
administrativo. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

103. O Princípio da motivação é considerado requisito moralizador, que permite aos administrados 
fiscalizar a atuação do administrador. Em síntese, aponta que a Administração deve indicar os 
fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sendo, em regra, válidas as motivações 
genéricas ou e inválidas as insuficientes –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

104. No caso dos atos ______________________________ (discricionários/ vinculados), a 
existência da motivação determina a prática do ato, enquanto nos atos 
______________________________ (discricionários/ vinculados) ela se limita a autorizar a 
prática deste ato. De toda sorte, ela é necessária, como regra, em todos os atos. 

 

105. Consoante a jurisprudência firmada pelo STJ, é correto afirmar que na remoção ex officio de 
servidor público para localidade diversa da por ele postulada, exige-se a correspondente 
motivação por parte da Administração Pública. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

106. A Constituição Federal prevê a exigência de motivação apenas para as decisões 
administrativas dos Tribunais e do Ministério Público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

107. O Princípio da Motivação é tido como implícito, já que não tem previsão expressa na 
Constituição quanto aos atos da Administração Pública – a despeito de ter previsão 
infraconstitucional expressa –. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

108. Há previsão expressa na própria Constituição de que os atos dos Tribunais e do MP devem 
ser motivados. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

109. Pela natureza principiológica da Motivação, resta nela impregnada a característica da 
relatividade, podendo haver mitigação. Nos atos Ad Nutum, por exemplo, não se exige a 
motivação – exoneração de um sujeito em cargo comissionado, por exemplo –, contudo, caso o 
administrador opte por motivá-los, aplica-se a Teoria dos Motivos Determinantes. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 
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110. A motivação deve ser, em regra, prévia ou concomitante a prática do ato. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

111. A motivação poderá ser a posteriori quando o motivo extemporaneamente alegado preexistia, 
era idôneo para justificar o ato e foi a razão determinante para a sua prática. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

112. Aliunde, do latim, significa “de outro lugar”. Trata-se, a motivação aliunde da motivação 
extraída de outro ato já praticado. Essa forma de motivação, por não ser específica, é vedada no 
ordenamento jurídico brasileiro, salvo nos casos em que há expressa previsão legal. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

113. A motivação aliunde é plenamente possível, desde que os motivos pré-alegados sejam lícitos, 
existentes e suficientes para motivar o novo ato. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

114. Pelo princípio da motivação, é possível a chamada motivação Aliunde, ou seja, a mera 
referência, no ato, à sua concordância com anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, como forma de suprimento da motivação do ato. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

115. O Princípio da Autotutela confere a Administração o poder-dever de, inclusive de ofício, 
_____________________ (anular/revogar) seus atos ilegais – controle de legalidade – e, 
_____________________ (anular/revogar) aqueles que considerar inoportunos ou 
inconvenientes – controle de mérito –. 

 

116. A Anulação pode ser realizada pelo Judiciário, afinal, trata-se de controle de legalidade. Já a 
Revogação, não pode, sob pena de ofender a tripartição de poderes. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

117. De acordo com a lei 9.784/99, complete as lacunas: A Administração ______________ 
(deve/pode) anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e ______________ 
(deve/pode) revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos.  

 

118. De acordo com a Súmula nº 473 do STF, complete as lacunas: A administração ___________ 
(deve/pode) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
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119. O Princípio da Autotutela, como todos os outros princípios, tem caráter relativo, devendo ser 
harmonizada a frieza de sua aplicação com a segurança jurídica. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

120. Com base no princípio da autotutela, e em qualquer tempo, a administração pública tem o 
poder-dever de rever seus atos quando estes estiverem eivados de vícios. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

121. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em _________________ (um/ dois/ três / quatro/ cinco) 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 

122. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção 
do último pagamento. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa).  

 

123. No exercício do poder de autotutela, a administração pública pode anular seus próprios atos, 
independentemente da instauração de prévio processo administrativo, ainda que tais atos gerem 
efeitos no âmbito dos direitos individuais. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

124. Caso haja possibilidade de prejuízo a terceiro, a anulação ou revogação deve ser precedida 
de processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

125. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 
terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
Administração. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

126. Maria Sylvia Zanella di Pietro aponta que alguns atos não podem ser revogados. Marque um 
X identificando estes atos insuscetíveis de revogação. 

(   ) Atos Vinculados; 

(   ) Atos Discricionários; 

(   ) Atos que já exauriram seus efeitos; 

(   ) Atos que estiverem sob apreciação de autoridade superior; 

(   ) Atos meramente administrativos; 

(   ) Atos que integrem um procedimento; 

(   ) Atos que gerem direitos adquiridos. 
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127.  A possibilidade de se revogar atos administrativos cujos efeitos já se exauriram é decorrência 
lógica do princípio da autotutela. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

128. Ao Princípio da Segurança Jurídica são conferidas duas interpretações com diferentes 
amplitudes. Na mais ampla, ele engloba o Princípio da Proteção à Confiança. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

129. O Princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera 
que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e 
respeitados pela própria Administração e por terceiros. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

130. O Princípio da Proteção à Confiança vem sendo utilizado pelo judiciário para relativizar o 
Princípio da Legalidade frente aos que agem de boa-fé. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

131. Exemplo de aplicação prática do Princípio da Proteção à Confiança é o sedimentado 
entendimento de que se servidor público receber algum tipo de verba a que não fazia jus por erro 
da administração, desde que esteja de boa-fé – acreditando ser realmente devido aquele valor – 
é desnecessário o ressarcimento ao erário. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

132. Dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores 
recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação 
da lei por parte da administração pública. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

133. Exemplo de aplicação prática do Princípio da Proteção à Confiança é a manutenção de atos 
praticados pelos Funcionários de Fato, desde que não haja prejuízo a terceiro. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 

 

134. No direito brasileiro, não há previsão expressa dos princípios da segurança jurídica e da 
proteção à confiança. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

135. Com base no princípio da segurança jurídica, uma nova interpretação dada pela 
administração acerca de determinado tema não pode ter eficácia retroativa. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 

 

136. O Princípio da Continuidade do Serviço Público implica o caráter contínuo e ininterrupto da 
prestação do serviço público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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137. Em razão do Princípio da Continuidade do Serviço Público, é vedada a greve do servidor 
público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

138. É vedada a greve do servidor público militar. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

139. O servidor público civil deve exercitar seu direito de greve na forma da lei. Contudo, como 
ainda não foi editada a referida lei, o STF determinou a aplicação analógica da lei de greve dos 
empregados da iniciativa privada, até que sobrevenha a lei específica referente aos servidores 
públicos civis. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

140. Como regra, é vedada a interrupção da prestação do serviço público ao usuário, já que o 
Princípio da Continuidade do Serviço Público confere a prestação caráter contínuo, ininterrupto. 
Contudo, excepcionalmente, é possível a interrupção, desde que constatado o inadimplemento 
do usuário ou uma razão de ordem técnica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

141. Em todo caso, a interrupção depende da observância de dois requisitos: (i) O Aviso Prévio, e 
(ii) O não prejuízo aos serviços públicos de natureza essencial. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

142. Por foça do Princípio da Continuidade do Serviço Público, é vedado ao prestador de serviços 
alegar a exceção de contrato não cumprido para paralisar a prestação dos serviços à sociedade. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

143. É aceitável no direito administrativo a exceção de contrato não cumprido, desde que o 
inadimplemento da Administração Pública perdure por mais de _________ (15/30/45/60/90) dias. 

 

144. O Princípio da Presunção de Legitimidade opera em duas ordens: cria uma 
____________________________________________________ (Presunção de 
Verdade/Presunção de Legalidade) que se relaciona aos fatos praticados pela Administração, 
que serão presumidos como verdadeiros quando alegados, e 
____________________________________________________ (Presunção de 
Verdade/Presunção de Legalidade), relativa ao direito, que faz presumir que os atos da 
administração estão de acordo com as normas legais. 

 

145.  As presunções que recaem sob o ato administrativo têm como principal efeito prático a 
inversão do ônus da prova, que passa a ser incumbência do administrado, sendo que, enquanto 
não afastadas estas presunções, as decisões da Administração podem ser executadas 
imediatamente, criando obrigações para os particulares, independentemente de sua 
concordância. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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146.  O Princípio da Especialidade propõe que a Administração, para uma melhor prestação de 
suas atividades, deve buscar a especialização dos serviços através da descentralização. A 
Doutrina aponta que este princípio se liga única e exclusivamente à descentralização, não tendo 
qualquer relação com parcerias firmadas com o terceiro setor. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 

 

147. Aplica-se o princípio da especialidade quando a administração pública firma termo de parceria 
com organizações da sociedade civil de interesse público, visto que recebe ou pode receber 
delegação para a gestão do serviço público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

148. Por sua vez, o Princípio da Hierarquia diz respeito única e exclusivamente à Desconcentração, 
afinal, não existe uma relação hierárquica entre a Administração Direta e Indireta, e sim 
vinculação, controle finalístico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

149. A hierarquia se manifesta, dentre outras formas, através dos poderes de rever os atos dos 
subordinados; delegar ou avocar competências; punir os agentes subordinados; e o dever de 
obediência dos subordinados aos superiores hierárquicos; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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DIA 05 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 
 

Direito Coletivo do Trabalho: conceito, evolução histórica, denominação, 
conteúdo e função. Fontes normativas. Princípios. Os conflitos coletivos 
de trabalho e mecanismos para sua solução. (prof. Luiz Fabre) 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/10 

  

 
 

 

1) Faça a correlação entre as colunas, no tocante à história do sindicalismo internacional: 

1) Fase da proibição A) Teremos o reconhecimento do sindicalismo pela doutrina social da 

Igreja (1891, Encíclica Rerum Novarum), Constituição Mexicana (1917), 

Constituição de Weimar (1919), Tratado de Versailles (primeira 

Constituição da OIT, 1919).  Decorrerão modelos de reconhecimento 

com liberdade e reconhecimento sob controle do Estado (sistemas 

corporativistas, como o da Itália sob a Carta del Lavoro e Lei Rocco, e o 

sistema soviético).  

2) Fase da tolerância B) A Revolução Industrial (período prolongado de transição para novos 
processos de manufatura entre 1760 e 1840) originou o surgimento de 
duas classes sociais: o capitalista e o proletário. A agregação destes é 
inevitável para resistir à superexploração. Paulatinamente, vão 
adquirindo legitimidade, com a revogação das leis sobre conspiração na 
Grã-Bretanha (1824), França (1864), Confederação da Alemanha do 
Norte (1864), Holanda (1872), Itália (1890) e aceitação pelos EUA (1842, 
Massachussets, caso Commonwealth versus Hunt) 

3) Fase do 

reconhecimento 

C) Reinava o liberalismo estrito. A Lei Le Chapelier (1791), além de 

extinguir as corporações de ofício, também proíbe sindicatos, bem como 

qualquer corpo intermediário entre o indivíduo e o Estado. A 

jurisprudência da Common Law considera contrário ao interesse público 
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todo pacto limitativo da liberdade de comércio individual, o que será 

confirmado pelas leis sobre coalizões (1799 e 1800). Na Bélgica, 

reconhece-se o direito de associação, mas considera-se o sindicalismo 

uma conspiração delitiva. O Código de Napoleão (1810) pune a 

associação de trabalhadores. 

 

2) Que tal compreender a história do sindicalismo brasileiro na velocidade com que se 
pronuncia o alfabeto? Quanto à história do sindicalismo brasileiro, leia e circule a expressão 
correta ou responda se a sentença é verdadeira ou falsa: 

A) O sindicalismo no Brasil nasce posteriormente ao movimento europeu. Inicialmente, vigorou no 
País o regime escravista de trabalho, impeditivo do desenvolvimento de um modelo sindical 
autêntico, que pressupõe o trabalho livre. Por aqui, as corporações existentes durante o império, 
eram denominadas de confrarias, com poucas semelhanças às corporações de ofício medievais da 
Europa. A Constituição de 1824, art. 179, n. 25, ___________________________ (aboliu/legitimou) 
as corporações de ofício e proclamou a liberdade de trabalho.  

 

B) Durante o século XIX não houve, no Brasil, nenhuma entidade associativa de trabalhadores.               
(   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

C) A Constituição de 1891 garantiu o direito de associação, contanto que pacífica. (   ) Verdadeiro;      
(   ) Falso. 

 

D) Durante o século XIX não houve nenhuma lei sindical no Brasil. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

E) No século XX apareceram as primeiras leis sindicais no Brasil: O Decreto 979/1903 e o Decreto 
1.637/1907. O Decreto 979/1903 era relativo ao setor rural e com sentido cooperativista, atribuindo 
ao sindicato a função de intermediário do crédito a favor dos sócios. O agrupamento podia ser misto 
(empregadores e empregados). O decreto admitia liberdade de ingresso e saída do sindicato e a 
criação de caixas para os sócios e cooperativas de crédito e venda dos seus produtos. Já o Decreto 
1.637/1907 era completamente diferente do primeiro, correspondendo à verdadeira moldura de uma 
lei sindical (conforme Otávio Bueno Magano). Ele regula a criação de sindicatos tendo com base a 
profissão e os critérios da similaridade e da conexidade, abrangendo empregados, empregadores e 
trabalhadores autônomos, como os profissionais liberais. O decreto garantia a 
__________________________ (unicidade/pluralidade sindical). 

 

F) É nesse período que se começa a estruturar o sindicalismo brasileiro, num estágio de 
desenvolvimento sindical conhecido como __________________________________________ 
(anarcossindicalismo/sindicalismo populista ou intervencionismo). 

 

G) O anarcossindicalismo, “uma doutrina sindical e política que influiria, poderosamente, no 
sindicalismo denominado revolucionário” (Amauri Mascaro Nascimento), foi impulsionado pelos 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 124 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

trabalhadores ___________________________ (nativos/imigrantes) que proliferaram a partir da 
abolição da escravidão. O Anarcossindicalismo era um sindicalismo apolítico, voltado a questões 
profissionais, inspirando diversos movimentos grevistas. Era excludente do trabalhador brasileiro e 
voltado para o europeu, tendo sido reprimido.  Seu ponto culminante serão as greves gerais de 1917 
e 1919. 

 

H) Os últimos dez anos do Anarcossindicalismo, que se encerrará na década de 30, são marcados 
pela regulamentação estatal de direitos trabalhistas, como é exemplo a Lei 4.982/1925, relativa a 
férias, bem como a Lei Elói Chaves, de 1923, de cunho previdenciário. Ao tempo em que o Estado 
abandona a distância que tinha das relações de trabalho, os movimentos grevistas 
________________________ (aumentarão/arrefecerão). 

 

I) A partir de 1930 inicia-se um novo período para o sindicalismo no Brasil, denominado de 
_________________________________________________________ (anarcossindicalismo/fase 
intervencionista ou sindicalismo populista), com trações que permanecem até hoje. Esta fase é 
inaugurada com o Decreto 19.770/1931. 

 

J) O Decreto 19.770/1931 inaugurou um modelo corporativista de organização sindical que 
atravessou o século XX e chega até hoje praticamente incólume, submetendo o sindicato ao Estado 
e retirando-lhe a autonomia, além de traçar o modelo do sindicato ______________________ 
(único/livre) e estabelecer a sindicalização por ____________________ (profissão/categoria). 
Ademais, o Decreto de 1931 estruturou o sistema confederativo e transformou o sindicato em órgão 
de colaboração com o Estado, negando-lhe função política e conferindo-lhe função assistencial. 

 

K) Na nova ordem, deveria o sindicato atuar como amortecedor dos conflitos trabalhistas, 
colaborando com o Estado. Com a nova regulação, o Governo buscou 
_________________________ (fomentar/desestabilizar) as antigas lideranças, muitas delas 
estrangeiras, tanto que passou a exigir proporcionalidade de brasileiros/estrangeiros nos quadros de 
filiados. Luiz Werneck Vianna expõe o tripé que resume a nova sistemática sindical: “desmobilização, 
despolitização e desprivatização”. 

 

L) Em tese, o modelo criado pelo Decreto 19.770/1931 teria vida curta, pois a Constituição de 1934, 
no art. 120, parágrafo único, previa a ________________________ (pluralidade/unicidade/unidade) 
e autonomia sindical.  

 

K) Porém, a norma do art. 120, parágrafo único, da Constituição de 1934 foi ineficaz: quatro dias 
antes da entrada em vigor da Constituição, o Governo baixou o Decreto 24.694/1934, mantendo os 
mesmos princípios do estatuto de 1931, ao tempo em que a pluralidade dos sindicatos ficava 
limitadíssima, na medida em que permaneceu a exigência de só poderem ser reconhecidos aqueles 
sindicatos que representassem, no mínimo, 1/3 dos empregados que exercessem a mesma profissão 
na mesma localidade e que tivessem carteira profissional. Observe-se que este Decreto contrariava 
a Constituição de 1934; porém, o STF não declarou sua não-recepção. Seja como for, a Constituição 
de 1937 retomou a __________________________ (pluralidade/unicidade/unidade) sindical. 
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L) A Constituição de 1937 considerou a greve e o lockout __________________________________ 
(direitos/recursos antissociais contrários aos soberanos interesses da produção). 
Infraconstitucionalmente, foi editado o Decreto-Lei 1.402/1939, constituindo a fase acabada do 
corporativismo que se intentava implantar desde 1931. A mesma linha foi mantida na CLT (Decreto-
Lei 5.452/1943). 

 

M) A Constituição de 1946 declarou a liberdade sindical, condicionando-a, porém, à lei, no que 
manteve a tradição unitarista. A greve _________________________ (deixou de ser/continuou 
sendo) ilícita, sendo reconhecida pelo art. 138 como um direito, o que já havia sido reconhecido antes 
pelo Decreto 9.070/1946. 

 

N) Sobreveio o regime de 1964 e, com ele, a Constituição de 1967, alterada pela EC 01/1969. A 
greve manteve-se como direito dos trabalhadores. Todavia, _____________________________ 
(não foi permitida/foi parcialmente permitida) a greve nos serviços públicos e atividades essenciais. 
Neste período, foi editada a antiga Lei de Greve, 4.330/60, cujo texto praticamente impossibilitava 
seu exercício. A estrutura sindical foi mantida, pois a a intenção do Governo era controlar as 
entidades sindicais, e não destruí-las. No período, a única atividade dos sindicatos consistia em 
implantar ou expandir serviços assistenciais. 

  

O) A situação altera-se a partir de 1978. Segundo Maria Hermínia Tavares de Almeida, o sindicalismo 
brasileiro segue, a partir de 1978, trajetória diversa dos outros países latino-americanos. Enquanto 
nestes houve ___________________________ (fortalecimento/enfraquecimento), no Brasil ocorreu 
o inverso. 

 

P) O sindicalismo brasileiro dos anos 1980 teve uma posição melhor do que nas épocas passadas, 
encontrada nas condições oferecidas pela democratização do País. Divide-se o movimento sindical 
com a fundação da Central Única dos Trabalhadores (1983) e da Central Geral dos 
Trabalhadores (1986), a primeira pretendendo uma reforma geral do movimento sindical e 
defendendo ________________________________ (plena liberdade/manutenção da unicidade); a 
segunda, batendo-se contra a intervenção do Estado, mas defendendo a 
________________________________ (pluralidade/unicidade sindical). 

 

Q) Em 1978 inicia-se um ciclo de greves sem precedentes, partindo da região do ABC em São Paulo. 
A partir de 1985, no governo Sarney, inicia-se um período de __________________ (menor/maior) 
liberdade sindical, sob o comando do Ministro do Trabalho Almir Pazzianotto, que suprimiu o 
controle das DRTs sobre as eleições sindicais e abandonou a prática de depor diretorias sindicais 
que se opusessem à política econômica. É editada a Portaria 3.100/85, que revogou a de n. 3.337/78, 
que vedava a criação de centrais sindicais.  

 

R) Finalmente, o último marco concreto do sindicalismo brasileiro será a promulgação da 
Constituição de 1988, que inaugurou um regime de plena liberdade sindical (   ) Verdadeiro; (   ) 
Falso. 

 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 126 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

S) A pluralidade sindical __________________ (sempre/nunca) foi uma real bandeira do movimento 
sindical brasileiro.  

 

T) A unicidade sindical em 1988 é fruto de aceitação, pelo constituinte, de apelos de dirigentes 
sindicais de empregados e empregadores. A reforma sindical nunca foi demanda prioritária do 
movimento sindical, ressalva feita à CUT, que defendia o pluralismo, mas sem grande eficácia. É 
sintomático que PCB, PC do B e PDT tenham votado à unanimidade pela ___________________ 
(unicidade/pluralidade) sindical, com o PT apresentando um único voto contrário, adotando o restante 
da bancada a abstenção. 

 

U) Quando da Constituinte, argumentavam os sindicalistas que a _______________________ 
(unicidade/pluralidade) resultaria na criação de inúmeros sindicatos, fragmentando-se e 
enfraquecendo a categoria. O curioso é que na Alemanha, onde há pluralidade, o número de 
sindicatos é pouco superior a uma dezena, ao passo que no Brasil, onde há unicidade, há mais de 
quinze mil entidades sindicais registradas no Ministério do Trabalho! 

 

V) Algumas iniciativas de mudanças ocorreram: a Mensagem 1.330, de 03/11/1998, do Presidente 
da República, enviada ao Congresso Nacional, visava a submeter ao Congresso proposta de emenda 
constitucional que alteraria os arts. 8º, 111 e 114 da CF com o objetivo de “implementar a verdadeira 
liberdade sindical, tal como convebida na Convenção 87 da OIT”. Pretendia-se eliminar a unicidade 
sindical, o modelo confederativo e atenuar a contribuição compulsória e a jurisdição normativa. A 
PEC mais recente é a 426/2005, fruto de discussões que duraram oito meses, entre agosto de 2003 
e março de 2004, dentro do chamado Fórum Nacional do Trabalho, com conclusões negativamente 
surpreendentes. Ao final, segundo pressões sindicais, formulou-se modelo que daria grandes 
poderes às centrais sindicais, _______________________________ (rompendo/preservando) boa 
parte do modelo corporativista. Trata-se do sindicalismo de cúpula. 

 

W) As centrais sindicais foram densificadas normativamente pela Lei 11.648/2008. Elas 
_________________________ (integram/não integram) o modelo confederativo brasileiro. 

 

X) Em nosso modelo de sindicalismo de cúpula, as centrais sindicais são entidades de representação 
geral dos ___________________________ (trabalhadores e empregadores/apenas dos 
trabalhadores). 

 

Y) O princípio da unicidade ________________________ (se aplica/não se aplica) às centrais 
sindicais. 

 

Z) A central sindical deve reunir, no mínimo, ___________________ (10/100/1000) sindicatos 
distribuídos nas cinco regiões do País (trataremos com mais profundidade das centrais em outro 
ponto). 

 

3) A Lei 13.467/2017, apelidada de Reforma Trabalhista, acarretou, exceto: 
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A) A prevalência do negociado sobre o legislado em determinadas matérias, além de reconhecer que 
a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico; 

B) A extinção da contribuição sindical compulsória (o apelidado imposto sindical), além de condicionar 
o desconto de contribuição sindical a autorização prévia e expressa dos membros da categoria; 

C) A adoção da teoria da aderência da norma coletiva limitada por prazo, que não poderá ser superior 
a dois anos, vedada a ultratividade. 

D) O fim da necessidade de registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho como requisito para 
aquisição de personalidade sindical. 

E) Não respondida. 

 

4) O sindicalismo brasileiro está jungido aos seguintes princípios, exceto: 

A) Liberdade de associação; 

B) Princípio da unidade sindical; 

C) Princípio da sindicalização por categoria; 

D) Princípio da liberdade de administração; 

E) Princípio da não interferência externa; 

 

5) Quanto às funções dos sindicatos, segundo Magano e Mascaro, proceda à correlação:  

1) Função econômica 

(Magano, Godinho) 

A) O sindicato, atuando em favor de determinado grupo, atua 

numa dimensão política, embora seja conveniente que não 

imiscua em política partidária. 

2) Função política (Mascaro) B) Num sistema de liberdade sindical, em que os grupos gozam 

de autonomia para a autodeterminação de seus interesses, é 

natural que cada um deles tente usar dos meios de pressão que 

lhes parecem mais convenientes para o sucesso de seus 

objetivos, mas isso não significa atropelar a boa fé e todo e 

qualquer padrão de respeito.  

3) Função ética (Magano) C) Celebrar Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. 

4) Função negocial ou 

regulamentar (Magano); 

normativa (Godinho) 

D) Opera no âmbito judicial e extrajudicial, na defesa de 

interesses individuais e coletivos, de associados e não 

associados. Prescinde de autorização para atuar na defesa dos 

interesses da categoria. 
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5) Função de representação 

(Mascaro) 

E) Obtenção de receitas necessárias ao desenvolvimento de 

suas atividades (v. CLT, arts. 548 e 564) (Mangano). Para 

Godinho, essa função descreve a aptidão do ser coletivo 

trabalhista de produzir a adequação às particularidades regionais 

ou históricas das regras heterônomas de indisponibilidade 

apenas relativa (falaremos oportunamente sobre o que Godinho 

chama de princípio da adequação setorial negociada). 

6) Função assistencial (Brito 

Filho) 

F) Em diversos períodos da história do sindicalismo brasileiro, 

esta foi a função proeminente dos sindicatos. Porém, não deve 

ser a principal. 

7) Função justrabalhista 

(Godinho) 

G) melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na 

ordem econômica. 

8) Função modernizante e 

progressista (Godinho) 

H) Confere legitimidade política e cultural à relação de produção 

básica na sociedade contemporânea) 

9) Função conservadora 

(Godinho) 

I) Generalizar  para o mercado de trabalho direitos alcançados 

por trabalhadores nos segmentos mais avançados da economia. 

10) Função pacificadora 

(Godinho) 

J) Composição de conflitos sociocoletivos. 

 

6) O Direito Coletivo do Trabalho estrutura-se em torno dos seres coletivos trabalhistas, atuando na 
resolução dos conflitos coletivos no âmbito das relações laborais.  Os conflitos de natureza 
___________________________ (econômica/jurídica) dizem respeito a divergência de interpretação 
sobre regras ou princípios existentes. 

 

7) Nos conflitos de natureza _______________________ (econômica/jurídica), também chamados 
de conflitos de ____________________________ (interesse/interpretação), a divergência se refere 
a reivindicações econômico-profissionais dos trabalhadores ou pleitos empresariais, visando a alterar 
condições existentes na respectiva empresa ou categoria. 

 

8) Os conflitos coletivos trabalhistas solucionam-se de forma autocompositiva ou heterocompositiva. 
A autocomposição ocorre quando as partes coltivas contrapostas ajustam suas divergências de modo 
autônomo, celebrando diretamente documento pacificatório. São exemplos de autocomposição: 

A) Negociação coletiva, conciliação, mediação. 

B) Arbitragem, dissídio coletivo. 
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C) Greve, lockout. 

 

9) Na heterocomposição, as soluções não são alcançadas pelas partes, mas por um terceiro. São 
exemplos: 

A) Negociação coletiva, conciliação, mediação. 

B) Arbitragem, dissídio coletivo. 

C) Greve, lockout. 

 

10) Ninguém será privado de seus bens ou sua liberdade sem o devido processo legal. Ao assim 
prever, a Constituição proíbe a Justiça de mão própria e reivindica o monopólio estatal da jurisdição. 
Não obstante, a autotutela (uso extroverso da própria força) é excepcionalmente possível. É exemplo 
de autotutela admitida pelo ordenamento: 

A) a greve, um direito dos trabalhadores de causar prejuízos; 

B) o lockout ou locaute, que seria um direito dos empregadores de suspender suas atividades como 
forma de protesto; 

C) a arbitragem. 

D) o dissídio coletivo. 

E) a negociação coletiva. 
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DIA 06 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. 
Disposições gerais e transitórias. (prof. Filipe Kinsky) 

 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/93 
 
 

 

1. Complete as lacunas com os institutos respectivos: 

Poder 
Constituinte 
Originário 

Poder 
Constituinte 

Derivado 
Reformador 

Poder 
Constituinte 

Derivado 
Revisor 

Poder 
Constituinte 

Derivado 
Decorrente 

Poder 
Constituinte 

Derivado Difuso 

 

Quando se fala em Poder Constituinte fala-se não só no Poder de criar uma nova ordem jurídica, 
de fundar um novo Estado (_____________________________________), mas também de alterar 
a ordem jurídica através de acréscimo, supressão ou modificação das normas constitucionais, seja 
por um quórum mais exigente (_____________________________________), ou até mesmo por 
um quórum mais simples, como já fora oportunizado uma vez 
(_____________________________________).  Além dessas funções, incumbe ao Poder 
Constituinte, também, inaugurar novas Constituições dentro do próprio Estado (Constituições 
Estaduais) através do _________________________________, a fim de tornar mais adequadas as 
normas de caráter constitucional às diferentes peculiaridades regionais, dando vida ao federalismo 
brasileiro. Por fim, também se fala em ____________________________________, quando da 
modificação da Constituição sem a modificação textual. 

 

2. É apontado como sendo o percursor do estudo do Poder Constituinte, através de sua 
obra intitulada “O que é o terceiro Estado?”, Emmanuel Joseph Sieyès. (Verdadeiro/Falso). 

 

3. O Estado, à época de Sieyès, era formado por três camadas. Havia o Clero, intitulado 
Primeiro Estado, a Nobreza, como sendo o Segundo Estado, e a Burguesia junto à plebe, como 
Terceiro. Em seu livro, ele traça, pela primeira vez, a diferença entre Poder Constituinte e Poderes 
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Constituídos, deixando claro que o Poder Constituinte, emanava ________________ (do povo/da 
nação) e era tudo: era a base da sociedade, era quem a mantinha, quem lhe dava força, era de onde 
emanava o Poder do Estado. Os Poderes Constituídos, por sua vez, como indica o nome, eram os 
Poderes constituídos pelo Poder Constituinte. Só existiam porque haviam sido constituídos, só 
respiravam porque o povo havia lhes havia criado. 

 

4. A teoria do poder constituinte, desenvolvida pelo abade Emmanuel Sieyès no manifesto 
“O que é o terceiro estado?” contribuiu para a distinção entre poder constituído e poder constituinte. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

5. O titular do Poder Constituinte já fora, outrora, o divino – destacadamente na idade 
média –. Hoje, no Brasil, entende-se que o (a) ______________ (nação/povo) é o titular do Poder 
Constituinte, de acordo com a própria Constituição Federal. E o exercício deste Poder cabe 
___________________ (ao povo/aos representantes escolhidos pelo povo). 

 

6. Nem sempre o Poder Constituinte emanará legitimamente do povo. Exemplo disso são 
as Constituições autoritárias que outrora ocuparam o topo da ordem jurídica brasileira. Quando o 
texto constitucional fala em detenção do Poder pelo povo, mas, na realidade, tem cunho autoritário, 
tem-se, de acordo com Barroso, uma “hipocrisia constitucional”. (Verdadeiro/Falso) 

 

7. O Poder Constituinte Originário é subdivido pela Doutrina. Identifique as classificações: 

i) Poder Constituinte 
Originário Histórico 

 

(a) Toma forma com todas as inovações constitucionais 
revolucionárias que se seguem à primeira, fundando 
novas ordens jurídicas que consubstanciam-se em, 
como sugere o nome, verdadeiras revoluções, em que 
se funda efetivamente um novo complexo jurídico, um 
novo Estado, mas não pela primeira vez. 

ii) Poder Constituinte 
Originário 
Revolucionário 

 (b) É o primeiro Poder Constituinte a instaurar uma 
ordem jurídica inovadora no Estado. Só é exercido, 
portanto, uma vez, em nome do povo que o detém. 
Nesse sentido, no Brasil, foi exercido em 1824, com a 
Constituição do Império. 

 

8. A Revolução e o Golpe têm em comum entre si a ______________ 
(legalidade/ilegalidade) de sua prática. Tanto um quanto o outro são formas contrárias ao 
ordenamento jurídico vigente de se impor determinada ideologia. Diferenciam-se, contudo, no que 
diz respeito ao apoio popular. Diz-se que ________________ (a revolução/o golpe) conta com o 
apoio da população, enquanto ________________ (a revolução/o golpe) é uma imposição de uma 
minoria tanto ao governo vigente quanto ao próprio povo. 
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9. Quando o Poder Constituinte Originário se dá por forças externas, dá origem as chamadas 
______________________ (Constituições Autônomas/Constituições Heterônomas). Por outro lado, 
há também as ______________________ (Constituições Autônomas/Constituições Heterônomas), 
que seriam aquelas que vem de dentro, surgem internamente, são feitas por e se destinam ao mesmo 
povo. 

 

10. Diz-se ainda que as Heteroconstituições se classificam em Soft e Hard, sendo que em 
____________________ (sentido soft/sentido hard), como presumível pelo nome, é mais branda, 
sendo que a força externa determina apenas os princípios e fundamentos que devem reger a 
constituição, enquanto em ____________________ (sentido soft/sentido hard), há uma imposição 
total do novo texto constitucional. 

 

11. O chamado Poder Constituinte Supranacional, por sua vez é o poder de constituir uma 
ordem constitucional que abrange mais de um Estado. Dá-se origem, aqui, há uma entidade 
supranacional que surge a partir de um fenômeno de integração entre os Estados – que pode ser 
meramente econômica no seu nascimento, mas caminhar até uma integração total, inclusive política. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

12. O Poder Constituinte Originário tem diversas características que o distingue dos 
demais. Identifique cada uma delas abaixo: 

 

(i) Ilimitado  

(a) Essa característica diz respeito à ausência 
de formalidades e solenidades pré-definidas 
quando dá instituição da nova Constituição. O 
constituinte tem autonomia para determinar de 
que forma se dará a elaboração da nova 
constituição, e sua soberania não poderá ser 
contestada. 

(ii) Inicial  

(b) Essa característica sinaliza que o 
rompimento com a ordem jurídica anterior não 
tem barreiras no campo do Direito. Nem mesmo 
institutos de alto prestígio, como o Direito 
Adquirido, são imunes ao Poder Constituinte 
Originário. 

(iii) Incondicionado  

(c) Quer dizer que o PCO não deixa de existir 
tão somente porque já houve o nascimento da 
nova Constituição. O PCO fica em estado de 
latência, de inatividade, mas pronto para voltar 
a atividade a qualquer tempo, fundando uma 
nova ordem jurídica. 
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(iv) Permanente  
(d) Significa que o Poder Constituinte inaugura 
uma nova ordem jurídico-constitucional. 

(v) Instantâneo  
(e) O Poder Constituinte é inalienável, não pode 
ser transferido. Ele é do povo, para sempre. 

(vi) Inalienabilidade  

(f) Se liga intimamente à característica da 
latência, da permanência do PCO. Significa que 
este poder pode se manifestar a qualquer 
momento no tempo. 

(vii) Específico  
(g) Tudo o que o Poder Constituinte Originário 
faz é Constituição, e tudo o que ele pode fazer 
é constituição. 

 

13. Os ________________ (Jusnaturalistas/Juspositivistas), defendem a ideia da existência de 
um Direito Natural, um direito que precede a ordem jurídica positivada. Apontam que o PCO é um 
poder exercido no campo positivo, ou seja, ele é posterior a existência do Direito Natural. Por lógica, 
mesmo o PCO encontraria limites jurídicos no Direito Natural, devendo, portanto, observar suas 
premissas. Nesse sentido, os jusnaturalistas defendem que o PCO exerce um 
____________________ (poder jurídico/poder de fato) – criado  dentro dos limites do Direito Natural. 

 

14. Já os ________________ (Jusnaturalistas/Juspositivistas), aos quais segue o Direito 
brasileiro, não aceitam a existência de outro Direito que não o positivado – escrito, convencionado –
. Neste sentido, já que só é Direito o que está positivado, e a Constituição Federal está no apice de 
toda a cadeia normativa positivada, a possibilidade de trocá-la estaria livre de qualquer limite. Em 
outras palavras, para os positivistas, o PCO não exerceria um Poder Jurídico, já que a criação da 
Constituição inaugura todo um novo ordenamento jurídico. Diz-se, então, que o PCO exerce  
____________________ (poder jurídico/poder de fato). 

 

15. O Brasil adota a tese de que o Poder Constituinte Originário é um 
____________________________ (Poder de Fato/Poder Jurídico). 

 

16. Apesar de não existirem circunscrições jurídicos ao exercício do PCO, existe uma série de 
limites – mesmo no caso da adoção da corrente positivista – em outros campos que não o Direito. 
(Verdadeiro/Falso). 

 

17. Existem limites ideológicos, segundo os quais deve haver uma identididade reflexa entre a 
Constituição e a sociedade – nota-se aqui clara influência de ____________ (Kelsen/Carl 
Schimitt/Lassale) –. Não pode o exercente do Poder Constituinte passar por cima dos costumes e 
tradições da sociedade que lhe deu legitimidade para representá-la no exercício de tal Poder. 
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18. Há também os limites institucionais, que, da mesma forma que os ideológicos, adotam a ideia 
da identidade reflexa, mas, aqui, o fazem no tocante às instituições que já se enraízam na sociedade. 
Por exemplo, não seria razoável a adoção, hoje, através de uma nova constituição, da manorquia 
absolutista, simplesmente porque não condiz com a realidade institucional do país. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

19. Os Jusnaturalistas, ao defenderem que o Poder Constituinte Originário seria um Poder 
Jurídico, estabelecem uma série de limites normativos ao exercício deste poder. Mesmo que não 
adotemos essa tése no Brasil, é recomendado conhecê-la um pouco mais. Identifique corretamente 
as ligações nas colunas abaixo: 

Limites Substanciais apresentados pela corrente Jusnaturalista 

(i) Limites Substanciais 
Transcendentes 

 

(a) São limites que dizem respeito aos elementos de 
formação do Estado – povo, território e soberania -, que 
claramente constituem uma barreira ao Poder 
Constituinte. Afinal, não pode o exercente de tal Poder 
pretender atuar além do povo brasileiro, do território 
brasileiro, ou além da soberania que tem o país. 

(ii) Limites Substanciais 
Imanentes 

 

(b) Diz-se que mesmo rompendo com a ordem jurídica, 
a nova constituição tem condão de desfazer tão 
somente as normas de ordem interna. Ou seja, mesmo 
dando origem à um novo Estado, deve, este novo 
Estado, honrar os compromissos firmados em âmbito 
internacional. É uma espécie de dever moral. 

(iii) Limites Heterônomos  

(c) Estes limites traduzem as bases do jusnaturalismo. 
O que se tem aqui, é que existem limites que 
transcendem qualquer ordem jurídico-positiva. Existem 
Direitos Humanos que não podem simplesmente ser 
colocados de lado, alegando-se o caráter ilimitado do 
Poder Constituinte. Os exercentes do Poder em 
questão encontrarão uma barreira criada pelo Direito 
Natural que não lhes deixará retroceder no que diz 
respeito aos Direitos Humanos, inerentes ao homem 
pela sua só condição de homem. 

 

20. A Teoria das normas constitucionais inconstitucionais, proposta por Otto Bachof, parte 
do seguinte pressuposto: Há um espaço no mundo jurídico destinado a albergar normas 
constitucionais. Este espaço está subdividido em dois blocos. Um primeiro bloco, abriga o(s) 
chamado(s) _______________________ (Valores Suprapositivos/Livre Espaço de Manifestação 
Volitiva) –. Tratam-se de normas que transcendem o simples texto constitucional, e estariam 
presentes em qualquer Constituição, mesmo que não positivadas – note a veia jusnaturalista em 
Bachof –. O outro bloco, por sua vez, constituiria o(s) chamado(s) _______________________ 
(Valores Suprapositivos/Livre Espaço de Manifestação Volitiva), que, como aduz o nome, é um 
espaço que tem o Poder Constituinte para manifestar sua vontade. Os Valores Suprapositivos seriam, 
então, os limites ao exercício do Poder Constituinte. Neste sentido, se uma norma do Livre Espaço 
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de Manifestação Volitiva fosse de encontra a um Valor Suprapositivo, ela seria inconstitucional, 
mesmo que se encontrasse na Constituição desde sua inauguração. 

 

21. No julgamento da ADI 815 do DF, que apontava o Princípio da Igualdade como sendo um 
Valor Suprapositivo, o STF ______________________(afastou/aplicou) a teoria das normas 
constitucionais inconstitucionais. O objeto da ADI foi o artigo 45 da CR/88, que estabelece um número 
mínimo e máximo de Deputados Federais para cada estado – nota-se que o artigo em tem sua 
redação dada pelo próprio PCO –. 

 

22. Assinale a alternativa correta, após analisar as premissas abaixo, pertinentes a ADI 815 e a 
não aplicabilidade Teoria das Normas Constitucionais Inconstitucionais no Brasil. 

i) É impossível, no ordenamento brasileiro, haver uma norma constitucional originária 
inconstitucional 

ii) Cláusulas Pétreas não são valores supraconstitucionais – são limites ao Poder Reformador, 
tão somente –. 

iii) Não há hierarquia entre Normas Constitucionais. 

iv) O STF é fiscal da Constituição quanto aos Poderes Constituídos, e não ao próprio Poder 
Constituinte Originário. 

a) Apenas a i está incorreta; 

b) Estão incorretas apenas ii e iv; 

c) Está incorreta apenas iii; 

d) Apenas a i está correta; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. A Constituição Brasileira é do modelo ___________________ 
(Flexível/Semirrígida/Rígida/Imutável). O que implica na possibilidade de sua modificação. Na sua 
origem, foram previstas duas formas de emendas constitucionais para possibilitar a alteração do 
texto: as (i) Emendas de _______________________ (reforma/revisão), de quórum altamente 
exigente, e as (ii) Emendas de _______________________ (reforma/revisão), que exigem um 
quórum bem mais modesto, já que sua finalidade existencial era, exatamente, promover a fácil 
modificação da Constituição, num determinado momento de reflexão acerca da qualidade da nova 
Constituição (mais precisamente, cinco anos após a promulgação da Constituição Federal, como 
indica o artigo 3º do ADCT). 

 

24. Ao contrário do Poder Constituinte Originário, que é um Poder de Fato, juridicamente 
______________ (limitado/ilimitado), o Poder Constituinte Derivado é claramente ______________ 
(limitado/ilimitado) juridicamente, já que ele é exercido posteriormente a existência do ordenamento 
jurídico – ele apenas altera o ordenamento vigente, não cria um novo, como o Poder Constituinte 
Originário –. 
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25. O Poder Constituinte Derivado é, portanto, um ________________________ (Poder 
Jurídico/Poder de Fato), o que implica na existência de diversos limites jurídicos ao seu exercício, 
limites estes criados pelo próprio Poder Constituinte Originário. 

 

26. As cláusulas pétreas, que impedem a supressão ou diminuição do poder do alcance de 
determinados temas, são chamadas de limites ______________ (formais/materiais) ao exercício do 
Poder Constituinte Derivado Reformador. 

 

27. Não será objeto de ___________________ (deliberação/votação) a proposta de emenda 
tendente a abolir os temas elencados como pétreos pelo Constituinte Originário. 

 

28. É cláusula pétrea a forma federativa de estado (Verdadeiro/Falso); 

 

29. É cláusula pétrea a forma republicana de governo (Verdadeiro/Falso); 

 

30. É cláusula pétrea o sistema presidencialista de governo (Verdadeiro/Falso); 

 

31. É cláusula pétrea o voto direto, obrigatório, secreto, universal e periódico; (Verdadeiro/Falso); 

 

32. É cláusula pétrea a Separação de Poderes (Verdadeiro/Falso); 

 

33. São Cláusulas pétreas os Direitos Fundamentais (Verdadeiro/Falso); 

 

34. Caso qualquer proposta tenda a abolir ou diminuir a força de uma cláusula pétrea, é possível 
a impetração de Mandado de Segurança 
________________________________________________________ (por Deputado ou Senador, 
dependendo de onde esteja tramitando o projeto de emenda/por qualquer cidadão/pelo Procurador 
Geral da República) já que lhes é garantido o direito líquido e certo a um processo legislativo hígido, 
noção que inclui o respeito às limitações do poder constituinte. É isso que se entende por 
inconstitucionalidade por mera deliberação. 

 

35. Em caso de inconstitucionalidade por mera deliberação, a autoridade coatora será a mesa da 
respectiva casa, sendo competente para a apreciação do M.S. o STF. (Verdadeiro/Falso); 

 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 137 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

36. A inconstitucionalidade por mera deliberação é curiosa hipótese de controle de 
constitucionalidade preventivo feito pelo judiciário, que, por regra, atua no controle repressivo. 
(Verdadeiro/Falso); 

 

37. A forma federativa do Estado tem por principais características (i) A separação entre os 
diversos entes federais – ou seja, há uma contraposição à forma unitária de Estado –. Essa 
característica extrai sua força da divisão de competências que a CR/88 estabeleceu para cada um 
dos entes; (ii) A autonomia destes entes Federados, que se faz presente pela capacidade de cada 
ente de recolher seus próprios tributos – ou seja, uma das características da Federação é a 
autonomia financeira dos entes. (Verdadeiro/Falso); 

 

38. Qualquer proposta que tenha por escopo eliminar ou afetar sensivelmente a capacidade 
tributária de determinado ente federado ou lhe retirar as competências estabelecidas 
constitucionalmente, de forma a esvaziá-lo, não deverá ser apreciada. (Verdadeiro/Falso); 

 

39. Nada obsta, todavia, a modificação do pacto federativo sem tendências abolicionistas – como 
foi o caso da transferência da competência relacionada aos contratos de trabalho lato sensu do 
âmbito Estadual para o Federal. Nota-se que não houve, ai, abolição do pacto federativo, mas uma 
modificação pontual, sem que o resultado fosse a abolição do Poder Judiciário Estadual. 
(Verdadeiro/Falso); 

 

40. Considere a seguinte hipótese em face do Direito Constitucional brasileiro: o texto 
constitucional originário confia, aos estados, competência para a instituição, por meio de lei estadual, 
de um adicional a certo imposto federal. Esse adicional, nunca implementado pode ser revogado por 
emenda constitucional à Constituição da República. (Verdadeiro/Falso); 

 

41. Por falta de previsão constitucional, a modificação da Forma de Governo Republicana e o 
Sistema de Governo Presidencialista, não encontra óbice nos limites materiais ao exercício do 
Poder Constituinte Derivado. (Verdadeiro/Falso). 

 

42. A despeito de não constarem no rol de cláusulas pétreas, entende-se que há um outro óbice 
que impediria a modificação destas características do nosso governo, só podendo ser concretizada 
a mudança por intermédio de um mecanismo de manifestação popular – como um plebiscito –, sob 
pena de ofensa à própria Soberania Popular. (Verdadeiro/Falso); 

 

43. A tese que defende a necessidade de plebiscito ou referendo para modificação da forma ou 
do sistema de governo, se baseia no fato de que o próprio povo já escolheu, por meio de um 
plebiscito, a manutenção da República Presidencialista, no início da década de 90. 
(Verdadeiro/Falso); 
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44. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado escolheu, através de plebiscito, entre a forma 
(república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou 
presidencialismo) que deveriam vigorar no País. (Verdadeiro/Falso); 

 

45. Também se critica a eventual adoção de uma Monarquia ou do Parlamentarismo, mesmo 
através de manifestação popular, porque, apesar de não serem a forma e o sistema de governo 
cláusulas pétreas, o voto direto, secreto, universal e periódico o é, e essa adoção redundaria no 
enfraquecimento do poder do voto. (Verdadeiro/Falso); 

 

46. Ao petrificar o voto cristalizou-se a impossibilidade do poder constituinte derivado excluir o 
voto do analfabeto ou do menor entre 16 e 18 anos. (Verdadeiro/Falso) 

 

47. Quando o Poder Constituinte Originário estabeleceu como pétreo a Separação de Funções, 
limitou-se a impedir a total supressão de uma função por uma das outras. (Verdadeiro/Falso) 

 

48. Quando o Poder Constituinte Originário estabeleceu como pétreo a Separação de Funções, 
pretendeu mais do que impedir a total supressão de uma função pela outra: vedou-se a criação, pelo 
Poder Constituinte Derivado, de novas hipóteses de desempenho de função atípica por um dos 
poderes. Nesse sentido, não pode, por exemplo, ser modificada a Constituição para prever que o 
Presidente da República será julgado pelo Senado Federal também nos casos de crime comum, pois 
estaria se atribuindo ao Legislativo nova função atípica, não prevista originalmente na Constituição 
Federal. (Verdadeiro/Falso). 

 

49. O poder de emenda da Constituição Federal não pode alterar o regime constitucional da 
federação brasileira e a extensão dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

50. Em interpretação gramatical, de caráter restritivo, pode-se concluir que somente são pétreos 
os Direitos e Garantias Individuais, e não os Direitos Fundamentais em sua totalidade, eis que estes 
constituem gênero, que englobam também os direitos sociais, os relacionados a nacionalidade, aos 
direitos políticos e também aos direitos dos partidos políticos. (Verdadeiro/Falso); 

 

51. Analise as afirmativas a seguir e depois responda a pergunta que se segue: 

i) É possível que uma reforma constitucional crie novas cláusulas pétreas segundo 
entendimento pacífico da doutrina constitucional. 

ii) Podem ser alargadas as cláusulas pétreas já existentes. Por exemplo, podem ser criados 
novos direitos e garantias individuais. 

iii) É pacífico na doutrina a possibilidade de o Poder Constituinte Derivado suprimir um Direito 
Fundamental que ele mesmo tenha instituído, já que o Poder Constituinte Originário não conferiu ao 
derivado o poder de limitar a si mesmo. 
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Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) i, ii e iii; 

b) Apenas a alternativa ii; 

c) Apenas a alternativa iii; 

d) Apenas a alternativa i; 

e) Apenas as alternativas ii e iii. 

 

52. Os limites circunstanciais dizem respeito a impossibilidade de modificação da Constituição 
Federal por um quórum simples. É exigido quórum qualificado de 3/5 dos votos em cada casa do 
congresso nacional, em dois turnos. (Verdadeiro/Falso) 

 

53. Os limites circunstanciais dizem respeito a certas circunstâncias em que é vedada a 
modificação da constituição. Sendo assim, o poder de emenda da Constituição Federal não pode ser 
exercido durante o estado de sítio, o estado de defesa e as intervenções federais e estaduais. 
(Verdadeiro/Falso). 

 

54. São três os eventos que impossibilitam a modificação da Constituição Federal, caracterizando 
os assim denominados “limites circunstanciais”. A Constituição não poderá ser emendada na vigência 
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. (Verdadeiro/Falso) 

 

55. O Limite Procedimental se refere ao processo legislativo e todas as suas nuances – o 
quórum, a iniciativa, etc. Sendo característica da nossa constituição a Rigidez, no que diz respeito à 
mutabilidade ou estabilidade, tem-se que este rigor procedimental mais rígido do que o exigido para 
as normas infraconstitucionais é, também, cláusula pétrea. (Verdadeiro/Falso) 

 

56. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos 
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; (Verdadeiro/Falso) 

 

57. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República; 
(Verdadeiro/Falso) 

 

58. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias 
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta 
de seus membros. (Verdadeiro/Falso) 
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59. O vício de iniciativa na emenda a Constituição é vício considerado não convalidável. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

60. Os projetos de emenda constitucional só deixaram de ser projetos com a aprovação pelo 
quórum qualificado e a promulgação pelo Presidente da República. (Verdadeiro/Falso) 

 

61. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem. (Verdadeiro/Falso) 

 

62. Proposta de emenda à Constituição da República tendo por objeto a introdução do direito ao 
afeto familiar dentre os direitos individuais é apresentada por Deputado Federal, sendo aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara dos Deputados e três quintos do Senado Federal, em dois 
turnos de votação, em cada uma das Casas legislativas. A proposta assim aprovada é promulgada 
pelas Mesas das Casas do Congresso Nacional. Referida proposta é incompatível com a 
Constituição, unicamente porque padece de vício de iniciativa. (Verdadeiro/Falso) 

 

63. Atua também, ainda dentro do gênero “Limites Procedimentais”, o chamado Princípio da 
Irreptibilidade, que aponta que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. (Verdadeiro/Falso) 

 

64. A sessão legislativa é representada pelo ano de atividade do legislativo, e é composta por 
dois períodos: de 02/fev – 17/jul, e de 1º/ago – 22/dez. Não se confunde, portanto, com o ano civil. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

65. O poder de emenda da Constituição Federal pode ensejar alteração da Constituição em 
relação à matéria constante de proposta de emenda rejeitada, no mesmo ano em que se deu a 
rejeição. (Verdadeiro/Falso) 

 

66. Analise as assertivas e responda a pergunta que se segue: 

i) A Titularidade do Poder Constituinte; 

ii) O Procedimento exigido para a propositura e trâmite das Emendas; 

iii) A existência do Ministério Público; 

iv) A proibição da chamada “Dupla Revisão”. 

São considerados limites implícitos ao poder de modificação da Constituição pelo Poder Constituinte 
Derivado: 

b) Apenas as assertivas i, ii e iii; 

c) Apenas as assertivas i, iii e iv; 
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d) Apenas as assertivas i e iv; 

e) Apenas a assertiva iv; 

f) Todas as assertivas. 

 

67. Apesar de não haver expressa menção nesse sentido, entende-se como pétreo o fato de que 
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. (Verdadeiro/Falso) 

 

68. Os procedimentos estabelecidos para a emenda à Constituição, apesar de não haver 
expressa menção neste sentido, é limite procedimental implícito, eis que não pode ser tornado mais 
simples ou exigir-se maior dificuldade para a modificação da Carta Magna. (Verdadeiro/Falso) 

 

69. A existência do ministério público não pode ser suprimida pelo Constituinte Derivado, eis que 
o Constituinte Originário o caracterizou como instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. (Verdadeiro/Falso) 

 

70. Também é limite implícito a dupla revisão, já que se consolidou o entendimento de que não 
pode ser modificado o texto do §4º do artigo 60 para, posteriormente, modificar-se seus incisos – daí 
o nome dupla revisão –. (Verdadeiro/Falso) 

 

71. O Poder Constituinte Derivado Revisional, referente a capacidade do Constituinte Derivado 
de modificar a Constituição através de procedimento simplificado, não pode mais ser exercido, já que 
sua manifestação foi condicionada a uma única oportunidade pelo Poder Constituinte Originário. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

72. A Constituição Federal, quando editada em 1988, marcou a transição de um regime ditatorial 
para um regime democrático. Essa drástica mudança teve enormes impactos jurídicos, filosóficos e 
sociais, o que levou o Constituinte Originário a lançar mão da criação das Emendas de Revisão, 
destinadas a corrigir, após o período de 5 anos de experiência num regime democrática, eventuais 
falhas, modificando o que a experiência mostrasse que fosse necessário. (Verdadeiro/Falso) 

 

73. As cláusulas pétreas não eram oponíveis as emendas de revisão, que tinham um poder de 
modificação da Constituição superior ao poder das Emendas de Reforma. (Verdadeiro/Falso) 

 

74. A Revisão aconteceu pelo voto da ____________________ (Maioria Absoluta/Maioria 
Simples/Maioria Qualificada) dos membros do(a) ___________________________________ 
(Congresso Nacional/Câmara dos Deputados/Senado Federal). Ou seja, bastava uma única sessão 
_________________ (unicameral/Bicameral). Note que o quórum era bem mais simples do que o 
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exigido para as Emendas de Reforma. O objetivo do Constituinte Originário era facilitar a modificação 
do texto constitucional. 

 

75. De acordo com o ADCT, em seu artigo 3º, “a revisão constitucional será realizada após cinco 
anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do 
Congresso Nacional, em sessão unicameral.” (Verdadeiro/Falso) 

 

76. Para a doutrina majoritária, o Poder Revisional estava limitado a modificação dos temas 
previstos no artigo 2º do ADCT, que previa, no mesmo ano de 1993, a convocação do já citado 
plebiscito, a fim de definir a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo 
(parlamentarismo ou presidencialismo) que deveriam vigorar no País. (Verdadeiro/Falso) 

 

77. A revisão é de realização única. Uma vez exercido o Poder Revisional, ele se esvai, não 
podendo ser novamente posto em prática. Em outras palavras, o Poder Revisional só se 
manifestará novamente em um novo ordenamento jurídico, inaugurado por uma futura Constituição. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

78. O Poder Constituinte Derivado conferido aos Estados Federados para que eles criem suas 
próprias Constituições Estaduais é o: 

(  ) Poder Constituinte Derivado Decorrente;  

(  ) Poder Constituinte Derivado Difuso. 

 

79. O Poder Constituinte Derivado Decorrente empolga as capacidades de Auto-organização, 
Autogoverno e de Auto legislação, sendo parte essencial do Pacto Federativo. (Verdadeiro/Falso); 

 

80. Prevalece que o Poder Constituinte Decorrente é exercido tão somente pelo Estado e, de 
forma restrita, pelo Distrito Federal, quando em exercício das competências estaduais. É que o DF e 
os Municípios seriam ilegítimos para o exercício deste poder, visto que se organizam por meio de 
Leis Orgânicas, e não por Constituições. (Verdadeiro/Falso) 

 

81. Apesar de prevalecer o entendimento de que o Poder Constituinte Derivado Decorrente – 
portanto, o poder de fazer Constituições em nível Estadual – pode ser exercido pelo Distrito Federal, 
ele se organiza por Lei Orgânica, assim como os Municípios, e não por uma Constituição Estadual. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

82. Os Municípios são os únicos entes da Administração Pública Direta impedidos de exercer o 
Poder Constituinte Derivado Decorrente, apesar de terem capacidade de auto-organização, 
autogoverno e auto legislação. (Verdadeiro/Falso) 
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83. Uma corrente minoritária, ainda resiste apontando para a existência dos Poderes 
Constituintes de 1º grau – União com a CF –; de 2º grau – Estados com as CE –; e de 3º Grau – 
Municípios e DF com as Leis Orgânicas –. Essa corrente claramente atribui caráter constitucional às 
Leis Orgânicas, reconhecendo, por consequência, a legitimidade dos não só do DF mas também dos 
municípios para o exercício do Poder Constituinte Derivado Decorrente. Essa corrente se funda 
principalmente na capacidade de Auto-organização destes entes. (Verdadeiro/Falso) 

 

84. Partindo da corrente majoritária, podemos concluir que é possível haver controle de 
constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição da República, as Constituições Estaduais 
e ainda a Lei Orgânica do Distrito Federal – nos pontos de competência estadual –, mas não as Leis 
Orgânicas municipais. Ou seja, uma Lei Estadual, Distrital ou Municipal que viole a Constituição 
Estadual ou a LODF será alvo de Controle de Constitucionalidade, e a lei municipal que viole a Lei 
Orgânica Municipal será alvo de Controle de Legalidade. (Verdadeiro/Falso) 

 

85. O poder dos Estados de criarem suas próprias Constituições é, também, um dever, não 
podendo o ente federado se abster dessa criação. (Verdadeiro/Falso) 

 

86. Complete a lacuna: Art. 11 do ADCT- Cada Assembleia Legislativa, com poderes 
constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de _____________ (cinco anos/três 
anos/um ano/seis meses) contado(s) da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os 
princípios desta. 

 

87. Não se cogita a capacidade de exercício de qualquer tipo de Poder Constituinte pelos 
Territórios, já que sua organização se dá por Lei específica federal, dada sua natureza jurídica de 
Autarquia Territorial. (Verdadeiro/Falso) 

 

88. O Poder Constituinte Derivado Decorrente, por ser derivado, e não originário, também conta 
com uma série de limitações jurídicas, devendo respeitar diversos princípios. Identifique, abaixo, a 
classificação destes princípios: 

 

 

(i) Princípios 
Constitucionais Sensíveis 

 (a) São princípios que a CR/88 estabeleceu para a 
União, mas que por simetria, devem ser observados 
também pelos Estados e pelo DF. Dá-se o nome, a 
esta limitação, de Princípio da Simetria. 

(ii) Princípios 
Constitucionais 
Estabelecidos 

 
(b) São aqueles que, se desrespeitados, ensejam 
intervenção Federal no Estado ou no DF. 
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(iii) Princípios 
Constitucionais 

Extensíveis 

 
(c) São princípios que a Constituição Federal 
estabeleceu de forma direta para os Estados e DF. 

 

89. O chamado Poder Constituinte Derivado Difuso é, em sintese, o poder de exercício da 
mutação constitucional. Em outras palavras, este Poder é invocado quando da alteração da 
Constituição atarvés de mudança na interpretação, sem uma mudança textual. Ou seja, há uma 
mudança do sentido do texto, mas não do texto. (Verdadeiro/Falso); 

 

90. Mutação constitucional, conforme doutrina majoritária, é definida como a mudança no texto 
da constituição, seja por meio de emenda, seja por revisão. (Verdadeiro/Falso) 

 

91. É possível apontar como limitador à mutação constitucional a impossibilidade de se atribuir 
ao significante um significado que não lhe seja compatível. Por exemplo: Não é possível mudar a 
interpretação do Homicídio, atribuindo-lhe o significado que tem o Roubo. São significantes que 
comportam significados distintos.  Em outras palavras, uma palavra possui limites semânticos, 
representados pelos significados que são atribuídos a essa palavra pela sociedade. Não pode, o 
interprete, extrapolar estes limites convencionados. (Verdadeiro/Falso)  

 

92. Um segundo limite é a impossibilidade de dar a norma uma interpretação que seja contraria 
a própria sistemática constitucional, ao espírito da constituição. (Verdadeiro/Falso) 

 

93. No caso de desrespeito a um dos limites ao exercício do Poder Constituinte Derivado Difuso, 
teremos uma mutação constitucional inconstitucional. (Verdadeiro/Falso) 
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DIA 07 

DIREITO DO TRABALHO 

 
Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/38 

 

 

Nesta rodada, apresentaremos introdutoriamente questões de formação humanística necessárias 

a uma correta compreensão do conceito de Fontes do Direito. 

 

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO JURÍDICO 

Nosso primeiro capítulo não é um ponto do edital. Mas sua compreensão é essencial para evoluirmos 
nos estudos. Utilizaremos referências de diferentes ramos jurídicos apenas para auxiliar a 
assimilação dos conceitos. A visão apresentada será meramente introdutória e aperfeiçoada em 
exercícios futuros. 

Physis x Nomos 

1. Desde os gregos até os dias atuais uma indagação filosófica ocupa a mente e os debates 
jurídicos. Qual a essência do direito? A justiça, que decorre da própria natureza, havendo direitos 
que independem do reconhecimento estatal por meio de uma lei (physis)? Ou a justiça formal, a 
segurança jurídica, a norma (nomos)? Desta questão surgem duas grandes correntes ou escolas do 
pensamento jurídico.  Proceda à adequada correlação: 

1) Escola do Direito Natural 

(Jusnaturalismo) 

A) Informa que o direito é aquele que é revelado 

através de normas, positivado (nomos). Esta 

escola inspirou a teoria pura do direito, que 

buscará afastar do estudo jurídico elementos da 

moral ou considerações sobre o que é ou o que 

não é materialmente justo. Esta escola preza a 

segurança jurídica e a previsibilidade, uma vez que 

justiça é um conceito abstrato, subjetivo.  
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2) Escola do Direito Positivo 

(Juspositivismo) 

B) Informa que há direitos que decorrem da própria 

natureza (physis) e que beneficiam os homens em 

razão de sua tão-só humandade. São direitos que 

independem de um formal reconhecimento estatal, 

isto é, de uma previsão em lei. Por exemplo, o 

direito à vida digna. Esta escola inspirou o direito 

internacional, a noção de dignidade da pessoa 

humana, os direitos humanos. Preocupa-se com o 

justo. 

 

 

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

 

3. A questão acima revela a tensão, o choque, entre dois valores: justiça x segurança jurídica. 
São exemplos de institutos em que a o valor segurança jurídica prepondera sobre o sentimento de 
justiça, exceto: 

 

A) Prescrição 

B) Coisa Julgada 

C) Direito Adquirido 

D) Ato jurídico perfeito 

E) Princípio da proporcionalidade. 

 

 

4. Segundo o jurista escandinavo Alf Ross, a ciência do direito lida, basicamente, com três 
problemas, às quais correspondem três grandes famílias de escolas filosóficas. Faça a associação 
entre o problema e a escola que correspondente: 

1) O problema do conceito ou natureza do 

direito 

A) Escola do direito natural, que busca o 

fundamento da validade ou força obrigatória do 

direito, procurando o sentido de “justo”.  

2) O problema do propósito ou ideia do 

direito 

B) Escola histórico-sociológica do direito, que 

investiga as origens históricas, o desenvolvimento 

e a aplicação do direito à luz dos fatores sociais 

que o definem como tal. 
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3) O problema da interação do direito com a 

sociedade 

C) Escola analítica, que analisa e busca os 

conceitos essenciais do direito, como fonte do 

direito, a matéria do direito, o dever legal, a norma. 

Possui uma poderosa vertente que é a escola do 

positivismo jurídico.  

 

Norma Jurídica 

  Isso considerado, as escolas analíticas, notadamente a escola do positivismo jurídico e a 
teoria pura do direito do famoso jurista Hans Kelsen, são as correntes que se dedicarão com mais 
ardor ao estudo da teoria das normas. As questões abaixo foram elaboradas segundo os critérios 
científicos das escolas analíticas. Leia e circule a expressão correta:  

 

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.  

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 148 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

 

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. 

 

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. HERMENÊUTICA é: 

A) Uma expressão cunhada por Hans-Geor Gadamer para descrever a ciência da interpretação; 

B) A busca pelo entendimento quanto ao espírito da norma; 
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C) O ato humano de subsumir um fato a uma hipótese normativa, fazendo-se deflagrar a relação 
jurídica daí decorrente. 

 

21. Ordene as alternativas abaixo pela ordem de antiguidade das escolas:  

A) Escola da Exegese – França; Escola dos Pandectistas – Alemanha (Bernard Windscheid); 
Escola Analítica de Jurisprudência – Inglaterra (John Austin);  

B) Escola Histórica do Direito (Friedrich Karl Von Savigny); Escola Teleológica (Rudolph Von 
Ihering); 

C) Escola da Livre Pesquisa Científica ou Escola Científica Francesa – França (François Geny); 
Escola do Direito Livre – Alemanha (Gustav Radbruch); Escola Realista Americana – EUA (Jerome 
Frank); 

D) Escola Egológica – Argentina (Carlos Cóssio); Escola do Positivismo Fático (Alf Ross); Escola 
do Direito Alternativo. 

 

22. As escolas acima: 

A) Anulam-se; 

B) Relacionam-se, não sendo possível dizer que haja uma superior ou inferior às demais. 

 

23. Faça a relação: 

ESCOLA  LEGADO (QUANTO AO MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO) 

1. Escola da Exegese, ou 

escola exegética 

A) Enfatiza o método de interpretação Gramatical, literal, 

filológica ou judaica. Inspirou-se nos textos intitulados 

“Pandectas” do direito romano. Criou o mito de que o direito 

romano estaria vigente, pois foi repristinado com o surgimento do 

Sacro Império Romano Germânico. Valoriza a ratio scripta. 

2. Escola dos 

pandectistas 

B) Legou-nos o método histórico de interpretação, que leva 

em consideração a época em que a norma foi produzida. 

3. Escola analítica de 

jurisprudência, de Austin 

C) Legou-nos o método livre de interpretação, precursor do 

neopositivismo jurídico, do positivismo constitucional. 

4. Escola Histórica do 

Direito, de Savigny 

D) Enfatiza a interpretação lógica ou sistêmica, que leva em 

consideração a coerência e a plenitude lógica do sistema jurídico. 

É inglesa e retrata bem o pragmatismo que é a tônica da filosofia 

utilitarista britânica de Jeremy Bentham. É o precursor do 

positivismo jurídico. Debruçava-se sobre a análise dos institutos: 
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norma, fonte, interpretação, aplicação do direito, natureza 

jurídica dos institutos...  

5. Escola teleológica, ou 

escola da jurisprudência dos 

interesses, de Ihering 

E) Legou-nos o método marxista. A burguesia converteu o 

jurista em seu trabalhador, pago com salário. O direito burguês é 

apenas a vontade da classe burguesa, elevada à condição de lei, 

uma vontade cujo conteúdo está dado nas condições materiais 

de vida dessa classe. O direito deve ser extinto quando da 

superação do modo capitalista de produção. 

6. Escola da Livre 

Pesquisa Científica ou Escola 

Científica Francesa 

F) Legou-nos o sentido de interpretação teleológica, que 

leva em consideração a finalidade da norma.  

7. Escola Sociológica, de 

Durkheim, Duguit 

 

G) Enfatiza o método de interpretação Gramatical, literal, 

filológica ou judaica, que leva em consideração a literalidade das 

palavras. Inspirou-se no Código Napoleônico e no mito de que 

todas as condutas possíveis estariam nele regulamentadas 

(fetichismo jurídico). 

8. Escola Marxista de 

Pachukanis 

H) Legou-nos a interpretação tópica, que enfatiza o caso 

concreto e se compraz com uma solução racional (e, assim, tão 

consensual quanto possível) para o caso, sem a preocupação de 

criar uma lei universal. 

9. Escola Tópica, de 

Theodor Viehweg 

I) Enfatiza o método de interpretação sociológico. O 

DIREITO é um fato social, é um fenômeno social decorrente do 

próprio convívio do homem em sociedade, sendo  direito o 

conjunto de normas que regulam a vida social. Direito é realidade 

da vida social.  

 

 

24. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto de sua 
época de edição é o método: 

A) Histórico; 

B) Sociológico. 

 

25. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto da 
contemporaneidade, buscando-se uma releitura e adaptação aos tempos atuais, é o método: 

A) Histórico; 
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B) Sociológico. 

 

26. A interpretação é assim classificada: 

1) Quanto à origem: A) Ampliativa (extensiva), Restritiva, Declarativa 

 

2) Quanto ao resultado B) Interpretação derrogante, ab-rogante 

 

3) Quanto ao método 

 

C) Autêntica, Jurisprudencial, Doutrinária 

 

4) Quanto ao efeito D)  

- Gramatical, literal, filológica ou judaica 

- Lógica ou sistemática 

- Histórica 

- Teleológica 

- Comparativa 

- Tópico-retórico 

 

 

27. Determinada norma administrativa impede ao magistrado o desempenho de atividade de 
coaching e similares. Para se saber se as atividades de mentoring entram na proibição, a norma 
demanda: 

A) Analogia. 

B) Interpretação analógica. 

 

28. 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)? 
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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. 

 

29. Quanto à questão anterior, se eu considerar prejudicial à moral a venda a varejo de cigarros, 
ao aplicar o direito eu recorri à: 

A) Analogia; 

B) Interpretação analógica. 

 

30. O direito penal admite interpretação analógica in malam partem, mas não a analogia in 
malam partem. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

Aplicação do Direito 

31. Aplicação do direito é: 

A) A atividade do operador do direito de procurar compreender o espírito da norma; 

B) O ato humano de subsumir um fato à hipótese de antecedência de uma norma para então se 
deflagrar a relação jurídica daí subsequente.  

 

32. Havendo conflito entre normas jurídicas, ou antinomias, a doutrina apresenta alguns critério. 
Qual critério abaixo está incorreto: 

A) Critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior (lex posterior derogat 
legi priori); 

B) Critério da especialidade: norma geral prevalece sobre norma específica (lex generalis 
derrogat legi specialis); 

C) Critério hierárquico: norma superior prevalece sobre norma inferior (lex superior derogat legi 
inferiori). 
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FONTES DO DIREITO DO TRABALHO (LEIA O GABARITO COM ATENÇÃO) 

33. São fontes formais do direito do trabalho propriamente ditas, exceto: 

A) Leis; 

B) Convenções Coletivas de Trabalho; 

C) Acordos Coletivos de Trabalho; 

D) Sentença Normativa; 

E) Regulamentos de empresa. 

 

34. São fontes formais do direito do trabalho propriamente ditas, exceto: 

A) Leis; 

B) Convenções Coletivas de Trabalho; 

C) Sentença proferida em Ação Civil Pública; 

D) Sentença normativa. 

 

Circule a expressão correta: 

 

35. 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. 

 

36. 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 jurídicas, 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. 

 

37. No Direito do Trabalho, comumente chamamos de HETERÔNOMAS as fontes formais 
editadas por um sujeito alheio à relação individual ou coletiva de trabalho. São exemplos de fontes 
heterônomas, exceto: 

A) Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; 
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B) Constituição Federal, tratados internacionais, leis em geral; 

C) Decretos; 

D) Sentença Normativa; 

E) Autos de infração. 

 

 

38. No Direito do Trabalho, comumente chamamos de AUTÔNOMAS as fontes formais 
produzidas pelos próprios sujeitos da relação de trabalho. São exemplos de fontes autônomas, 
exceto: 

A) Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; 

B) Contrato individual de trabalho; 

C) Termo de conciliação ou mediação; 

D) Sentença normativa; 

E) Termo de Ajuste de Conduta 
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DIA 08 

DIREITO DO TRABALHO 

 
Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal e 
Tratados Internacionais. (prof. Luiz Fabre) 

 

Atenção: hora de salvar diversas questões 
que cairão na prova! 

 
 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/ 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1. Assinale a alternativa correta: 

A) A Constituição é fonte autônoma do direito do trabalho. 

B) Os direitos expressos nos arts. 7º, 8º, 9º e 10 constituem cláusula pétrea explícita. 

C) A Constituição positivou o princípio da proibição de retrocesso social. 

D) O direito ao trabalho, assim como o direito ao lazer, educação, saúde, transporte, segurança e 
moradia, é previsto pelo art. 6º como direito social. 

E) A aposentadoria voluntária implica a extinção do contrato de trabalho. 

 

2. Assinale a alternativa incorreta: 

A) É competência privativa da União legislar sobre sobre direito do trabalho. 

B) Lei complementar da União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de 
direito do trabalho. 
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C) Atualmente, inexiste lei complementar da União autorizando Estados a legislarem sobre matéria 
trabalhista. 

D) Em matéria de meio ambiente de trabalho, vicejam debates a respeito da competência legiferante, 
haja vista que a Constituição previu a competência concorrente de União e Estados para legislar em 
matéria ambiental. 

 

3. Diz a Constituição de 1988 que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Portanto, a liberdade de trabalho é 
assegurada por norma de eficácia _______________________________ (plena/contida/limitada). 

 

4. A norma acima mencionada, que trata da liberdade de trabalho, _________________________ 
(aplica-se/não se aplica) ao estrangeiro residente no País. 

 

 

5. Segundo a Constituição, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a relação de emprego 
protegido contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
_____________________________ (complementar/específica). 

 

6. Segundo a Constituição, é asegurado ao trabalhador a assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até 6 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas. (   ) 
Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

 

7. Segundo a Constituição, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção em face da 
automação, na forma de lei específica. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

8. Desde a edição da Constituição Federal o prazo prescricional para trabalhadores urbanos e rurais 
é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (   ) Verdadeiro; (   
) Falso. 

 

9. É direito do trabalhador o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado desde que incorra em dolo. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

10. A Constituição garante aos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

11. Entende-se que o direito do trabalhador ao seguro contra acidentes de trabalho, de que trata o 
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art. 7º, XXVIII, encontra-se realizado com a sua inclusão previdenciária. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

12. É proibido, pela constituição, qualquer trabalho a menores de ______ anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de ______ anos. 

 

13. A Constituição expressamente proíbe o trabalho infantil noturno, penoso ou insalubre. (   ) 
Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

 

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. 

 

14. Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa - ________ 

 

15. seguro-desemprego - ________ 

 

16. FGTS - ________ 

 

17. salario-mínimo - _______ 

 

18. piso salarial - _______ 
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19. irredutibilidade do salário - ________  

 

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

 

21. décimo-terceiro - ________ 

 

22. remuneração do trabalho noturno superior ao diurno - ________ 

 

23. proteção do salário na forma da lei - ________  

 

24. participação nos lucros - ________ 

 

25.  salário-família - ________ 

 

26. jornada diária de oito horas e semanal de 44 horas - ________ 

 

27. jornada de 6 horas para o turno ininterrupto - ________ 

 

28. repouso semanal remunerado - ________ 

 

29. remuneração superior do serviço extraordinário - ________ 

 

30. férias mais um terço - ________ 

 

31. licença-gestante - ________ 

 

32. licença-paternidade - ________ 

 

33. proteção do mercado de trabalho da mulher - ________ 
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34.  aviso prévio proporcional - ________ 

 

35. redução dos riscos do trabalho - ________ 

 

36. adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade - ________ 

 

37. aposentadoria - ________ 

 

38. Salário-família 

 

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

 

40. reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho - ________ 

 

41. proteção em face da automação - ________ 

 

42. seguro contra acidentes de trabalho - ________ 

 

43. ação com prazo prescricional de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato 
- ________ 

 

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

 

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

 

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 - ________ 

 

47. O direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho foi estendido aos 
domésticos pela EC 72/2013, tratando-se de norma de eficácia __________________________ 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 160 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

(plena/contida/limitada). 

 

48.  É ________________________________ (exclusiva/privativa/concorrente/suplementar/ 
supletiva/comum) a competência da União para legislar sobre direito do trabalho. 

 

49. A União poderá, através de lei ________________________ (complementar/específica) autorizar 
os Estados a legislar sobre questões específicas de direito do trabalho. 

 

50. A garantia ao servidor público civil de livre associação sindical é veiculada por norma de eficácia 
_____________________ (plena/contida/limitada). 

 

51. O direito de greve pelo servidor público será exercido nos termos e limites de lei 
________________________ (complementar/específica). 

 

52. O Supremo Tribunal Federal declararou a inconstitucionalidade por vício 
________________________ (material/formal) da EC 19/1998 na parte que alterou o caput do art. 
39 da Constituição, retomando-se o regime jurídico único quanto aos servidores da administração 
pública, autárquica e fundacional. 

 

 

53. O art. 39, §3º, da Constituição assegura aos servidores ocupantes de cargo público CATORZE 
direitos trabalhistas previstos no art. 7º. Não se trata de direito assegurado ao servidor público 
estatutário: 

 

A) FGTS; 

B) Salário mínimo nacionalmente unificado, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

C) Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável; 

D) Décimo terceiro; 

E) Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 

 

 

54. De acordo com art. 39, §3º, da CF, trata-se de direito extendido ao servidor titular de cargo público: 

 

A) Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa; 
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B) FGTS 

C) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhadore de baixa renda; 

D) Aviso prévio proporcional; 

E) Reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho. 

 

55. De acordo com art. 39, §3º, da CF, trata-se de direito extendido ao servidor titular de cargo 
público, exceto: 

A) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias nem quarenta e quatro semanais; 

B) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

C) Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo 50%; 

D) Proteção em face da automação; 

E) Férias mais um terço, licença à gestante e licença-paternidade. 

 

56. De acordo com art. 39, §3º, da CF, trata-se de direito extendido ao servidor titular de cargo público: 

A) Redução dos riscos inerentes ao trabalho; 

B) Adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade; 

C) Assistência gratuita a filhos e dependentes até cinco anos em creches e pré-escolas; 

D) Seguro contra acidentes de trabalho. 

E) Ação com prazo prescricional de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato. 

 

57. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Aos militares é proibida a greve. 

B) Ao servidor militar é vedado o associativismo. 

C) A greve é vedada ao policial civil. 

D) Compete à Justiça Comum, federal ou estadual, julgar a abusividade da greve de servidores 
públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações públicas.  

 

58. Assinale a alternativa incorreta: 

A) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de 
comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após 
o final de seu mandato. 

B) Conforme jurisprudência do TST, a garantia conferida ao CIPEIRO representante de empregados 
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se extende ao suplente. 

C) É vedada a despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. O art. 391-A, parágrafo único da CLT, expressamente 
estende tal garantia ao empregado adotante. 

D) No caso de falecimento da genitora, a garantia no emprego da gestante é transferida a quem 
detiver a guarda do filho. A CTL expressamente prevê tal transferência na hipótese de morte do 
empregado adotante. 

E) Até a sobrevinda de lei disciplinando o art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade 
estabelecido pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é de 5 dias. Com a Lei 
13.257/2016, este prazo passou a ser acrescido de mais 15 dias, em se tratando de empresa 
aderente ao Programa Empresa Cidadã.   

 

TRATADOS INTERNACIONAIS 

 

Aproximadamente três questões objetivas em seu próximo exame da magistratura ou do MPT 

advirão das questões que seguem. 

Em um primeiro momento, a quem não possui familiaridade com o direito internacional do trabalho, 

as questões aparentarão insuperável dificuldade. 

Calma. Estude o gabarito com dedicação. Verá o quanto são fáceis e torcerá para que o maior 

número possível destas questões sejam cobradas. 

Excelentes estudos. 

Vamos passar! 

 

59. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui como órgãos, exceto: 

A) Conferência Geral do Trabalho, constituída por representantes dos Estados-Membros; 

B) Conselho de Administração, composto nos termos do art. 7º da Constituição da OIT (Declaração 
da Filadélfia de 1944); 

C) Repartição Internacional do Trabalho, sob a direção do Conselho de Administração; 

D) Comitê de peritos em aplicação das Convenções ratificadas e Comitê de Liberdade Sindical; 

E) Corte Internacional do Trabalho. 

 

 

60. Assinale a alternativa correta: 
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A) A Conferência geral dos representantes dos Estados-Membros realizará sessões sempre que for 
necessário, e, pelo menos, duas vezes por ano. 

B) A Conferência geral será composta de três representantes de cada Estado-Membro, dos quais 
um será representante do governo, um dos empregados e um dos empregadores. 

C) Cada Delegado poderá ser acompanhado por consultores técnicos, cujo número será de dois no 
máximo, para cada uma das matérias inscritas na ordem do dia da sessão. 

D) Quando a Conferência discutir questões que interessem particularmente às mulheres, uma ao 
menos das pessoas designadas como consultores técnicos poderá ser mulher. 

E) Cada delegação de um Estado-Membro terá um voto. 

 

 

61. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Em linha de princípio, as decisões da Conferência geral serão tomadas por simples maioria dos 
votos presentes. 

B) Se a Conferência pronunciar-se pela aceitação de propostas relativas a um assunto na sua ordem 
do dia, deverá DECIDIR se essas propostas tomarão a forma: a) de uma CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL; b) de uma RECOMENDAÇÃO, quando o assunto tratado, ou um de seus 
aspectos não permitir a adoção imediata de uma convenção.  

C) O quórum para a aprovação de uma Convenção é de dois terços dos votos presentes. 

D) O quórum para a aprovação de uma Recomendação é de maioria dos votos presentes. 

E) A Conferência deverá, ao elaborar uma convenção ou uma recomendação de aplicação geral, 
levar em conta os países que se distinguem pelo clima, pelo desenvolvimento incompleto da 
organização industrial ou por outras circunstâncias especiais relativas à indústria, e deverá sugerir 
as modificações que correspondem, a seu ver, às condições particulares desses países.  

 

62. São princípios fundamentais do Direito do Trabalho enunciados pela Declaração de 1998 da OIT, 
exceto: 

A) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva;  

B) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;  

C) a abolição efetiva do trabalho infantil; e  

D) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação 

E) a proteção da saúde e segurança do trabalhador em face dos riscos do trabalho. 

 

 

63. Assinale a alternativa incorreta: 
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A) Uma vez que o Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT, não sofre nenhuma vinculação a seus 
termos ou princípios. 

B) a expressão “trabalho forçado ou obrigatório” designa todo trabalho ou serviço exigido de um 
indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea 
vontade. 

C) a expressão “trabalho forçado ou obrigatório” não compreende, para os fins da convenção 29 da 
OIT, o trabalho ou serviço exigido de um indivíduo como consequência de condenação pronunciada 
por decisão judiciária, contanto que esse trabalho ou serviço seja executado sob a fiscalização e o 
controle das autoridades públicas e que o dito indivíduo não seja posto à disposição de particulares, 
companhias ou pessoas morais privadas; 

D) Desde 1930, ano da Convenção 29 da OIT, o conceito de trabalho forçado ou obrigatório passou 
por mudanças, o que foi reconhecido em 2014 quando da aprovação do Protocolo 29, que atualiza a 
Convenção 29, no âmbito da 103ª Conferência Internacional do Trabalho. 

 

 

64. O tráfico de pessoas vem definido pelo Protocolo de Palermo com base em condutas, meios e 
finalidades. Consiste finalidade que caracteriza o tráfico de pessoas, exceto: 

A) Exploração sexual; 

B) Adoção, nos termos do art. 149-A do Código Penal; 

C) Escravatura ou práticas similares; 

D) Atividades ilícitas; 

E) Remoção de órgãos. 

 

 

65. Assinale a alternativa incorreta: 

A) De acordo com o Protocolo de Palermo, o consentimento da vítima é irrelevante para a 
configuração do tráfico de pessoas. 

B) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para 
fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos 
meios referidos pelo Protocolo de Palermo para a caracterização do tráfico. 

C) Para o Protocolo de Palermo, considera-se criança a pessoa com menos de dezoito anos. 

D) As condutas que caracterizam o tráfico de pessoas envolvem recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento. 

E) Os meios que caracterizam o tráfico de pessoas envolvem ameaça ou uso da força ou outras 
formas de coação, o rapto, a fraude, o engano, o abuso de autoridade ou a situação de 
vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 
de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. 
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66. A respeito da Convenção 87 da OIT, assinale a alternativa correta: 

A) A Convenção 87 da OIT expressamente assegura o pluralismo sindical; 

B) A maioria dos trabalhadores ao redor do mundo estão plenamente protegidos coletivamente pela 
Convenção 87 da OIT, eis que ratificada por todos os principais países empregadores. 

C) As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar seus estatutos 
e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, de organizar a gestão e a 
atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação. 

D) As organizações de trabalhadores e de empregadores não estarão sujeitas à dissolução ou à 
suspensão por via administrativa ou judicial. 

E) O Comitê de Peritos em Liberdade Sindical da OIT considerou violadora de liberdade sindical a 
prática brasileira de submeter o ente sindical a registro perante o Ministério do Trabalho como 
condição de aquisição de personalidade sindical. 

 

 

67. A respeito da Convenção 98 da OIT, assinale a alternativa incorreta: 

A) Tal diploma proíbe subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um 
sindicato ou deixar de fazer parte de um sindicato, prática antissindical esta conhecida como yellow 
dog contract. 

B) A Convenção 98 proíbe a dispensa de um trabalhador ou que seja prejudicado, por qualquer 
modo, em virtude de sua filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, 
apenas se tal participação ocorrer fora das horas de trabalho. 

C) As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção adequada 
contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente quer por meio de seus 
agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e administração. 

D) Serão particularmente identificados a atos de ingerência medidas destinadas a provocar a criação 
de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de 
empregadores, ou a manter organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, com o fim 
de colocar essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de 
empregadores. 

E) A prática antissindical consistente em colocar o sindicato obreiro sob domínio do empregador é 
chamada de company union. 

 

 

68. Leia e assinale a alternativa incorreta: 

I. Discriminação compreende toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou 
alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. 

II. Discriminação compreende qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, 
que poderá ser especificada pelo Membro Interessado depois de consultadas as organizações 
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representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos 
adequados. 

III. Nem toda distinção é considerada discriminação ilícita. Assim, as distinção, exclusões ou 
preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprêgo não são 
consideradas como discriminação. 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas a I é falsa; 

C) Apenas a II é falsa; 

D) Apenas a III é falsa; 

E) Não respondida. 

 

 

69. Assinale a alternativa incorreta, à luz da Convenção 138 da OIT: 

A) A idade mínima fixada para admissão ao emprego não será inferior à idade de conclusão da 
escolaridade obrigatória ou, em qualquer hipótese, não inferior a dezesseis anos. 

B) O País-membro, cuja economia e condições do ensino não estiverem suficientemente 
desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 
concernentes, se as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de quatorze anos. 

C) A Convenção 138 da OIT não se aplicará a trabalho feito por crianças e adolescentes em escolas 
de educação vocacional ou técnica ou em outras instituições de treinamento em geral ou a trabalho 
feito por pessoas de no mínimo quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for 
executado dentro das condições prescritas pela autoridade competente. 

D) As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir o emprego ou trabalho a pessoas entre treze 
e quinze anos em serviços leves. 

E) A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 
concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir 
exceções para a proibição de emprego ou trabalho para finalidades como a participação em 
representações artísticas. 

 

 

70. Assinale a alternativa incorreta: 

A) São consideradas piores formas de trabalho infantil todas as formas de escravidão ou práticas 
análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição 
de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de 
crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 

B) São consideradas piores formas de trabalho infantil a utilização, o recrutamento ou a oferta de 
crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas; 

C) São consideradas piores formas de trabalho infantil a utilização, recrutamento ou a oferta de 
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crianças para a realização para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico 
de entorpecentes, tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; 

D) São consideradas piores formas de trabalho infantil o trabalho que, por sua natureza ou pelas 
condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das 
crianças. 

E) Por se tratar de trabalho enquadrado entre as piores formas de trabalho infantil, as atividades 
enquadradas na Lista TIP de que cuida o Decreto 6.481/2008 jamais poderão ser desempenhadas 
por pessoa menor de dezoito anos. 

 

 

71. A respeito da Convenção 158 da OIT, assinale a alternativa incorreta: 

A) O Brasil ratificou a Convenção 158 da OIT, referendando-a pelo DL 68/1992 e promulgando-a 
pelo Decreto 1.855/1996 

B) O STF declarou a inconstitucionalidade da Convenção 158 da OIT no bojo da ADI 1.480/DF; 

C) Pelo Decreto 2.100/1996, o Brasil denunciou a Convenção. Essa prática é abordada na ADI 1.625 
e na ADC 39. A primeira trata da inconstitucionalidade da denúncia sem a prévia participação do 
Congresso; a segunda, trata da constitucionalidade de tal denúncia. 

D) A Convenção 158 aplica-se a todas as áreas de atividade econômica e a toda as pessoas 
empregadas, mas o membro poderá excluir de sua totalidade algumas categorias de pessoas 
empregadas como os trabalhadores contratados em caráter ocasional durante um período de curta 
duração. 

E) Segundo a Convenção 158, não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos 
que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento 
ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. 
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DIA 09 

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 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/18 

 

EFICÁCIA 

 

Aplicação da Reforma Trabalhista no tempo em matéria processual 

 

Segundo o art. 2º da Medida Provisória nº 808/2017: “O disposto na Lei nº 13.467, de 13 de julho 

de 2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho vigentes”. 
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O dispositivo não exaure a questão. Pressupondo-se que o direito é o primado da razão (rule of 

reasonableness), revela-se ofensivo aos sobreprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

interpretações que conduzam ao absurdo. 

 

As questões abaixo veiculam diversas teorias a que o operador do direito do trabalho necessitará 

recorrer para as delicadas questões intertemporais que se apresentarão em matéria processual. 

 

 

1. Em matéria de aplicação da lei processual no tempo, ou direito processual intertemporal, proceda 
à correlação devida entre a teoria e sua descrição: 

1) Teoria da unidade 

processual 

A) Sem olvidar que o processo é uma unidade em vista do fim a 

que se propõe, seus defensores apontam que ele é um conjunto de 

atos, cada um dos quais podendo ser considerado isoladamente 

para os efeitos de aplicação da lei nova. Assim, a lei nova, 

deparando-se com um processo em desenvolvimento, respeita a 

eficácia dos atos processuais já realizados e disciplina o processo 

a partir de sua vigência. Em outros termos, a lei nova respeita os 

atos processuais realizados e os seus efeitos, aplicando-se aos 

que houverem de realizar-se, mesmo que oriundos de fase 

processual pendente quando da passagem da lei velha para a 

nova, e sempre respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada. É esta a teoria que vigora no País. 

2) Teoria das fases 

processuais 

B) considera a existência de várias fases processuais autônomas 

(postulatória, probatória, decisória, recursal), cada qual 

compreendendo um conjunto de atos inseparáveis, e cada uma 

constituindo uma unidade processual. Encontrando-se um 

processo em curso, e sobrevindo uma lei nova, a esta não é 

autorizado disciplinar a fase ainda não encerrada, que continuaria 

a se reger pela lei anterior. Tão só as fases seguintes, nascidas 

sob a vigência da lei nova, passariam a dever-lhe respeito. 

3) Teoria do isolamento dos 

atos processuais 

C) corrente que enxerga o processo como um complexo de atos 

inseparáveis uns dos outros. Aplica-se uma mesma lei a todo o 

processo, do ajuizamento ao trânsito em julgado. Por essa teoria, 

um processo iniciado sob a vigência do CPC 1973 permanece por 

ele regido até o fim, ainda que em seu curso sobrevenha o CPC 

2015. É tudo ou nada: ou se aplica a nova lei processual 

integralmente ou a antiga lei integralmente. Tal teoria é descartada, 

conforme art. 14 do CPC 2015. 
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Circule a expressão correta: 

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.  

 

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). 

 

As novas regras sucumbenciais do Direito Processual do Trabalho 

 

Na forma como vimos acima, a teoria sobre aplicação da lei processual no tempo parece simples. 

Todavia, uma questão complexa vem surgindo. 

 

A Reforma Trabalhista nitidamente pretendeu sepultar a “aposta de Pascal”, ou seja, acabar com 

o seguinte raciocínio outrora vigente na cabeça de alguns reclamantes: “se perder, não perco 

nada; se ganhar, posso ganhar tudo”. 
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Tal lógica implicava o manejo de pedidos por vezes ousados e exagerados na Justiça do Trabalho. 

 

Sobreveio a Reforma Trabalhista com a reformulação de diversos ônus sucumbenciais: a parte 

sucumbente no objeto da perícia, ainda que beneficiária da Justiça Gratuita, responde pelos 

honorários periciais se o crédito obtido em juízo for capaz de suportá-los (art. 790-B, §4º, da CLT). 

Idem quanto aos honorários advocatícios, que passaram a ser incluídos irrestritamente no 

processo do trabalho (art. 791-A), ressalvadas isenções previstas em leis específicas (como na 

Lei da Ação Civil Pública e na Lei do Mandado de Segurança). Quanto à litigância de má-fé, há 

polêmica a respeito de seu efeito revocatório automático da gratuidade de justiça, mas a 

interpretação lógica acena, no mínimo, para a responsabilização do juridicamente pobre dentro 

dos limites do crédito obtido em juízo. 

 

A rigor, todas as novidades sucumbenciais acima seriam aplicáveis a processos ajuizados 

anteriormente à Reforma Trabalhista e não sentenciados quando de sua entrada em vigor, eis que 

prevalente a teoria do isolamento dos atos processuais em nosso ordenamento. Todavia, as regras 

do jogo processual não eram estas quando do ajuizamento da ação e, se o fossem, provavelmente 

presidiriam a decisão da parte quanto a formular determinados pedidos no momento do 

ajuizamento da ação ou a estabelecer parâmetros de composição amigável na etapa da 

conciliação judicial, sem se olvidar a hipossuficiência da parte muitas vezes mal assessoradas por 

advogados. 

 

Aceitando tal contemporização, alguns doutrinadores têm defendido a tese de que normas 

sucumbenciais seriam híbridas, no sentido de possuírem conteúdo tanto material quanto 

processual, a fundamentar sua não aplicação aos processos em curso quando da Reforma. 

Deveras, são normas que influem na própria forma de pactuação de honorários advocatícios 

contratuais.  

 

Outros dirão que é na ética que repousa o fundamento do direito, sendo descabida a escusa.  

 

Entendo que o caminho da sabedoria repousa no meio, com a construção de uma jurisprudência 

a partir da análise tópica, à luz da hipossuficiência técnica do demandante, entre outros elementos. 

De saída, eu afastaria os ônus sucumbenciais propriamente ditos (honorários periciais e 

advocatícios) das ações em andamento, mas não a litigância de má-fé. 

 

Observação: no processo civil, a Justiça Gratuita nunca representou uma causa excludente do 

débito sucumbencial, mas sim uma causa suspensiva de sua exigibilidade, que só caducava após 

cinco anos sem prova de que, em razão de alteração nas condições de vida, o assistido passara 

a ter condições de suportar o encargo (Lei 1.060/1950 e, depois, CPC 2015). No processo do 
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trabalho, tal sistemática não incidia, eis que a matéria vinha normatizada por lei específica (Lei 

5.584/1970), sem tais ressalvas. 

 

 

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. 

 

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. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus, 
meios de produção e valoração. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

FONTES e INTEGRAÇÃO 

11. Leia e assinale a alternativa correta: 

I – “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título”.  

II – “Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não 
contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a 
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal”. 

III – “O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante 
depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou nomeando bens à 
penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código Processual Civil”. 

IV – “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.  

V – “Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, 
aos quais se aplicará supletivamente este Código”. 

A) Todos os dispositivos acima estão vigentes; 

B) Todos os dispositivos acima foram revogados; 

C) Apenas IV e V estão vigentes; 

D) Apenas I, II, IV e V estão vigentes; 
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E) Apenas IV está vigente. 

 

12. Na aplicação ____________________ (subsidiária/supletiva), tem-se a integração da legislação 
subsidiária na legislação principal, resultando no preenchimento de típicas lacunas normativas. Já na 
aplicação ____________________ (subsidiária/supletiva), as leis complementam uma a outra, sendo 
invocada na hipótese de lacunas ontológicas ou axiológicas. 

 

PRINCÍPIOS e INTERPRETAÇÃO 

13. Considerando-se a imparcialidade característica da jurisdição, é controvertida a existência de um 
princípio protetivo no processo do trabalho. Não obstante, há diversos institutos que tendem a ser 
mais favoráveis ao trabalhador do que ao empregador. São exemplos, exceto: 

A) Justiça gratuita, apenas muito excepcionalmente concedida ao empregador; 

B) Favorecimento do empregado pelo princípio do in dubio pro operario, na hipótese de dúvida em 
matéria de prova; 

C) O mero arquivamento em decorrência da ausência do reclamante (geralmente, o empregado) à 
audiência de instrução e julgamento, ao passo que o reclamado é tido como revel e confesso quanto 
à matéria de fato; 

D) O impulso oficial determinado pelo Juiz ou Presidente do Tribunal na execução, quando a parte 
não estiver acompanhada por advogado; 

E) A obrigatoriedade do depósito recursal para o empregador. 

 

14. Na busca pela efetividade e pela prevalência da verdade real, o processo do trabalho se mostra 
jungido ao princípio da simplicidade. São consequências desse princípio exceto: 

A) Jus postulandi, limitado, porém, às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não 
alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho; 

B) Recorribilidade ordinária por simples petição; 

C) Manejo verbal da reclamação trabalhista, inclusive em dissídio coletivo; 

D) Ausência de despacho de recebimento da inicial, sendo a citação automática; 

E) Comparecimento de testemunhas independentemente de intimação. 

 

15. Em que pese a valorização do princípio da verdade real pelo processo do trabalho, a ele não se 
aplica o principio da identidade física do juiz. (  ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

16. Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo 
andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento 
delas. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 
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17. O princípio da oralidade demanda algumas condições para sua realização plena. São elas, 
principalmente: Identidade física do juiz, imediatidade, concentração dos atos processuais em 
audiência e irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso considerado, é correto dizer: 

A) A irrecorribilidade das decisões interlocutórias não é um princípio absoluto, sendo excepcionado, 
segundo a jurisprudência, no caso de decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária a Súmula 
ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;  

B) Consiste o princípio da identidade física na necessidade de realização dos atos instrutórios perante 
a pessoa do juiz, que assim poderá formar melhor seu convencimento; 

C) A aplicabilidade do princípio da identidade física do juiz sempre foi valorizada pela jurisprudência 
trabalhista; 

D) Pelo princípio da concentração de atos processuais, temos a máxima de que todos os fatos 
processualmente relevantes devem vir à lume e ser decididos em audiência, sendo a regra a 
tripartição desta em audiência de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento. 

 

18. Segundo a CLT, os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, 
admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da 
decisão definitiva. São exceções ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, exceto: 

A) Decisão monocrática do relator em agravo de instrumento em recurso de revista que considerar 
ausente a transcendência da matéria. 

B) Acórdão de TRT que, decidindo de forma contrária a Súmula ou Orientação Jurisprudencial do 
TST, anula decisão a quo e devolve os autos à vara do trabalho, caso em que caberá recurso de 
revista. 

C) Decisão de relator que não conhecer de recurso ordinário por ausência de pressupostos recursais, 
hipótese em que caberá agravo interno. 

D) Decisão do juiz que declara incompetência territorial, desde que acarrete remessa dos autos a 
Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, hipótese em que caberá 
recurso ordinário. 

 

 
PARTE II 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/99 
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A JUSTIÇA DO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

1. Segundo o art. 111 da Constituição Federal, são órgãos da Justiça do Trabalho, exceto: 

A) o Tribunal Superior do Trabalho; 

B) os Tribunais Regionais do Trabalho; 

C) Juízes do Trabalho; 

D) Juízes de Direito. 

 

2. A respeito da história da Justiça do Trabalho, assinale a alternativa incorreta: classistas, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Paralelamente ao juiz togado, havia em cada Junta de Conciliação e Julgamento um juiz 
indicado pela classe dos trabalhadores e um juiz indicado pela classe dos empregadores para um 
mandato de três anos, permitida uma recondução: eram os chamados juízes classistas ou vogais, 
também presentes nos Tribunais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho. A Constituição Federal 
de 1988 eliminou tal figura, assegurado o cumprimento do mandato pelos atuais classistas à época 
de sua entrada em vigor. 

B) Os juízes classistas, assim como a nomenclatura “Juntas de Conciliação e Julgamento”, são 
um resquício da origem da Justiça do Trabalho, criada em 1939, regulamentada em 1940 e instalada 
em 1941 como um órgão do Poder Executivo. 

C) Embora criada em 1939, a Justiça do Trabalho já vinha prevista nas Constituições de 1934 
(art. 122) e 1937 (art. 139). 

D) A primeira Constituição a vincular a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário foi a de 1946. 

E) As Emendas Constitucionais que mais impactaram na concepção da Justiça do Trabalho, na 
Constituição atualmente vigente, foram a EC 24/1999, a EC 45/2004 e a EC 92/2016. A EC 45/2004, 
entre outros aspectos, alterou os contornos da competência e do Poder Normativo da Justiça do 
Trabalho. A EC 92/2016, entre outros aspectos, positivou a competência do TST para julgar, 
originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia de autoridade de 
suas decisões. 

 

3. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Atualmente, o TST é composto por vinte e sete Ministros (daí o macete: TST = Trinta Sem 
Três = 27 Ministros; STF = Somos um Time de Futebol = 11 Ministros; STJ = Somos Todos de Jesus 
= 33 Ministros, em alusão à idade do Cristo; STM = Somos Todas Mocinhas = 15 Ministros, em alusão 
à idade da debutante). 

B) Os Ministros do TST são escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e 
menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

C) A nomeação dos Ministros do TST é feita pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal. 
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D) um quinto dos Ministros do TST será nomeada entre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e um quinto entre membros do Ministério Público do Trabalho com mais 
de dez anos de efetivo exercício. 

E) Os demais Ministros do TST serão nomeados entre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira. 

 

4. Leia e assinale a alternativa que adequadamente preenche as lacunas: 

CF, art. 111-A - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de _____ Ministros, escolhidos dentre 
brasileiros com mais de _____ e menos de ______ anos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo  

I um quinto dentre advogados com mais de _____ anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de ____ anos de efetivo exercício, observado o disposto 
no art. 94  

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior. 

A) 27 – 35 – 60 – 5 – 5. 

B) 17 – 30 – 65 – 5 – 10. 

C) 27 – 35 – 65 – 10 – 10. 

D) 27 – 30 – 60 – 10 – 10. 

E) 27 – 35 – 65 – 5 – 5. 

 

 

5. Junto ao Tribunal Superior do Trabalho funcionam dois órgãos. São eles a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) À Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho incumbe, 
entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 

B) Ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho cabe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, disciplinar, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. 

C) O CSJT exerce suas funções supervisoras na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus. 

D) O CSJT é órgão central do sistema administrativo da Justiça do Trabalho em primeiro e 
segundo graus. 

E) As decisões do CSJT possuem efeito vinculante. 
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6. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação 
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 

B) A lei poderá, nas comarcas não abrangidas por jurisdição de Vara do Trabalho, atribuí-la a 
juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 

C) A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. 

D) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

E) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações as ações que envolvam o 
exercício do direito de greve, o que, todavia, não abrange ações possessórias. 

 

7. A respeito do art. 114, I, que prevê: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: as 
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Em sua redação original, a Lei 8.112/1990, também chamada de Estatuto do Servidor Público 
da União, previa a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lides individuais ou 
coletivas envolvendo reclamação trabalhista de servidor público titular de cargo público (o chamado 
servidor estatutário). 

B) Segundo o Supremo Tribunal Federal, a competência da Justiça do Trabalho não abrange as 
causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária. 

C) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas 
referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a administração, antes da 
transposição para o regime estatutário. 

D) Em sucessivas reclamações que se sucederam à ADI 3.395, o STF declarou a incompetência 
da Justiça do Trabalho para causas relacionadas a servidores públicos temporários e comissionados, 
ainda que a causa de pedir fosse o desvirtuamento de tais contratações. 

E) A Justiça do Trabalho é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos 
celetistas da administração direta, autárquica e fundacional. 

 

8. A respeito da competência da Justiça do Trabalho definida no art. 114, I, da STF, assinale a 
alternativa em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

A) A Justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de 
servidores públicos celetistas da administração direta, autárquica e fundacional. 

B) Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o 
descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 

C) O organismo internacional que tenha garantida a imunidade de jurisdição em tratado firmado 
pelo Brasil e internalizado na ordem jurídica brasileira não pode ser demandado em juízo, seja na 
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fase do processo de conhecimento, seja na fase de execução, salvo em caso de renúncia expressa 
a essa imunidade. 

D) No tocante a ações entre empregados e empregadores decorrentes de acidente de trabalho, 
pacificou-se a competência da Justiça do Trabalho. Contudo, como medida de política judiciária, a 
fim de se preservar o jurisdicionado de oscilações jurisprudenciais, definiu-se que ações já 
sentenciadas pela Justiça Estadual até a data da promulgação da EC 45/2004, nela permaneceriam 
em definitivo, remetendo-se à Justiça do Trabalho apenas os processos ainda não sentenciados. 

E) Em se tratando de Estado estrangeiro, o STF reconhece que a imunidade de jurisdição 
daquele não é absoluta, abrangendo os chamados atos de império, mas não os simples atos de 
gestão. Assim, a Justiça do Trabalho pode exercer a jurisdição nos processos de conhecimento 
instaurados contra Estados estrangeiros. Já o privilégio da imunidade de execução mantém-se 
incólume tanto quanto a atos de império quanto de gestão, sendo necessária renúncia de tal 
imunidade para prosseguimento de execução. 

 

9. Segundo o STF, a Justiça do Trabalho é competente, exceto:  

A) Para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, 
ajuizadas contra órgãos da administração pública por servidores que ingressaram em seus quadros, 
sem concurso público, antes do advento da CF/1988, sob regime da CLT. 

B) Para dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes 
da administração indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela CLT, compreendendo, 
inclusive, a fase pré-contratual. 

C) Para as ações de complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por 
servidores da extinta RFFSA [Rede Ferroviária Federal S.A.]. 

D) Para as ações de interdito proibitório decorrentes de movimento grevista. 

 

10. Segundo a Constituição de 1988, compete à Justiça do Trabalho, exceto: 

A) As ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e 
entre sindicatos e empregadores. 

B) Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 

C) Regra geral, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, mas há 
exceções, como por exemplo o conflito entre TRT e TRF, a ser dirimido pelo STJ. 

D) As ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho 
propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença 
de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC 45/2004. 

E) As ações decorrentes de acidente de trabalho em que se vindica, contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social, pagamento ou majoração de auxílio-doença acidentário. 

 

11. Segundo a Constituição de 1988, compete à Justiça do Trabalho, exceto: 
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A) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos 
de fiscalização das relações de trabalho. 

B) a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação 
constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. 

C)  outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

D) a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta, à luz dos §1º, 2º e 3º do art. 114 da Constituição: 

A) Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

B) Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza jurídica. 

C) No dissídio de natureza econômica, a Justiça do Trabalho poderá decidir o conflito, 
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente.  

D) Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o 
Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho 
decidir o conflito. 

E) A jurisprudência tem admitido o ajuizamento unilateral do dissídio de greve pelo empregador, 
dispensando-se o pressuposto processual do comum acordo em tais hipóteses. 

 

13. Assinale a alternativa que adequadamente preenche as lacunas, considerando-se o art. 115 
da Constituição: 

Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, ____ juízes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais 
de _____ e menos de ____ anos, sendo:  

 I - um quinto dentre advogados com mais de ____ anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de ____ anos de efetivo exercício, observado o disposto 
no art. 94; 

 II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 
alternadamente. 

A) 7 – 30 – 65 – 10 – 10. 

B) 15 – 35 – 60 – 5 – 5. 

C) 7 – 30 – 65 – 5 – 5. 

D) 7 – 35 – 60 – 10 – 10. 

E) 7 – 35 – 60 – 10 – 10. 
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14. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição. 

B) A justiça itinerante se servirá de equipamentos públicos e comunitários. 

C) Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases 
do processo.  

D) Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. 

 

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

15. Segundo o art. 111 da Constituição Federal, “São órgãos da Justiça do Trabalho: I - o Tribunal 
Superior do Trabalho; II - os Tribunais Regionais do Trabalho; III - Juízes do Trabalho”. Tais órgãos: 

A) Possuem personalidade jurídica; 

B) Não possuem personalidade jurídica, sendo esta atribuída à União. 

 

16. Considerando-se o disposto no art. 115, parágrafos 1º e 2º, da Constituição, proceda à 
correlação devida: 

1) Vara Itinerante A) Funcionamento dos TRTs por meio de Câmaras regionais, a fim 

de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 

fases do processo.  

2) Descentralização da JT B) Funcionamento da JT em espaço não permanente em que se 

realizam audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos 

limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de 

equipamentos públicos e comunitários. 

 

 

17. Assinale a alternativa correta: 

A) O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo jamais se 
eximir; 

B) Os orgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de 
mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
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C) A Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar as ações entre trabalhadores 
portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO. 

D) A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua 
jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal de Justiça. 

E) Nas Varas do Trabalho a jurisdição será exercida por um Juízo colegiado. 

 

18. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo se eximir 
sem justo motivo (CLT, art. 645). Com base nesse preceito, são comuns requisição de servidores 
municipais para completarem os quadros funcionais da Justiça do Trabalho ou até mesmo a 
nomeação de Oficial de Justiça entre particulares a título emergencial. A reiterada nomeação de 
Oficial de Justiça ad hoc: 

A) Caracteriza vínculo de emprego; 

B) Não caracteriza o vínculo empregatício, pois a nomeação se exaure a cada cumprimento de 
mandato. 

 

VARAS DO TRABALHO 

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. A Justiça do Trabalho tem suas origens ligadas ao Poder ____________________ 
(Executivo/ Legislativo/ Judiciário), o que produziu marcas profundas em sua estrutura. Até hoje 
pessoas inescrupulosas oferecem serviços de advocacia para trabalhadores incautos, em praças e 
locais de aglomeração nos grandes centros urbanos, indagando-lhes se desejam apresentar queixa 
no "Ministério do Trabalho", nome pelo qual é conhecida ajustiça do Trabalho entre pessoas de 
baixíssimo grau de escolaridade. 

 

21. Nada obstante os esforços das normas constitucionais de 1946, 1967 e 1988 e diversas 
reformas legislativas supervenientes, ainda hoje se conservam diversos traços da administração 
pública na Justiça do Trabalho, tais como o uso da expressão ____________________ 
(ação/reclamação) trabalhista, a remessa prevista no art. 39 da CLT de reclamação administrativa à 
JT quanto a anotação em Carteira de Trabalho e a própria desnecessidade da presença do 
advogado.  

 

22. A presença da representação classista era a marca mais visível da origem executiva da 
Justiça do Trabalho. Não tardou para que diversos desmandos fossem denunciados, tanto no que 
diz respeito à forma de seleção dos representantes leigos, que não precisavam de concurso público 
de provas ou de provas e títulos, como no que diz respeito ao poder exercido, especialmente na 
representação de segunda instância. Foi assim que a _______________________ (EC 24 de 1999/ 
EC 45 de 2004) alterou a redação da Constituição Federal de 1988 para abolir o uso da expressão 
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Junta de Conciliação e Julgamento e unificar o tratamento da primeira instância para Vara 
Trabalhista.  

 

23. A primeira vez na história em que a Justiça do Trabalho passou a ter uma primeira instância 
monocrática e não mais colegiada foi com a EC 24/1999. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

24. Em matéria de recursos, a CLT disciplina, em primeiro lugar, os embargos (art. 894), depois 
o recurso ordinário (art. 895), depois o recurso de revista (art. 896)e, finalmente, o agravo (art. 897). 
Nunca estranharam isso? Um diploma tratar, primeiramente, do último dos recursos trabalhista, voltar 
para tratar o primeiro dos recursos e novamente tratar de um recurso de competência funcional do 
TST? A razão histórica desta ordem é que os embargos foram originariamente concebidos como 
recurso de primeira instância, em caso de decisão díspar dos membros da Junta de Conciliação e 
Julgamento. O nome desse tipo de embargo em face de decisão não unânime em um colegiado, é 
chamado de: 

A) Embargos infringentes; 

B) Embargos de Declaração; 

C) Embargos de Divergência; 

D) Embargos de Nulidade. 

 

 

25. Segundo o obsoleto art. 644 da CLT, os Juízos de Direito constam como órgãos da Justiça 
do Trabalho. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

26. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho 
_________________ (auxiliar/substituto). 

 

27. Auxílio e substituição _______________ (são/não são) expressões sinônimas. 

 

28. Afrânio é Juiz substituto provisoriamente lotado na 3ª Vara do Trabalho de Recife. Paula é a 
Juíza titular. No momento, ambos estão no exercício da função. Neste caso, Afrânio exerce 
____________________ (auxílio/substituição).  

 

29. Na hipótese acima, Afrânio ________________ (pode/não pode) organizar a pauta de 
audiências ou(nem) exercer a função de corregedor natural dos serviços auxiliares da secretaria. 
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30. Alessandra é Juíza substituta na 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Roberto é o Juiz titular. 
Roberto sai de férias. Neste caso, Alessandra assume função de __________________ 
(auxílio/substituição). 

 

31. Na hipótese acima, Alessandra _______________ (pode/não pode) organizar a pauta de 
audiências _____________ (ou/nem) exercer a função de corregedor natural dos serviços auxiliares 
da secretaria. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Juiz do Trabalho Substituto que estiver substituindo o Juiz Titular, não pode ser designado 
para atuar em outra Vara; 

B) O Juiz do Trabalho Substituto que estiver auxiliando Juiz Titular não poderá ser designado 
para atuar em outra Vara, forte no princípio da inamovibilidade do magistrado. 

C) O território da Região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou 
mais Varas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. 

D) O presidente do Tribunal possui poder para designar o Juiz do Trabalho Substituto que não 
estiver substituindo o Juiz titular para atuar em outra Zona. 

 

33. A inamovibilidade do Juiz Substituto __________ (é/não é) absoluta. 

 

34. Segundo a CLT, são deveres gerais dos Juízes do Trabalho, exceto: 

A) manter perfeita conduta pública e privada; 

B) abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam 
sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação; 

C) residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do 
Presidente do Tribunal Regional; 

D) despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro dos prazos 
estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 (um) dia de vencimento para cada dia 
de retardamento; 

E) abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou 
juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos, de órgãos judiciais, ressalvada 
a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. 

 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

 

35. A Constituição _________________ (prevê/previa) a existência de um ao menos um TRT em 
cada Estado e Distrito Federal. 

http://www.metodogestalt.com.br/


Do zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 184 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Vol. I – Exercícios 

 

CF, art. 115: 

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. Os Juízes dos TRTs devem ser __________________ (brasileiros/brasileiros natos). 

 

39. Os Juízes a serem nomeados para os TRTs devem possuir idade entre: 

A) 30 e 70 anos; 

B) 35 e 70 anos; 

C) 35 e 65 anos; 

D) 30 e 65 anos; 

E) 30 e 60 anos. 

 

40. É pacífico que a idade máxima acima referida se aplica a membros oriundos da Magistratura, 
do MPT e da Advocacia? Sim ou não? 

 

41. Um quinto do tribunal será ocupado por membros oriundos da advocacia e um quinto por 
membros provenientes do Ministério Público do Trabalho. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

42. ______________________ (Quatro quintos/Os demais) juízes do TRT serão provenientes da 
magistratura. 

 

43. Os advogados nomeados devem contar com mais de __________________ (cinco/dez) de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho devem contar com mais 
de _____________________ (cinco/dez anos) de efetivo exercício. 

 

44. Os membros da advocacia e do MPT serão indicados por lista _____________________  
(tríplice/sêxtupla) elaborada pelo respectivo órgão de classe. 

 

45. O apossamento de membros da advocacia e do MPT será precedido de sabatina pelo 
Senado? Sim ou não? 
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46. Os Tribunais Regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de 
seus juízes, observados, na convocação de juízes inferiores, o(s) critério(s): 

a) De merecimento e antiguidade, alternadamente; 

b) De livre escolha; 

c) De merecimento; 

d) De antiguidade; 

e) De livre escolha e antiguidade, alternadamente. 

 

47. A eleição de juízes para os cargos de direção do TRT é regulada: 

A) Pela CLT; 

B) Pelo Regimento Interno do Tribunal; 

C) Pela LC 35/1979 (LOMAN). 

 

 

48. Os Tribunais Regionais do Trabalho que funcionarem divididos em Grupos de Turmas 
promoverão a especialização de um deles com a competência exclusiva para a conciliação e 
julgamento de dissídios _____________________  (individuais/coletivos). 

 

49. Nos Tribunais Regionais, as decisões, como regra, tomar-se-ão pelo voto da maioria 
_____________________ (simples/absoluta) dos juízes. 

 

50. Os Tribunais Regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do 
Presidente, _____________________ (da metade/da metade e mais um) do número de seus juízes. 

 

51. As Turmas somente poderão deliberar presentes, pelo menos, _____________________ 
(três/dois) dos seus juízes. 

 

52. O Presidente do TRT: 

A) Vota normalmente nas sessões do Pleno. 

B) Vota normalmente nas sessões administrativas, sendo seu voto paritário ao dos demais 
membros. 

C) Somente terá voto de desempate. 
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D) Excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, 
somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o Presidente votará como os demais 
juízes, cabendo-lhe, ainda, o voto de qualidade. 

 

53. No julgamento de recursos contra decisão ou despacho do Presidente, do Vice-Presidente ou 
de Relator, ocorrendo empate: 

A) Prevalecerá a decisão mais favorável ao réu; 

B) Prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. 

 

54. No tocante às atribuições da presidência do TRT, assinale a alternativa incorreta: 

A) Presidir às audiências de conciliação nos dissídios coletivos; 

B) Exercer correição ao menos uma vez por ano, ainda que o Regional haja constituído sua 
própria corregedoria. 

C) Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária, 
sempre que houver ameaça de perturbação da ordem; 

D) Triar recursos interpostos contra as decisões do próprio regional, antes da remessa ao TST; 

E) Expedir ofício requisitório ao chefe do Executivo para o pagamento de precatórios. 

 

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

 

 

O TST possui os seguintes órgãos colegiados, conforme art. 59 do seu Regimento Interno: 1) Tribunal 
Pleno (TP); 2) Órgão Especial (OE); 3) Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDE); 4) Seção 
Especializada em Dissídios Individuais, que atua de forma plena (SDI) ou dividida em Subseção I e 
Subseção II (BDI1 e SBDI2); E) 8 (oito) Turmas, cujas competências são regulamentadas, 
principalmente, pela Lei 7.701/1988 e pelo Regimento Interno do TST. Agora, acredito que você irá 
penar, mas vai gostar de saber, pois é algo que pouquíssima gente sabe. 

 

55. Proceda à correlação adequada: 

1) Tribunal Pleno A) É o Tribunal funcionando divididamente  

2) Órgão Especial B) É o Tribunal funcionando em sua plenitude. 
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56. Proceda à correlação adequada: 

ÓRGÃO DO TST COMPOSIÇÃO 

1) Órgão Especial A) composto pelo Presidente, Vice-Presidente do 

Tribunal, o Corregedor-Geral e mais seis Ministros 

(Total: 9 membros) 

2) SDC B) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral e 

mais dezoito Ministros (Total: 21 membros) 

3) SDI C) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral e 

mais onze Ministros, preferencialmente os 

Presidentes de Turma (Total: 14 membros). 

4) SBDI1 D) Três Ministros (Total: 3 membros) 

5) SBDI2 E) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral, 

os 7 Ministros mais antigos e 7 Ministros eleitos pelo 

Tribunal Pleno (total: 17 membros). 

6) Turmas F) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral da 

Justiça do Trabalho e mais sete Ministros (Total: 10 

membros) 

7) Comissão de Jurisprudência e 

Precedentes Normativos 

G) Três Ministros titulares e um suplente, designados 

pelo Órgão Especial. 

 

Como funciona a designação para as Seções Especializadas [SDC, SDI (SBDI, SBDI2)]? 

  Segundo o art. 60 do RI: “Art. 60. Para a composição dos órgãos judicantes do Tribunal, 

respeitados os critérios de antiguidade e os estabelecidos neste capítulo, os Ministros poderão 

escolher a Seção Especializada e a Turma que desejarem integrar, podendo exercer o direito de 

permuta, salvo os Presidentes de Turma, que, para fazê-lo, deverão previamente renunciar à 

Presidência do Colegiado. Parágrafo único. Cada Ministro comporá apenas uma Seção 

Especializada.” Haverá pelo menos um e no máximo dois integrantes de cada Turma na 

composição da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. 
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57. Compreender o “direito sumular” do TST é uma boa forma de memorizar as competências de 
seus órgãos. A jurisprudência cristalizada do TST, atualmente, se revela por meio dos seguintes 
veículos, exceto:  

A) Súmulas (Sum) 

B) Orientações Jurisprudenciais do Tribunal Pleno/Órgão Especial (OJ-TP/OE)  

C) Orientações Jurisprudenciais da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (OJ-
SBDI1) 

D) Orientações Jurisprudenciais Transitórias da Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais (OJT-SBDI1) 

E) Orientações Jurisprudenciais da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (OJ-
SBDI2) 

F) Orientações Jurisprudenciais da Subseção Especializada em Dissídios Coletivos (OJ-SDC) 

G) Precedentes Normativos 

H) Prejulgados 

 

 

Circule a expressão correta: 

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.  

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. À luz do Regimento Interno, ligue as colunas (leia o gabarito com calma): 
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1) Tribunal Pleno do TST 

 

 

 

2) Comissão de 
Jurisprudência e de 
Precedentes do TST 

 

 

 

 A) Edita Súmulas 

B) Edita Precedentes Normativos 

C) Edita Orientações Jurisprudenciais 

D) Altera, cancela Orientações Jurisprudenciais ou as 
converte em Súmulas 

E) Altera, cancela Súmulas 

F) Altera, cancela Precedentes Normativos 

 

64. À luz da CLT (art. 702, f, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017), ligue as colunas: 

 

1) Tribunal Pleno do TST 

 

 

 

2) Comissão de 
Jurisprudência e de 
Precedentes do TST 

 

 

 

 A) Edita Súmulas 

B) Edita Precedentes Normativos 

C) Edita Orientações Jurisprudenciais 

D) Altera, cancela Orientações Jurisprudenciais ou as 
converte em Súmulas 

E) Altera, cancela Súmulas 

F) Altera, cancela Precedentes Normativos 

 

 

65. De acordo com o art. 702, f, da CLT, são requisitos para que o Tribunal Pleno estabeleça ou 
altere súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, exceto: 

A) O voto de pelo menos dois terços de seus membros. 

B) Que a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no 
mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas. 
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C) No caso de edição de nova súmula, que a matéria conste, previamente, de orientação 
jurisprudencial. 

 

66. Assinale a alternativa que adequadamente preenche as lacunas do art. 702, f, da CLT: 

 

Art. 702 - Ao Tribunal Pleno compete: f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de 
jurisprudência uniforme, pelo voto de ________ seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido 
decidida de forma idêntica por _______ em, no mínimo, ________ das turmas em pelo menos _____ 
sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria _____________ de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua 
publicação no Diário Oficial;  

A) Todos os – maioria – um terço – cinco - de dois terços 

B) Pelo menos dois terços de – unanimidade – dois terços – dez – absoluta 

C) Pelo menos dois terços de – unanimidade – dois terços – dez – dois terços 

D) Pelo menos três quintos de – dois terços – dois terços – dez – absoluta 

E) Pelo menos três quintos de – dois terços – dois terços – dez – dois terços. 

 

 

67. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho 
e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem 
criar obrigações que não estejam previstas em lei.  

B) As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, trinta dias de 
antecedência. 

C) As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União 
e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. 

D) A edição ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme se dá pelo 
voto de pelo menos dois terços dos membros do Tribunal Pleno do TST, caso a mesma matéria já 
tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em 
pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de sua publicação no Diário Oficial. 

E) O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos 
Tribunais Regionais não foram normatizados pela Lei 13.467/2017. 
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68. Em 16/05/2022, no ArgInc-696-25.2012.5.05.0463, o Pleno do TST julgou 
______________________________ (constitucional / inconstitucional) as normas do art. 72, inciso 
I, alínea f e §3º da CLT.  

 

CLT, Art. 702 - Ao Tribunal Pleno compete: 

I - em única instância:  

(...) 

f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto de pelo 
menos dois terços de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma 
idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez sessões 
diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua 
publicação no Diário Oficial; (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

(...) 

§ 3o  As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, trinta dias de 
antecedência, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por 
confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 

Notícias do TST (17/05/2022) 

TST declara inconstitucionais normas da CLT que dispõem sobre alteração de 
jurisprudência 

 

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) declarou a inconstitucionalidade, nesta segunda-
feira (16), dois dispositivos da CLT que modificaram os critérios para a criação ou a alteração de 
súmulas e outros enunciados da jurisprudência uniforme do Tribunal. Por maioria, o colegiado 
concluiu que as alterações, introduzidas pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), violam a 
prerrogativa de os tribunais, no exercício de sua autonomia administrativa, elaborem seus próprios 
regimentos internos e, por conseguinte, os requisitos de padronização da jurisprudência.  
 
Os dispositivos declarados inconstitucionais integram o artigo 702 da CLT, em sua redação atual. 
A alínea “f” do inciso I dispõe que, para a criação ou alteração de súmulas e outros enunciados de 
jurisprudência, é necessário o voto de pelo menos 2/3 do Tribunal Pleno, caso a matéria já tenha 
sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, 2/3 das turmas em pelo menos 
10 sessões diferentes em cada uma delas. A redação anterior remetia a matéria ao Regimento 
Interno do TST, que previa a aprovação por maioria absoluta dos seus membros. 
 
O parágrafo 3º do artigo estabelece que as sessões de julgamento sobre estabelecimento ou 
alteração de jurisprudência deverão ser públicas e deve ser possibilitada sustentação oral pelo 
procurador-geral do trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo 
advogado-geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional.  
 
Separação dos Poderes  
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Prevaleceu, no julgamento, o voto do relator, ministro Amaury Rodrigues, no sentido de que não 
cabe ao legislador se imiscuir, de forma invasiva, na ordem dos trabalhos internos e administrativos 
dos tribunais, a ponto de suplantar a prerrogativa de elaborarem seus próprios regimentos internos. 
Segundo o ministro, a norma viola o artigo 2º da Constituição Federal, que trata da separação dos 
Poderes, ao ultrapassar os limites da atividade própria ao Poder Legislativo, “exorbitando seu papel 
de forma muito desproporcional no tocante aos requisitos postos de modo exclusivo à Justiça do 
Trabalho para a edição de súmulas e enunciados de jurisprudência uniforme”. 
 
Autonomia dos tribunais 
O relator assinalou, ainda, que os artigos 96, inciso I, alínea “a”, e 99 da constituição estabelecem, 
respectivamente, o direito de os tribunais elaborarem os seus regimentos internos e a sua 
autonomia administrativa. “A leitura desses dispositivos permite concluir que o legislador, ao 
interferir indevidamente em atividade administrativa dos tribunais – quiçá com a intenção de 
dificultar a produção de súmulas –, invadiu os domínios do seu funcionamento administrativo”, 
afirmou. Para o ministro, a proteção intransigente da autonomia do Judiciário está vinculada à sua 
própria independência, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 
 
Regimento Interno 
Após a Reforma Trabalhista, o artigo 75 do Regimento Interno do TST foi alterado para incorporar 
as exigências constantes na nova redação da CLT sobre a matéria. Segundo o relator, o Tribunal 
tem legitimidade constitucional para elaborar seu regimento e a ele se vincula. Portanto, enquanto 
prevalecerem as regras regimentais atuais, permanece a obrigatoriedade de seguir o procedimento 
nela previsto. A decisão será encaminhada à Comissão de Regimento Interno para que avalie a 
conveniência e a oportunidade de elaborar proposta de emenda regimental a respeito da edição e 
da revogação de súmulas e orientações jurisprudenciais, a ser deliberada pelo Tribunal Pleno. 
 
Ficaram vencidos os ministros Ives Gandra Martins Filho e Breno Medeiros quanto à 
constitucionalidade. 
 
(CF, DA) 
 
Processo: ArgInc-696-25.2012.5.05.0463 

 

 

69. Apenas as Turmas do TST julgam Recursos de Revista. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

70. A SBDI1 não julga Recurso Ordinário. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

71. Entre os órgãos do TST, apenas a SBDI2 julga agravos. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

72. Proceda à correlação adequada entre o órgão e uma ou algumas das suas importantes 
competências: 

1) Tribunal Pleno A) Julgar, em caráter de urgência e com preferência 

na pauta, os processos nos quais tenha sido 

estabelecida, na votação, divergência entre as 
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Subseções I e II da Seção Especializada em 

Dissídios Individuais, quanto à aplicação de 

dispositivo de lei federal ou da Constituição da 

República. 

2) Órgão Especial B) 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; 

3) SDC C) Julgar embargos de divergência. 

4) SDI (Plena) D) Julgar recursos ordinários contra decisões dos 

Tribunais Regionais em processos de dissídio 

individual de sua competência originária. 

5) SBDI-1 E) Julgar recurso contra atos do Presidente em 

matéria administrativa. 

6) SBDI-2 F) Julgar embargos infringentes. 

7) Turmas G) Julgar recursos de revista. 

 

73. Segundo o art. 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta dos 
membros poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

74. Compete ao ___________________________ (Tribunal Pleno/Órgão Especial) decidir sobre 
a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, quando aprovada a 
arguição pelas Seções Especializadas ou Turmas. 

 

    

  A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SBDC) lida com dissídio coletivo, não 
importando sua origem nem a natureza da pretensão. Pensou em SDC, pensou-se em dissídio 
coletivo. Isso posto, considerando-se a Lei 7.701/1988 e o Regimento Interno do TST, 
responda: 

 

75. Será sempre do TST a competência para os dissídios coletivos que extrapolarem a base 
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territorial de um ou mais TRT (CLT, art. 702, I, b; Li 7.701/88, art. 2º, I, a). (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

76. Compete ____________________________ (ao Pleno do TST / à SDC) julgar, 
originariamente, dissídio coletivo cuja competência envolva área sob jurisdição de mais de um 
Tribunal Regional. 

 

77. Compete  _________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) julgar, originariamente, 
os  conflitos de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho em processos de dissídio 
coletivo. 

 

78. Compete ____________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) julgar, 
originariamente,  as ações rescisórias propostas contra sentenças normativas da Seção de Dissídios 
Coletivos. 

 

79. Compete ___________________________ (às Turmas/à SDC) julgar, em última instância, 
os recursos ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho em dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica. 

 

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

 

81. Atenção: Compete _______________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) a 
aprovação de Precedente Normativo. 

 

82. 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.  

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

 

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

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: SECRETARIA DAS VARAS DO TRABALHO 

85. Marque a expressão correta: 
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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. 

 

86. O rol de atribuições das secretarias disposto pelo art. 711 da CLT: 

A) É numerus clausus (fechado, taxativo)? 

B) É numerus apertus (exemplificativo)? 

 

87. Compete a(ao) ________________________ (Qualquer servidor/Secretário/Oficial de 
Justiça) da Vara  tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais. 

 

88. Compete a(ao) ________________________ (Qualquer servidor/Secretário/Oficial de 
Justiça) da Vara  secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas. 

 

89. 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). 

 

90. Haverá um distribuidor: 

A) Em todas as localidades; 

B) Nas localidades em que existir mais de uma Vara do Trabalho. 

 

91. Nos Juízos de Direito, investidos na administração da Justiça do Trabalho, as atribuições do 
Secretário da vara do Trabalho serão desempenhadas pelos _____________________ 
(escrivães/quem o Juiz de Direito designar). 

 

92. Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores a realização dos atos 
decorrentes da execução dos julgados das Varas que lhes forem cometidos pelos Juízes. 

A) Esta é uma função privativa exclusiva dos Oficiais de Justiça; 

B) Nas localidades onde houver mais de uma Junta, a atribuição para o cumprimento do ato 
deprecado ao Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida a outro Oficial, sempre 
que, após o decurso de 9 (nove) dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, 
sem prejuízo das penalidades legais. 

C) O prazo para o oficial de Justiça e o Oficial de Justiça Avaliador cumprir os atos processuais 
será de dez dias. 
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PENALIDADES 

 

93. Vanderlei é administrador da Celta S/A, uma concessionária do serviço de transporte 
rodoviário municipal de Anápolis, além de ocupar cargo de dirigente do sindicato das empresas de 
ônibus de Anápolis. Visando a conseguir um reajuste no valor de tarifa junto ao Município, incita 
motoristas e cobradores a entrarem em greve por reajuste salarial. O Ministério Público ajuíza ação 
civil pública demonstrando a prática, que acaba enquadrada como lock-out. 

I. Vanderlei deverá perder o cargo de representação profissional; 

II. Vanderlei ficará suspenso por quatro a dez anos do direito de ser eleito para cargos de 
representação profissional; 

III. A Celta S/A deverá afastar Vanderlei do cargo; 

IV. Se a Celta S/A não afastar Vanderlei, o contrato de concessão caducará; 

V. A Celta S/A é obrigada a pagar os salários devidos aos seus empregados, durante o tempo 
de suspensão do trabalho. 

 

A) Todas estão corretas; 

B) Todas estão incorretas; 

C) Apenas I, III e V estão corretas; 

D) I e II são falsas; 

E) Apenas a V é verdadeira. 

 

94. A CLT contempla multa expressa, sem prejuízo de outras indenizações devidas, ao 
empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver prestado depoimento como 
testemunha em Juízo.   (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

95. Na hipótese da testemunha, sem motivo justificado, recusar-se a depor: 

A) Poderá ser conduzida coercitivamente, mas não há previsão legal de multa adicional; 

B) Não poderá ser conduzida coercitivamente, eis que o instituto da condução coercitiva é 
restrito aos domínios do processo penal; 

C) Apenas poderá ser apenado com multa; 

D) Poderá ser conduzido coercitivamente, sem prejuízo de multa prevista na CLT. 

 

 

Aquele que, salvo força maior, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal ao distribuidor, 
não se apresentar em  
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96. __________________ (cinco/dez) dias à secretaria para reduzir a reclamação a termo, 
incorrerá na pena de perda,  

97. ___________________________________________________ (definitiva/pelo prazo de 6 
meses/pelo prazo de doze meses) do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. 

 

98.  A penalidade ao autor da reclamação trabalhista acima mencionada (perda/suspensão do 
direito de repetir ação por seis meses) é chamada de: 

 

A) Prescrição; 

B) Preempção; 

C) Perempção; 

D) Decadência; 

E) Preclusão. 

 

99. Também incorre em perempção processual trabalhista típica (suspensão do direito de repetir 
ação por seis meses): 

A) O autor que der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa; 

B) 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. 

C) O Reclamante que, por duas vezes seguida, der causa ao arquivamento por não comparecer 
à audiência. 

 

100.  As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos Juízes e 
Tribunais do Trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados 
necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. (  ) Verdadeiro; (  ) 
Falso. 
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DIA 10 

 DIREITO CIVIL 

 

PARTE I:  

Introdução ao Estudo do Direito: Norma jurídica, hermenêutica, interpretação e 
aplicação do Direito. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE II: 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência, validade e eficácia 
das normas. Conflito de normas no tempo e no espaço. Princípio da 
irretroatividade da lei. Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de 
interpretação. Analogia. Costumes. Princípios Gerais do Direito. Equidade. 
Revogação, derrogação e ab-rogação. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e 
coisa julgada. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE I 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/32 
 

Sim, esta parte I da matéria de hoje já foi estudada em Direito do Trabalho, na matéria Fontes 
do Direito do Trabalho. Mas tal é a sua importância para a edificação de um raciocínio 
jurídico sólido que convém revisitá-la (e agora, gabaritar)! 

 

Physis x Nomos 

1. Desde os gregos até os dias atuais uma indagação filosófica ocupa a mente e os debates 
jurídicos. Qual a essência do direito? A justiça, que decorre da própria natureza, havendo direitos 
que independem do reconhecimento estatal por meio de uma lei (physis)? Ou a justiça formal, a 
segurança jurídica, a norma (nomos)? Desta questão surgem duas grandes correntes ou escolas do 
pensamento jurídico.  Proceda à adequada correlação: 
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1) Escola do Direito Natural 
(Jusnaturalismo) 

A) Informa que o direito é aquele que é revelado 
através de normas, positivado (nomos). Esta 
escola inspirou a teoria pura do direito, que 
buscará afastar do estudo jurídico elementos da 
moral ou considerações sobre o que é ou o que 
não é materialmente justo. Esta escola preza a 
segurança jurídica e a previsibilidade, uma vez que 
justiça é um conceito abstrato, subjetivo.  

2) Escola do Direito Positivo 
(Juspositivismo) 

B) Informa que há direitos que decorrem da própria 
natureza (physis) e que beneficiam os homens em 
razão de sua tão-só humandade. São direitos que 
independem de um formal reconhecimento estatal, 
isto é, de uma previsão em lei. Por exemplo, o 
direito à vida digna. Esta escola inspirou o direito 
internacional, a noção de dignidade da pessoa 
humana, os direitos humanos. Preocupa-se com o 
justo. 

 

 

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

 

3. A questão acima revela a tensão, o choque, entre dois valores: justiça x segurança jurídica. 
São exemplos de institutos em que a o valor segurança jurídica prepondera sobre o sentimento de 
justiça, exceto: 

 

A) Prescrição 

B) Coisa Julgada 

C) Direito Adquirido 

D) Ato jurídico perfeito 

E) Princípio da proporcionalidade. 

 

 

4. Segundo o jurista escandinavo Alf Ross, a ciência do direito lida, basicamente, com três 
problemas, às quais correspondem três grandes famílias de escolas filosóficas. Faça a associação 
entre o problema e a escola que correspondente: 
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1) O problema do conceito ou natureza do 
direito 

A) Escola do direito natural, que busca o 
fundamento da validade ou força obrigatória do 
direito, procurando o sentido de “justo”.  

2) O problema do propósito ou ideia do 
direito 

B) Escola histórico-sociológica do direito, que 
investiga as origens históricas, o desenvolvimento 
e a aplicação do direito à luz dos fatores sociais 
que o definem como tal. 

3) O problema da interação do direito com a 
sociedade 

C) Escola analítica, que analisa e busca os 
conceitos essenciais do direito, como fonte do 
direito, a matéria do direito, o dever legal, a norma. 
Possui uma poderosa vertente que é a escola do 
positivismo jurídico.  

 

NORMA JURÍDICA 

  Isso considerado, as escolas analíticas, notadamente a escola do positivismo jurídico e a 
teoria pura do direito do famoso jurista Hans Kelsen, são as correntes que se dedicarão com mais 
ardor ao estudo da teoria das normas. As questões abaixo foram elaboradas segundo os critérios 
científicos das escolas analíticas. Leia e circule a expressão correta:  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. HERMENÊUTICA é: 

A) Uma expressão cunhada por Hans-Geor Gadamer para descrever a ciência da interpretação; 

B) A busca pelo entendimento quanto ao espírito da norma; 

C) O ato humano de subsumir um fato a uma hipótese normativa, fazendo-se deflagrar a relação 
jurídica daí decorrente. 

 

21. Ordene as alternativas abaixo pela ordem de antiguidade das escolas:  

A) Escola da Exegese – França; Escola dos Pandectistas – Alemanha (Bernard Windscheid); 
Escola Analítica de Jurisprudência – Inglaterra (John Austin);  

B) Escola Histórica do Direito (Friedrich Karl Von Savigny); Escola Teleológica (Rudolph Von 
Ihering); 

C) Escola da Livre Pesquisa Científica ou Escola Científica Francesa – França (François Geny); 
Escola do Direito Livre – Alemanha (Gustav Radbruch); Escola Realista Americana – EUA (Jerome 
Frank); 

D) Escola Egológica – Argentina (Carlos Cóssio); Escola do Positivismo Fático (Alf Ross); Escola 
do Direito Alternativo. 

 

22. As escolas acima: 

A) Anulam-se; 

B) Relacionam-se, não sendo possível dizer que haja uma superior ou inferior às demais. 

 

23. Faça a relação: 

ESCOLA  LEGADO (QUANTO AO MÉTODO DE 
INTERPRETAÇÃO) 

1. Escola da Exegese, ou escola 
exegética 

A) Enfatiza o método de interpretação 
Gramatical, literal, filológica ou judaica. Inspirou-
se nos textos intitulados “Pandectas” do direito 
romano. Criou o mito de que o direito romano 
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estaria vigente, pois foi repristinado com o 
surgimento do Sacro Império Romano Germânico. 
Valoriza a ratio scripta. 

2. Escola dos pandectistas B) Legou-nos o método histórico de 
interpretação, que leva em consideração a época 
em que a norma foi produzida. 

3. Escola analítica de jurisprudência, 
de Austin 

C) Legou-nos o método livre de interpretação, 
precursor do neopositivismo jurídico, do 
positivismo constitucional. 

4. Escola Histórica do Direito, de 
Savigny 

D) Enfatiza a interpretação lógica ou 
sistêmica, que leva em consideração a coerência 
e a plenitude lógica do sistema jurídico. É inglesa 
e retrata bem o pragmatismo que é a tônica da 
filosofia utilitarista britânica de Jeremy Bentham. É 
o precursor do positivismo jurídico. Debruçava-se 
sobre a análise dos institutos: norma, fonte, 
interpretação, aplicação do direito, natureza 
jurídica dos institutos...  

5. Escola teleológica, ou escola da 
jurisprudência dos interesses, de Ihering 

E) Legou-nos o método marxista. A burguesia 
converteu o jurista em seu trabalhador, pago com 
salário. O direito burguês é apenas a vontade da 
classe burguesa, elevada à condição de lei, uma 
vontade cujo conteúdo está dado nas condições 
materiais de vida dessa classe. O direito deve ser 
extinto quando da superação do modo capitalista 
de produção. 

6. Escola da Livre Pesquisa 
Científica ou Escola Científica Francesa 

F) Legou-nos o sentido de interpretação 
teleológica, que leva em consideração a finalidade 
da norma.  

7. Escola Sociológica, de Durkheim, 
Duguit 

 

G) Enfatiza o método de interpretação 
Gramatical, literal, filológica ou judaica, que leva 
em consideração a literalidade das palavras. 
Inspirou-se no Código Napoleônico e no mito de 
que todas as condutas possíveis estariam nele 
regulamentadas (fetichismo jurídico). 

8. Escola Marxista de Pachukanis H) Legou-nos a interpretação tópica, que 
enfatiza o caso concreto e se compraz com uma 
solução racional (e, assim, tão consensual quanto 
possível) para o caso, sem a preocupação de criar 
uma lei universal. 
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9. Escola Tópica, de Theodor 
Viehweg 

I) Enfatiza o método de interpretação 
sociológico. O DIREITO é um fato social, é um 
fenômeno social decorrente do próprio convívio do 
homem em sociedade, sendo  direito o conjunto 
de normas que regulam a vida social. Direito é 
realidade da vida social.  

 

 

24. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto de sua 
época de edição é o método: 

A) Histórico; 

B) Sociológico. 

 

25. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto da 
contemporaneidade, buscando-se uma releitura e adaptação aos tempos atuais, é o método: 

A) Histórico; 

B) Sociológico. 

 

26. A interpretação é assim classificada: 

1) Quanto à origem: A) Ampliativa (extensiva), Restritiva, Declarativa 

 

2) Quanto ao resultado B) Interpretação derrogante, ab-rogante 

 

3) Quanto ao método 

 

C) Autêntica, Jurisprudencial, Doutrinária 

 

4) Quanto ao efeito D)  

- Gramatical, literal, filológica ou judaica 

- Lógica ou sistemática 

- Histórica 
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- Teleológica 

- Comparativa 

- Tópico-retórico 

 

 

27. Determinada norma administrativa impede ao magistrado o desempenho de atividade de 
coaching e similares. Para se saber se as atividades de mentoring entram na proibição, a norma 
demanda: 

A) Analogia. 

B) Interpretação analógica. 

 

28. 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. 

 

29. Quanto à questão anterior, se eu considerar prejudicial à moral a venda a varejo de cigarros, 
ao aplicar o direito eu recorri à: 

A) Analogia; 

B) Interpretação analógica. 

 

30. O direito penal admite interpretação analógica in malam partem, mas não a analogia in 
malam partem. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

APLICAÇÃO DO DIREITO 

31. Aplicação do direito é: 

A) A atividade do operador do direito de procurar compreender o espírito da norma; 
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B) O ato humano de subsumir um fato à hipótese de antecedência de uma norma para então se 
deflagrar a relação jurídica daí subsequente.  

 

32. Havendo conflito entre normas jurídicas, ou antinomias, a doutrina apresenta alguns critério. 
Qual critério abaixo está incorreto: 

A) Critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior (lex posterior derogat 
legi priori); 

B) Critério da especialidade: norma geral prevalece sobre norma específica (lex generalis 
derrogat legi specialis); 

C) Critério hierárquico: norma superior prevalece sobre norma inferior (lex superior derogat legi 
inferiori); 

 

 

 

PARTE II 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/22 
 

  

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

 

LINDB 

 

Trata-se de norma de sobredireito, pois visa a regulamentar outras normas. 

 

O seu estudo sempre foi comum em Direito Civil, pela sua posição antecedente ao Código Civil. 

Porém, não se trata de uma norma exclusiva do Direito Privado, nem faz parte do Código Civil. 

 

Por essa razão, recentemente (Lei 12.376/2010), teve seu nome alterado de Lei de Introdução ao 

Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  
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1. “A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estatui expressamente que quando a lei 
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com __________________.”  Assinale a alternativa que 
NÃO completa corretamente a afirmativa anterior:  

A) analogia  

B) costumes 

C) princípios gerais do direito 

D) equidade 

 

2. Vacatio legis significa: 

A) O período de tramitação da lei no Congresso Nacional. 

B) O instituto de direito não regulamentado por lei. 

C) O intervalo entre a data da publicação da lei e a da sua entrada em vigor. 

D) A situação jurídica dos fatos regulamentados por lei revogada. 

 

3. A vigência das leis pode ocorrer de forma temporária ou por tempo indeterminado. Verdadeiro 
ou falso? 

 

4. Derrogação é o fenômeno que ocorre quando há revogação total de uma lei. Verdadeiro ou 
falso? 

 

Circule a resposta que julgar correta: 

5. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país (15/30/40/45/90) dias depois 
de oficialmente publicada.  

 

6. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
(dois/três/quatro/seis) meses depois de oficialmente publicada. 

 

7. (Em regra/ Salvo disposição em contrário), a lei revogada não se restaura por ter a lei 
revogadora perdido a vigência. 
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8. (Sempre/Quando a lei for omissa) o juiz decidirá o caso de acordo com (a analogia, a 
equidade, os costumes e os princípios gerais do direito/ analogia, os costumes e os princípios gerais 
de direito). 

 

9. Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins (contratuais/sociais) que ela se dirige e às 
exigências do bem (coletivo/comum/social). 

 

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F):  

10. A lei do país em que nasceu a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. (   ) 

 

11. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. (   ) 

 

12. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 
(   ) 

 

13. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que, dentre outros requisitos 
cumpridos, tenha sigo homologada pelo Supremo Tribunal Federal. (   ) 

 

14. As leis processuais civis e penais não se sujeitam às regras quanto à eficácia temporal das 
leis constantes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que têm regramento 
próprio. (   ) 

 

15. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em 
que estiverem situados. 

B) Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que forem executadas. 

C) Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 

D) A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 

 

16. Assinale a alternativa incorreta: 

A) As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, 
obedecem à lei do Estado em que se constituírem. 
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B) Não poderão, entretanto ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos 
constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. 

C) Os Governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham 
constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens 
imóveis ou suscetíveis de desapropriação. 

D) Os Governos estrangeiros não podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos 
representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.  

 

17. Leia e assinale a correta sequência de itens verdadeiros (V) ou falsos (F): 

I - É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver 
de ser cumprida a obrigação. 

II - Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no 
Brasil. 

III - A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida 
pele lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a 
lei desta, quanto ao objeto das diligências. 

IV - A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus 
e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira 
desconheça. 

V - Quem invocar lei estrangeira deverá fazer prova do texto e da vigência. 

A) V – V – V – V – V 

B) V – V – V –V – F 

C) V – V –V –F – F 

D) F – F – V – F – V 

E) F – F – F – F – F 

 

18. Assinale a alternativa incorreta: 

A) As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 
eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 

B) Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  

C) A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de 
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

D) A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa poderá indicar suas consequências jurídicas e 
administrativas. 
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E) A decisão que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 
deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo 
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos 
atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.  

 

19. Leia e assinale a correta sequência de itens verdadeiros (V) ou falsos (F): 

I - Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados. 

II - Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente. 

III - Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
e os antecedentes do agente. 

IV - As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de 
mesma natureza e relativas ao mesmo fato.  

A) V – V – V – V 

B) V – V – V – F 

C) V – V – F – F 

D) V – F – F – F 

E) F – F – F – F 

 

20. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação 
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de 
direito, produzirá efeitos ex tunc. 

B) A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as 
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação 
geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. 

C) Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos 
de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. 

D) Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva 
do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de 
relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação 
aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. 
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21. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor 
compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou 
da conduta dos envolvidos. 

B) A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu 
cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.  

C) Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os 
envolvidos. 

D) O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 
dolo, mas não em caso de erro. 

E) As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 

 

22. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 
normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.  

A) Os instrumentos acima terão caráter indicativo em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam. 

B) Os instrumentos acima terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão. 

C) Os instrumentos acima terão caráter vinculante em relação aos órgãos do poder judiciário. 

D) Os instrumentos acima terão caráter discricionário em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão. 
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