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Dia 1 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 

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

PARTE II: 

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 

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

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

 

PARTE I 

 CONSTITUCIONALISMO 

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

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

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

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

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

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

7. No Constitucionalismo Medieval, que teve como marco a Magna Carta, em 1215, que o 
movimento do constitucionalismo ganha destaque, já que o reconhecimento da limitação estatal 
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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 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

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

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

37. Verdadeiro 

38. I-B; II-A. 

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

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

 

PARTE II 

Classificação das Constituições 

 
 

1.  

I-b; 

II-a; 

III-d; 

IV-c. 

 

2.  
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I-d;  

II-b;  

III-e;  

IV-c;  

V-a. 

VI-g 

VII-f 

 

3.  

I-A 

II-B 

 

4.  

I-B 

II-A 

 

5.  

I-B 

II-A 

 

6.  

I-A 

II-C 

III-B 

 

7.  

I-B 

II-A 
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8.  

I-A 

II-B 

 

9.  

I-A 

II-B 

 

10.  

I-B 

II-A 

 

11.  

I-B 

II-A 

 

12.  

I-A 

II-B 

 

13.  

I-C 

II-B 

III-A 

 

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

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

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

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

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

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

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

a) Semânticas. 

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

c) Flexíveis 

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

 

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

1. GABARITO: D – Essa questão tangencia o universo da disciplina “Formação Humanística”. 
Todas as demais alternativas são corretas e autoexplicativas e geralmente se apresentam ao início 
dos manuais de Direito do Trabalho. A alternativa D está incorreta, pois o pensamento mercantilista 
entendia que o valor dos produtos na sociedade era criado em seu ponto de venda, enfocando a 
riqueza do governante, o acúmulo de ouro ou o saldo nas balanças comerciais. Foi a fisiocracia a 
primeira escola da economia que centralizou o trabalho na geração de riquezas. O movimento foi 
dominado por nomes como François Quesnay e Anne Robert Jacques Turgot, recebeu o nome 
fisiocracia (governo da natureza) por priorizar, em sua análise, o trabalho na terra, agrícola. Segundo 
os fisiocratas, apenas o trabalho agrícola criava valor aos produtos da sociedade, sendo o trabalho 
industrial apêndice improdutivo para o trabalho agrícola. Os fisiocratas foram sucedidos pela escola 
conhecida como Economia Clássica, com nomes como Adam Smith, Thomas Malthus e David 
Ricardo. Para os clássicos, o preço das coisas é o esforço e o trabalho de adquiri-la. Com variações 
de abordagem, Karl Marx também é considerado um expoente da economia clássica. 

 

2. GABARITO: A. 

 

3. GABARITO: B  

A) De fato, o direito do trabalho vem carreado pelo princípio da irrenunciabilidade ou da 
indisponibilidade (que possuem significados distintos), de sorte que suas normas heterônomas (isto 
é, positivadas por um terceiro alheio às partes da relação jurídica, como o Estado) são 
preponderantemente inalteráveis pelas partes (ou seja, não são normas dispositivas, mas normas 
cogentes);  

B) ainda que haja a forte preponderância de normas cogentes, ou de ordem pública, ou imperativas, 
o direito do trabalho possui, segundo doutrina majoritária, natureza jurídica de direito privado, pois a 
irradiação de efeitos parte de um contrato de direito privado onde se convencionará as condições de 
trabalho, observados os imperativos legais. Houve quem considerasse mista a natureza jurídica do 
direito do trabalho, por se tratar de um “conúbio indissociável e inseparável de instituições de Direito 
Público e Direito Privado”. Segundo Delgado, a concepção é falha por não captar a existência de 
uma identidade própria ao ramo justrabalhistas.  

C) cf. DELGADO, p. 72.  

D) Cientificamente correto. O Direito do Trabalho forma um todo orgânico e harmônico, ainda que 
permeado de temáticas de diversos ramos do direito. 

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


Do Zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 16 
 
 

www.metodogestalt.com.br  Proibida a circulação Vol. I - Gabarito 

 

4. GABARITO: D 

 

FORMAÇÃO HISTÓRICA INTERNACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO 

5. GABARITO: E  

A) correto, por definição.  

B e C) Corretos. Perceba-se que a noção de propriedade é nuclear ao conceito etimológico de 
escravo, sendo meramente acidental a circunstância de haver trabalho compulsório. A 
compulsoriedade dos serviços é elemento nuclear do conceito de servo. Na prática, as expressões 
acabam se confundindo, mas percebemos rigor etimológico na conceituação de escravo pela 
Convenção Internacional de 1926 sobre Abolição da Escravatura (Decreto 58.563/66), cujo art. 1º 
define: “Art. 1º, 1º A escravidão é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, 
total ou parcialmente, os atributos do direito de propriedade;”. Já a Convenção Suplementar 
sobre Abolição da Escravatura de 1956 (Decreto 58.563/66) prevê: “Art. 1º. §2. A servidão, isto é, 
a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver 
e trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra 
remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição.”  

D) a assertiva exige conhecimento da delicada distinção entre direitos humanos e direitos 
fundamentais. Alguns autores, como Paulo Benevides, defendem a possibilidade de utilização 
indistinta das nomenclaturas. Outros, como Ingo Wolfgang Sarlet e José Cláudio Monteiro de Brito 
Filho, compreendem os direitos humanos como os direitos naturais positivados no âmbito 
internacional, ao passo que direitos fundamentais seriam os direitos naturais positivados no âmbito 
interno. O fundamento da distinção decorre do fato da Constituição Federal empregar a expressão 
direitos fundamentais (Título II) e direitos humanos (art. 4º, II) em contextos distintos. A importância 
da distinção decorre da possibilidade de se criar referenciais comparativos, facilitando o 
reconhecimento de novos direitos. Em algumas áreas, como liberdade sindical, os direitos humanos 
(âmbito internacional) encontram-se mais avançados eu os direitos fundamentais (âmbito interno); 
mas há áreas (combate ao trabalho escravo) em que ocorre o inverso.  

E) O caso José Pereira retrata a emboscada sofrida em 1989 por um rapaz de dezessete anos que 
fugiu da Fazenda Espírito Santo, no sul do Pará, em razão de maus tratos. Alvejado, José Pereira 
fingiu-se de morto e conseguiu enganar seus algozes. Seu caso chegou à Pastoral da Terra que, o 
levou ao conhecimento da ONG Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL). Esta, 
juntamente com a ONG Américas Watch, levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, o que culminou em solução amistosa no ano de 2003. Portanto, não houve condenação 
pela Corte Interamericana (sediada em San Jose da Costa Rica), mas solução amistosa perante a 
Comissão Interamericana (sediada em Washigton). O caso impulsionou uma intensa profusão de 
normas e institutos afetos ao combate ao trabalho escravo, como os Planos Nacionais de Erradicação 
do Trabalho Escravo, o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, alterações nos arts. 
149, 203 e 205 do Código Penal, entre outras medidas. 

 

6. GABARITO: D. 

I) VERDADEIRO. O enunciado foi considerado verdadeiro pela banca do Concurso de 2008 do TRT3. 
Questões como a presente são, de certo modo, arbitrárias, eis que carregadas de contexto por trás 
do texto (o que pensa o examinador, o que ele pretendeu significar, etc). A questão é controvertida, 
pois em 1776 Turgot já decretava o fim das Corporações de Ofício na França; já no início do século 
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XIX diversas alterações sociais se principiam (primeira etapa da Revolução Industrial), inaugurando 
o período de manifestações esparsas do direito do trabalho (Peel´s Act, de 1802). Em 1812 precipita-
se o movimento ludista, em 1830 é deflagrado o movimento cartista; em 1848 a Europa atravessa a 
Primavera dos Povos e conhece o Manifesto Comunista, de Marx e Engels. É certo, contudo, que o 
início do século XX coincide com o início da fase de institucionalização ou oficialização do Direito do 
Trabalho, que tem, como marcos, a Revolução Russa e a Constituição Mexicana, em 1917, e a 
Constituição de Weimar e o surgimento da OIT pelo Tratado de Versailles, em 1919.  

II) FALSO - A assertiva foi considerada falsa pelo TRT16 em seu concurso de 2008. A Revolução 
Francesa (1789) não mirava direitos sociais, sendo inválido situá-la decisivamente na formação e no 
conteúdo do Direito do Trabalho. Impacto decisivo e direto tiveram os movimentos do ano de 1848, 
intitulado de A Primavera dos Povos. A Lei Le Chapelier, causadora de uma onda de distúrbios e 
massacres, foi escrita e defendida por Issac René Guy le Chapelier, proibindo os sindicatos, as 
greves e as manifestações dos trabalhadores. Alegando a defesa da “livre empresa” e da iniciativa 
privada, as penas a aplicar aos sindicalistas podiam ir desde avultadas quantias em dinheiro e 
privação de direitos de cidadania até à pena de morte (Arts. 7 e 8, ao passo que o valor igualdade 
passou a ser considerado a partir, principalmente, de 1848 (ano da Primavera dos Povos e da 
publicação do Manifesto Comunista).  

III) VERDADEIRO.  

IV) FALSO. Trata-se da Encíclica Rerum Novarum.  

V) FALSO. A OIT foi criada em 1919, ao tempo que o Constitucionalismo Social surge em 1917 
(Constituição do México), ambos no período final da Primeira Guerra Mundial. 

 

 

7. GABARITO: D. 

 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

8. GABARITO: E – Trata-se, na realidade, da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Saraiva-Cotegipe, 
conhecida como Lei dos Sexagenários, só foi editada em 1886. 

 

9. GABARITO: E – A Lei Áurea é de 13 de maio. 

 

10. GABARITO: C – No CC 1916 havia previsão da locação de serviços em seu artigo 1216: toda 
espécie de serviço ou trabalho licito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. 
E ainda, em seu artigo 1220: a locação de serviços não se poderá convencionar por mais de 4 anos. 
(CLT usou como base em 1943, essa previsão). Embora o contrato tenha por causa o pagamento de 
divida do locador, ou se destine a execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 
anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. 

 

11. GABARITO: B – O terço de férias só apareceu na Constituição de 1988. 
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12. GABARITO: E – Corporativista, o art. 139 da Constituição de 1937 declarou a greve e o lockout 
recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses 
da produção nacional. 

 

13. GABARITO: B – Ao invés de Mozart Victor Russomano, Arnaldo Lopes Süssekind. 

 

14. GABARITO: E – A Carta de 1967 autorizou o direito de greve, exceto nos serviços públicos e 
atividades essenciais previstas em lei. 

 

15. GABARITO: E – Sum-344 do TST: O salário-família é devido aos trabalhadores rurais somente 
após a vigência da Lei nº 8.213, de 24.07.1991. 

 

16. GABARITO: B 

A) SUM-339 TST, I - 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) SUM-356 TST - O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela CF/1988, 
sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. 

C) SUM-363 TST. 

D) SUM-392 TST. 

E) SUM-424 TST. 

 

17. GABARITO: A. 

 

MODELOS JURÍDICOS, FLEXIBILIZAÇÃO E DESREGULAÇÃO 

 

18. GABARITO: E – CLT, art. 444, par. único 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.  

Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses 
previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os 
instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba 
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salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social.      

 

19. GABARITO: B 

A) Verdadeiro, conforme se verifica, principalmente, do artigo 7º e incisos, quando possibilita: a) 
a redução dos salários por convenção ou acordo coletivo de trabalho (inciso VI), compensação ou 
redução da jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva (inciso XIII), aumento da 
jornada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento para mais de 6 horas diárias, através 
de negociação coletiva (inciso XIV). 

B) Falso. Não há tal previsão. 

C) Verdadeiro, conforme definição de Sérgio Pinto Martins. 

D) Verdadeiro, conforme definição de Amauri Mascaro Nascimento. 

E) Verdadeiro, conforme definição de Amauri Mascaro Nascimento. 

 

QUESTÕES DE PROVAS 

20. GABARITO: D 

I - incorreta, pois já vemos, em 1824, a Constituição Imperial abolindo as Corporações de Ofício (art, 
179, XXV) e idealizando uma liberdade de exercício de profissões e ofícios (art. 179, XXIV). Alice 
Monteiro de Barros cita, ademais, que, em 1830, uma lei regulou o contrato de prestação de serviços; 
em 1837, há normativas sobre prestação de serviços entre colonos, dispondo sobre justa causa de 
ambas as partes; em 1850, o Código Comercial enuncia preceitos alusivos ao aviso prévio.  

II: incorreta. Anteriormente aos anos 30 já havia normatização incipiente, limitando o trabalho de 
menores (Decreto n. 1.313/1891) e regulando sindicatos rurais (Decreto n. 979/1903) e urbanos 
(Decreto n. 1.637/1907). Também merece registro o Decreto n. 1.510/1904, que concebeu privilégios 
ao crédito salarial de trabalhadores rurais. Em 1916 é editado o Código Civil, tratando da locação de 
serviços. Em 1923, surgem dois importantes diplomas: a Lei n. 4.682 (Lei Elói Chaves), que cria a 
caixa de aposentadoria e pensões para ferroviários e a estabilidade destes no emprego após dez 
anos de serviços, e o Decreto n. 16.027, que cria o Conselho Nacional do Trabalho. Em 1925 é 
editada a Lei n. 4.982, prevendo férias anuais de quinze dias aos empregados de estabelecimentos 
comerciais, industriais e bancários. Em 1297 é editado o Decreto n. 17.934-A, que institui o Código 
de Menores, disciplinando, no capítulo XI, algumas normas respeitantes ao trabalho de menores, 
vedando-o aos menores de doze anos e limitando-o a determinadas atividades para os menores de 
catorze anos;  

III: o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em 1930 pelo Decreto n. 19.433, foi 
importante órgão propulsor do Direito do Trabalho no País;  

IV: correto. A CLT compilou diversos diplomas, principalmente dos anos 30, e deu corpo ao Direito 
do Trabalho no Brasil. Os mais ferozes críticos do direito laboral repetem o argumento de que nossa 
legislação é ultrapassada, antiga, datada dos anos 40. A crítica não procede: a Constituição Federal 
de 1988 reafirma os comando mais importantes da CLT, ao mesmo tempo que o ordenamento conta 
com uma vasta gama de legislação esparsa ulterior e bastante inspirada por diretrizes traçadas em 
Genebra, na Organização Internacional do Trabalho; V: correta.  A Carta de 1824, como vimos, em 
seu art. 179 assegurou a liberdade de trabalho (contanto que este não se oponha aos costumes 
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públicos, à segurança e saúde dos cidadãos), ao passo que a Carta de 1891, de viés explicitamente 
liberal, previu a liberdade de associação no art. 72, §8º. 

 

 

21. GABARITO: C. 

I: correta, por definição. A assertiva aborda a pujança teleológica do Direito do Trabalho, sempre 
voltado ao justo equilíbrio na relação entre capital e trabalho.  

II: correta. Como ensina Amauri Mascaro Nascimento, em linha de princípio, a CLT é uma compilação 
e organização de uma série de diplomas sobre direito individual do trabalho, direito coletivo do 
trabalho e direito processual do trabalho, como a Lei n. 62/1935 ou a Lei n. 185/1936 (a matéria de 
previdência social e de acidentes de trabalho permaneceu separada em outras leis); contudo, vai um 
pouco mais além, acrescentando inovações não previstas em leis anteriores. Quanto à segunda parte 
do enunciado, os críticos do Direito do Trabalho comumente se referem a esta suposta inspiração 
fascista. Não só a idéia é apressada, como bem esclarece o enunciado, como é bastante exagerada, 
eis que a “Carta Del Lavoro”, promulgada por Mussolini em 1927, foi um diploma enxuto, com apenas 
20 artigos, ao passo que a CLT conta com quase 1000 dispositivos. Mas ainda que a inspiração 
estivesse presente na origem, não se deve confundir a vontade da lei (mens legis) com a vontade do 
legislador (mens legislatoris); aquela se despreende de seu autor, evolui e adapta-se aos novos 
sentidos, como os preconizados pela ordem jurídica pós-88, o que inviabiliza a crítica feita ao Direito 
do Trabalho a partir do simples argumento “ad hominem”;  

III: Amauri Mascaro Nascimento anota, ao contrário, que embora o Código Civil de 1916 não 
atendesse às exigências principais da evolução social de então, “alguns institutos dentre os contidos 
nas normas sobre locação de serviços serviram de base para a ulterior elaboração do direito do 
trabalho”, como a fixação de prazos máximos para os contratos de duração determinada, o aviso 
prévio, a enumeração de algumas justas causas para a rescisão contratual, etc;  

IV: a função conservadora do Direito do Trabalho é respaldada pela sucessão de acontecimentos do 
século XVIII, pelo que restou evidenciado que o sindicalismo e o próprio Direito Laboral surgiram 
como ferramentas de legitimação e racionalização do conflito, inibindo a violência dos movimentos 
reivindicatórios populares de então, da mesma forma que a doutrina eclesiástica da questão social 
surge em meio à preocupação decorrente da proliferação de partidos socialistas e do comunismo na 
Europa (que, impulsionados pela publicação do Manifesto Comunista em 1848, se tornaram uma real 
ameaça ao status quo). Sob tal ótica, o Direito do Trabalho seria uma expressão da vontade 
opressora do Estado, de maneira que as leis trabalhistas, por trás da aparência disciplinadora das 
liberdades e normatizadora de conquistas sociais, têm o real efeito de restringir a autonomia privada 
coletiva e impedir iniciativas que possam significar a manifestação de um poder de organização e de 
reivindicação dos trabalhadores. Não obstante, o sentido de Direito do Trabalho como conquista 
social de trabalhadores é bastante fortalecido pela Carta do México de 1917, produto da intensa luta 
popular vertida na Revolução Mexicana de 1910. Para o jurista Mario de La Cueva (1901-1981), os 
propósitos do direito do trabalho traduzem um ideal de justiça e de moral, consistente em dar 
satisfação às necessidades vitais de uma classe social.  

 

22. GABARITO: B 

A: Decorrência da aplicação imediata da lei nova é a sua incidência sobre fatos pendentes, eis que 
o ordenamento, ao conceber os direitos adquiridos, funda-se na clássica doutrina de Gabba, de sorte 
que só não se aplicará a lei nova a fatos pretéritos ou em relação a fatos constitutivos de direitos 
aperfeiçoados;  
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B: a questão é controvertida, pois em 1776 Turgot já decretava o fim das Corporações de Ofício; já 
no início do século XIX diversas alterações sociais se principiam (primeira etapa da Revolução 
Industrial), inaugurando o período de manifestações esparsas do direito do trabalho (Peel´s Act, de 
1802). Em 1812 precipita-se o movimento ludista, em 1830 é deflagrado o movimento cartista; em 
1848 a Europa atravessa a Primavera dos Povos e conhece o Manifesto Comunista, de Marx e 
Engels. É certo, contudo, que o início do século XX coincide com o início da fase de consolidação do 
direito do trabalho, que tem, como marcos, a Revolução Russa e a Constituição Mexicana, em 1917, 
e a Constituição de Weimar e o surgimento da OIT pelo Tratado de Versailles, em 1919;  

C: a OIT surge em 1919, ao passo que o Constitucionalismo Social principia-se em 1917, com a 
Constituição Mexicana;  

D: o sindicato atua normativamente em consonância com a vontade da categoria, independendo da 
vontade do empregado ou empregador isoladamente considerados;  

E: a CLT foi promulgada em 1º/05/1943.  

 

23.  GABARITO: E 

I: trata-se de efeito inerente à flexibilização;  

II: o Brasil adota, substancialmente, o modelo intervencionista de regulação laboral;  

III: entendemos que, sob o aspecto subjetivista, a definição mais correta de direito do trabalho seria 
o conjunto de princípios e regras aplicáveis às relações interpessoais por ocasião do trabalho, ao 
passo que o conceito elaborado se dá sob o enfoque finalista ou funcional;  

IV: trata-se do princípio da imperatividade, do qual decorre o princípio da indisponibilidade;  

V: correta a assertiva, que coteja as correntes que procuram definir a natureza jurídica do Direito do 
Trabalho. 

 

24. GABARITO: D 

A: correto, conforme doutrina de Alfredo Rocco;  

B: conforme salienta Godinho, após amplo exame das teorias que cercam a matéria, enfocada a 
substância nuclear do direito do trabalho (relação de emprego) e seu cotejo comparativo com a 
substância dos demais ramos jurídicos existentes, não há como escapar-se da conclusão de que o 
ramo justrabalhista situa-se no quadro componente do Direito Privado;  

C: correto, por definição;  

D: além da impossibilidade tout court de supressão de direito adquirido por lei em sentido amplo (CF, 
art. 5º, XXXVI), não é objeto da interpretação a supressão ou criação de direitos;  

E: correto; ademais, a evolução do direito sumular brasileiro caminha para o reconhecimento da 
jurisprudência como fundamento de validade do processo decisório (por exemplo, o advento das 
súmulas impeditivas de recursos ou o aumento de competências dos juízes relatores, nos tribunais, 
para decidirem monocraticamente com base em jurisprudência).  
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25. GABARITO: E. 

I: A Lei Le Chapelier, causadora de uma onda de distúrbios e massacres, foi escrita e defendida por 
Issac René Guy le Chapelier, proibindo os sindicatos, as greves e as manifestações dos 
trabalhadores. Alegando a defesa da “livre empresa” e da iniciativa privada, as penas a aplicar aos 
sindicalistas podiam ir desde avultadas quantias em dinheiro e privação de direitos de cidadania até 
à pena de morte (Arts. 7 e 8, ao passo que o valor igualdade passou a ser considerado a partir, 
principalmente, de 1848 (ano da Primavera dos Povos e da publicação do Manifesto Comunista);  

II: o Direito do Trabalho assenta-se na Justiça Distributiva;  

III: a valorização da autonomia privada coletiva (autodeterminação sindical) é decorrência do pacto 
fordista, e não da flexibilização;  

IV: o que tem guarida constitucional é a liberdade sindical, que não se confunde com a desregulação. 

 

26. GABARITO: D 

A: art. 114, I, da CF;  

B: incorreto, pois tudo que é juridicamente relevante comporta um conceito jurídico;  

C: incorreto, pois o Direito do Trabalho possui autonomia científica, doutrinária, legislativa e didática;  

D: correta, conforme definição;  

E: tal não se dá com o trabalho escravo (obs: v. art. 1º do Anexo I da Declaração de 1944 da OIT).  

 

27. GABARITO: D 

A: escreveu a Populorum Progressio;  

B: escreveu a Mater et Magistra;  

C: escreveu a Rerum Novarum;  

D: escreveu a Divini Redemptoris. 

 

28. GABARITO: B. 
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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) 

 

CONCEITO DE PROCESSO 

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

 

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

 

A HISTÓRIA DO PROCESSO: DA FASE IMANENTISTA AO PROCESSO INSTRUMENTAL 

 

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

 

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

 

5. GABARITO: A. 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

7. GABARITO: B. 

8. GABARITO: 1- B; 2 – A; 3 – C. 

 

PRINCÍPIOS DO PROCESSO 

Princípio do devido processo legal 

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

10. 1215. 

11. Fundante. 

12. Formal. 

13. Substancial. 

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

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

17. Assegure. 

18. Não é. 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana 

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

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

21. Não cessará – estendendo-se – independe. 

22. Poderá. 

23. Contribui. 

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

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

I - criminosos ou torpes que lhe forem imputados; 

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

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

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

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

 

25. GABARITO: Seria. 

 

Princípio da legalidade 

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

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

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

Princípio do contraditório (e proibição de decisão-surpresa) 

30. Judicial ou administrativo. 

31. Formal – material. 

32. Em qualquer momento do processo. 

33. 20%. 

34. GABARITO: D – CPC, art. 9º. 

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

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

37. Grau algum – ainda que. 

38. Ouvirá. 

39. 5 (cinco). 

40. GABARITO: C. 

 

Princípio da ampla defesa 

41. Substancial. 

 

Princípio da publicidade 
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42. Só. 

43. Em casos nos quais – não prejudique. 

44. da maioria absoluta. 

45. Está. 

46. Nulidade. 

47. Interna – externa. 

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

49. às partes e aos seus procuradores. 

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

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

52. Inadmissibilidade. 

53. Preferencialmente. 

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

55. Somente estarão. 

56. GABARITO: C. 

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

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

C) Correta – art. 3º. 

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

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

 

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

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

59. Judicial e administrativo. 

60. Incluída. 

61. Incumbindo-lhe. 

62. Um. 

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

 

Princípio da igualdade processual (paridade de armas) 

64. estrangeiros residentes no País. 

65. É. 

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

67. Defensoria Pública. 

68. Residência. 

69. Obrigatória. 

70. Não poderá. 

71. Sessenta. 

 

Princípio da eficiência 

72. De qualquer dos Poderes. 

73. Está. 

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

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

III – Verdadeiro. 

 

Princípio da boa-fé processual 

75. Aquele que de qualquer forma participa do processo. 

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

77. Um – dez. 

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

79. Regressivamente. 

80. Cinco.  

81. Não pode. 

82. Evidência. 

83. o conjunto da postulação 

84. Boa fé. 

85. Menos gravoso para o executado. 

86. Não poderá. 

 

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

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

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

89. Teleológica. 

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

 

Princípio da cooperação 

92. Decisão de mérito. 

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

 

Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

94. sempre que possível. 

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

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

97. Criarão. 

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

99. Confidencialidade – informalidade. 

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

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

102. GABARITO: A. 

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

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

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

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

V – Verdadeiro. CPC, art. 191, §2º. 

103. Poderá. 

104. Seis meses. 

105. Vinte. 
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106. Implica. 

107. Para homologação. 

108. Poderá. 

109. Antes ou durante. 

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

111. GABARITO: E – CPC, art. 515. 

112. E versar. 

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

Princípio da primazia da decisão de mérito 

114. Primazia da decisão de mérito. 

115. Incluída.  

116. Decisão de mérito. 

117. Suspenderá. 

118. De pressupostos processuais. 

119. Não a – nem. 

120. Deverá. 

121. Quinze. 

122. Cinco. 

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

124. Cinco. 

125. Emendar. Emendar é consertar um equívoco; aditar é modificar ou trazer novos fatos ou 
pedidos. 
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DIA 04 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

CONCEITO 

1.  

a) Escola Legalista (Exegética)  

b) Escola do Serviço Público  

c) Critério do Poder Executivo  

d) Critério das Relações Jurídicas  

e) Escola Teleológica 

f) Critério Residual (critério negativo)  

g) Critério da Administração Pública  

 

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). 
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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.1 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). 

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 

 
1 http://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/7-rule-law 
“Rule of law refers to an end state in which all individuals and institutions, public and private, and the state itself are held 

accountable to the law, which is supreme. Laws must be consistent with international human rights norms and standards, 

legally certain, legally transparent, drafted with procedural transparency, and publicly promulgated.190 This end state 

requires equal enforcement and equality before the law, independent adjudication of the law, fairness in the application of 

the law, and avoidance of arbitrariness. Access to justice—the ability of people to seek and obtain a remedy through 

informal or formal institutions of justice—is a mutually reinforcing component of rule of law. The rule of law requires 

the separation of powers and participation in decision-making. Rule of law is the ideal that states strive for; stabilization 

requires urgent focus toward this end.” 
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_______________________________ (formal, orgânico ou subjetivo/material ou objetivo), 
administração pública é a própria atividade de administrar a coisa pública. 

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

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/ 
Administrativo/ 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). 
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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 
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) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado; 

2º) Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público. 

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 Supremacia do Interesse Público – e também as sujeições – 
Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público – 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).2 

 
2 Contrário à divisão entre interesse público primário e secundário, C.A.B.M. não reconhece como público o interesse público secundário, 

o qual denomina “interesses individuais do Estado [...] Independentemente do fato de ser, por definição, encarregado dos interesses 

públicos, o Estado pode ter tanto quanto as demais pessoas, interesses que lhe são particulares, individuais, e que, tal como os 

interesses delas, concebidas em suas meras individualidades, se encarnam no Estado enquanto pessoa. Estes últimos não são 

interesses públicos, mas interesses individuais do Estado, similares, pois (sob o prisma extrajurídico), aos interesses de qualquer outro 

sujeito.” 
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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). 

 

 

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 
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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. 

 

38. Os princípios da Administração expressos na Constituição Federal formam o mnemônico 
L.I.M.P.E. Identifique-os: 

• LEGALIDADE 

• IMPESSOALIDADE 

• MORALIDADE 

• PUBICIDADE 

• EFICIÊNCIA 

 

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. 
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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).3 

 

44. Não pode ser imposto limite de idade em concurso público sem que tal exigência esteja 
prevista em lei Essa alternativa é (verdadeira/ falsa).4 

 

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. i-b; ii-a 

 

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).5 

 

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. 

 
3 Súmula nº 686 do STF 
4 STF, 1.ª Turma, RE 425760 AgR/DF 
5 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 12 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007 
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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 diferenciado 
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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).6 

 

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).7 

 

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). 

 
6 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186 
7 Art. 37 da CR/88, § 1º 
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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, 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).8 

 

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).9 

 

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).10 

 

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). 

 
8 Art. 5º da CR/88, XXXIII 
9 Art. 5º da CR/88, XXXIV – o que se assegura é o direito de petição e de certidão independentemente do pagamento de TAXAS, 
espécie do gênero tributo. 
10 Art. 37 da CR/88, § 3º, II 
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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). 11 

 

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).12 

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). 

 

 
11 Direito administrativo esquematizado/ Ricardo Alexandre, João de Deus. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2015 
12 RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇAO DO ATO 
SOMENTE MEDIANTE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NAO 
OBSERVÂNCIA. 
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em 
observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do 
longo lapso temporal decorrido entre homologação do concurso e a nomeação do recorrente (mais de 3 anos), comunicar pessoalmente 
o candidato sobre a sua nomeação, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à posse. 
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da 
Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente 
afetados pela prática do ato. 
3. Não se afigura razoável exigir que o candidato aprovado em concurso público leia diariamente, ao longo de 4 anos (prazo de validade 
do concurso), o Diário Oficial para verificar se sua nomeação foi efetivada. (REsp 965.941/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/4/2008, DJe 8/5/2008) 
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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, 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).13 

 

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, 

 
13 Art. 5º da CR/88, LV 
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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).14 

 

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.15 

 

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. i-b; ii-a; iii-c 

 

 
14 Súmula Vinculante nº 21 
15 Direito administrativo esquematizado/ Ricardo Alexandre, João de Deus. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 

2015 
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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). 

 

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). 
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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). 

 

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). 
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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. 16 

 

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.17 

 

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). 18 

 

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). 

 

 
16 Artigo 53 da Lei 9.784/99 
17 Note o atecnicismo da referida súmula. A anulação do ato administrativo é entendida de forma pacífica como um 
dever da Administração pública. 
18 Art. 54 da Lei 9.784/99 § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 
percepção do primeiro pagamento. 
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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. 

(x) Atos Vinculados; 

(   ) Atos Discricionários; 

(x) Atos que já exauriram seus efeitos; 

(x) Atos que estiverem sob apreciação de autoridade superior; 

(x) Atos meramente administrativos; 

(x) Atos que integrem um procedimento; 

(x) Atos que gerem direitos adquiridos. 

 

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).19 

 

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). 

 

 
19 Conceito de Maria Sylvia Zanella di Pietro 
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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). 20 

 

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).21 

 

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). 22 

 

136. O Princípio da Continuidade do Serviço Público implica o caráter contínuo e ininterrupto da 
prestação do serviço público. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

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).23 

 
20 Questão CESPE – Analista MPOG 2012 
21 O Art. 2º da Lei 9.784/99 prevê expressamente o Princípio da Segurança Jurídica. 
22 Questão CESPE – Analista Judiciário TRT PR-2007 
23 Lei 8.987/95, art. 6º, §3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso, quando: 
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 
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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). 

 

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).24 

 

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). 

 
II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 
24 Juiz Federal – TRF 2ªR 2011 
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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) 

 

1) GABARITO: 1 – C; 2 – B; 3 – A. 

 

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) GABARITO: Falso. Apesar do ambiente inapropriado em razão do modo escravista de produção, 
Segadas Vianna registra o surgimento de algumas uniões de trabalhadores no século XIX, como a 
Liga Operária (1870) e a União Operária (1880). Estes agrupamentos não se dedicavam apenas a 
fatores ligados ao trabalho, mas também a questões de cunho ético e ideológico, bem como ao local 
de exercício das atividades profissionais. 

 

C) GABARITO: Verdadeiro (Constituição de 1891, art. 72, §8º). A partir daí são criadas diversas 
entidades de classe: União dos Operários Estivadores (1903), a Sociedade União dos Foguistas 
(1903), a Associação de Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas (1906) e a União 
dos Operários em Fábricas de Tecido (1917), além da Confederação Geral dos Trabalhadores 
(1920), dissolvida poucos meses depois pelo Governo. 

 

D) GABARITO: Verdadeiro. As primeiras leis sindicais do Brasil foram o Decreto 979/1903 e o 
Decreto 1.637/1907. 

 

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 
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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 
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”. 
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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. 

 

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 
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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) GABARITO: Falso, se tomarmos por referência um modelo mais amplo de liberdade sindical tal 
como o modelo proposto pelo direito internacional. Deveras, houve mais liberdade em comparação 
ao período precedente, impedindo-se a interferência e a intervenção estatal, admitindo-se a 
sindicalização e a greve do funcionalismo público (esta nos termos de lei complementar e, 
posteriormente, nos termos de lei específica). A mudança, porém, é substancialmente mitigada pela 
manutenção das bases do sistema corporativista: unicidade sindical, contribuição compulsória, 
competência normativa da Justiça do Trabalho, acusadas de sustentar um sindicalismo sem 
compromisso com suas bases.  

 

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. 
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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) GABARITO: D – A) CLT, art. 611-A, §2º; B) CLT, arts. 578 e 579; C) CLT, art. 614, §3º; D) Inexiste 
tal dispensa, continuando vigente o requisito; E) CLT, art. 620. 

 

4) GABARITO: B – Não confundir unidade sindical com unitarismo, unicidade sindical ou modelo de 
sindicato único. Unicidade, unitarismo ou modelo de sindicato único corresponde à previsão 
normativa obrigatória de um único sindicato representativo de empregados ou empregadores, com 
monopólio da representação sindical dos sujeitos trabalhistas. É este o modelo que vigora no Brasil 
desde a década de 1930, em que se veda mais de um sindicato, federação ou confederação 
representativa de trabalhadores e empregadores em uma mesma base territorial. A unidade sindical 
pode ser uma unidade forçada (hipótese em que se confundirá com unitarismo, unicidade), mas 
também pode ser uma unidade prática de sindicatos, como na Alemanha, em que a unidade decorre 
da experiência histórica do sindicalismo e da conclusão de que a unidade se traduz em maior poder 
reivindicatório, não se tratando de uma imposição legal. Nota: embora tenhamos nos referido a dois 
sentidos para “unidade” (imposição estatal ou consenso prático), quando a expressão aparece 
isoladamente quase sempre está se referindo ao segundo sentido, de unidade prática. 

 

5) GABARITO: 1-E; 2-A; 3-B; 4-C; 5-D; 6 – F; 7-G; 8 – I; 9 – H; 10 – J. 

 

6) GABARITO: jurídica. 

 

7) GABARITO: econômica; interesse. 

 

8) GABARITO: A. Godinho chega a caracterizar o produto da mediação como norma heterônoma, 
mas não aderimos ao posicionamento. O CPC 2015 também não, mencionando conciliação e 
mediação como meios de autocomposição.  

 

9) GABARITO: B. 
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10) GABARITO: A. O locoute seria um meio de autotutela, mas é proibido. Segundo o art. 17 da Lei 
7.783/89 (Lei de Greve): Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do 
empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos 
respectivos empregados (lockout). 
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DIA 06 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

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

 
 

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 (Poder Constituinte Originário), mas também de alterar a ordem 
jurídica através de acréscimo, supressão ou modificação das normas constitucionais, seja por um 
quórum mais exigente (Poder Constituinte Derivado Reformador), ou até mesmo por um quórum 
mais simples, como já fora oportunizado uma vez (Poder Constituinte Derivado Revisor).  Além 
dessas funções, incumbe ao Poder Constituinte, também, inaugurar novas Constituições dentro do 
próprio Estado (Constituições Estaduais) através do Poder Constituinte Derivado Decorrente, 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 Poder Constituinte 
Derivado Difuso, 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 
Constituidos, deixando claro que o Poder Constituinte, emanava da nação (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). 
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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. i-b; ii-a. 

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. 

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. i-b; ii-d; iii-a; iv-c; v-f; vi-e; vii-g 

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), sendo, portanto, ilimitado 
juridicamente. 
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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. 

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. i-c; ii-a; iii-b. 

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 
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 –. 

- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 45 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias 
dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras e incompossível com o 
sistema de Constituição rígida. - Na atual Carta Magna "compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição" (artigo 102, "caput"), o que implica dizer que essa 
jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, 
com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar 
se este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no 
texto da mesma Constituição. - Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para 
sustentação da tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas 
constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao Poder 
Constituinte derivado ao rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte 
originário, e não como abarcando normas cuja observância se impôs ao próprio Poder Constituinte 
originário com relação as outras que não sejam consideradas como cláusulas pétreas, e, portanto, 
possam ser emendadas. Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do pedido. (STF - ADI: 815 
DF, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 28/03/1996, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: DJ 10-05-1996) 

22. E- Todas as alternativas estão corretas. 
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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 –. 

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); 

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); 
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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). – Essa é uma questão da 
Fundação Carlos Chagas. Note que a banca frisou que o referido adicional a este imposto nunca foi 
instituído, o que significa que sua supressão não causaria nenhum tipo de abalo ao pacto federativo. 

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); 

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 
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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. Letra b. 

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) 

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 

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


Do Zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 65 
 
 

www.metodogestalt.com.br  Proibida a circulação Vol. I - Gabarito 

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) –  Essa questão merece análise. Trata-se de uma questão da prova de 
Procurador do Ministério Público de Contas – TCM-GO – 2015 (FCC). O examinador trocou “sessão 
legislativa” por “ano”, tornando a assertiva incorreta, já que uma emenda pode ter sido rejeitada em 
sessão extraordinária – digamos, por exemplo, no dia 5 de janeiro – ainda antes da abertura da 
sessão legislativa no dia 02 de fevereiro. Assim, sua repropositura após o início da nova sessão 
legislativa, ainda no mesmo ano, seria possível. 

66. Letra E 

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 consolidou-se 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) 
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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 
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: 

(x) 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) 

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 
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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. i-b; ii-c; iii-a 

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) 

 
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO JURÍDICO 

Physis x Nomos 

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

 

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

 

3. GABARITO: E 

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

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

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

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

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

 

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

 

Norma jurídica  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hermenêutica 

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

 

21. GABARITO: A – B – C – D. 

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

B) Estas são de meados do século XIX;  

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

D) Meados do século XX. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

28. GABARITO: IV 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Aplicação do direito 

31. GABARITO: B. 

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

 

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

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

 

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

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

(A) a Sentença que decide o dissídio coletivo; 

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

(C) a Constituição da República; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(E) Todas as assertivas são corretas. 

 

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

 

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

 

37. GABARITO: A 

 

38. GABARITO: D 
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DIA 08 

DIREITO DO TRABALHO 

 
Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal e 
Tratados Internacionais. (prof. Luiz Fabre) 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1. GABARITO: D 

A – É fonte heterônoma. 

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

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

D – Art. 6º da CF. 

E) Falso. V. ADI 1.721. 

 

 

2. GABARITO: C. 

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  

10. Verdadeiro. 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

Constituição Federal 

“Art. 7º... 

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

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

 

15. seguro-desemprego – ACEL 

 

16. FGTS – ACEL 

 

17. salario-mínimo - SA 

 

18. piso salarial - SA 

 

19. irredutibilidade do salário – SA 

 

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

 

21. décimo-terceiro - SA 

 

22. remuneração do trabalho noturno superior ao diurno – SA 

 

23. proteção do salário na forma da lei - SA 

 

24. participação nos lucros - NC 

 

25.  salário-família – ACEL 

 

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

 

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

 

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

 

30.  férias mais um terço – SA 

 

31. licença-gestante – SA 

 

32.  licença-paternidade - SA 

 

33. proteção do mercado de trabalho da mulher – NC 

 

34.  aviso prévio proporcional - SA 

 

35. redução dos riscos do trabalho - SA   

 

36. adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade – SA 

 

37.  aposentadoria – SA 

 

38. Salário-família – SA 

 

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

 

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

 

41. proteção em face da automação – NC 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

47. GABARITO: Plena. 

 

48.  GABARITO: privativa 

 

49. GABARITO: privativa 

 

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

 

 

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

 

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

 

53. GABARITO: A. 

 

54. GABARITO: C. 

 

55. GABARITO: D 
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56. GABARITO: A. 

 

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

 

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

 

TRATADOS INTERNACIONAIS 

59. GABARITO: E – V. Art. 2 da Constituição da OIT. 

 

60. GABARITO: C – art. 2º e 4º da Constituição da OIT. 

 

61. GABARITO: D – arts. 17 e 19 da Constituição da OIT. 

 

62. GABARITO: E – Declaração de 1998 da OIT, art. 2º. 

 

63. GABARITO: A – O Brasil deve observância aos princípios das 8 Convenções Fundamentais (29, 
87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) como decorrência do simples fato de pertencer à OIT, ainda que não 
haja ratificado todas elas, como no caso da Convenção 87. Isso decorre da Declaração de 1998 da 
OIT, art. 2º. As demais estão em conformidade com a Convenção 29, de 1930, e o Protocolo 29, de 
2014, da OIT. 

 

64. GABARITO: D – Cuidado para não confundir as finalidades que caracterizam o tráfico de pessoas 
com aquelas que caracterizam as piores formas de trabalho infantil (Conv. 182 da OIT). As demais 
alternativas estão em conformidade com o Protocolo de Palermo. A alternativa B está em 
consonância com o art. 149-A do Código Penal. 

 

65. GABARITO: A – Protocolo de Palermo, art. 3º, b. 
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66. GABARITO: C – A) A Convenção 87 da OIT não o diz expressamente; inclusive, é consentânea 
com um sistema de unidade prática, nos moldes praticados pela Alemanha; B) Brasil, EUA, Irã, 
Rússia, China, Índia, entre outros, não ratificaram a Convenção 87 da OIT. É dizer: 2/3 dos 
trabalhadores mundiais estão alheios à sua plena aplicação; C) Convenção 87, art. 3º. D) Convenção 
87, art. 4º. 5) Incorreto. 

 

67. GABARITO: B – Convenção 98, arts. 1º e 2º. 

 

68. GABARITO: A – Convenção 111 da OIT. 

 

69. GABARITO: A – Convenção 138 da OIT, arts. 2º, 6º, 7º e 8º. 

 

70. GABARITO: E. 

 

71.  GABARITO: B – Não houve declaração de inconstitucionalidade, mas declaração de 
interpretação conforme. 
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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 
EFICÁCIA 

1. GABARITO: 1 – C; 2 – B; 3 – A 

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

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

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

5. O termo processo serve tanto para designar o ato processo quanto a relação jurídica que dele 
emerge, razão pela qual podemos falar não apenas em ato processual perfeito como em direito 
processual adquirido. Assim, publicada a decisão (tornada pública, o que ocorre não apenas com a 
intimação formal pelo diário oficial, mas também quando é proferida em audiência/sessão ou juntada 
aos autos), surge para o vencido o direito ao recurso. Se a decisão houvesse sido publicada ao tempo 
da lei revogada e contra ela coubesse determinado recurso e na constância do prazo recursal 
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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). 

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

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

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

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

 

FONTES e INTEGRAÇÃO 

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

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

 

PRINCÍPIOS e INTERPRETAÇÃO 

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

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

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

 

16. GABARITO: Verdadeiro. Esse corolário do princípio da verdade real consta do art. 765 da 
CLT. 

 

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

 

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

 
PARTE II 

A JUSTIÇA DO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

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

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

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

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

 

6. GABARITO: E. 

A) CF, art. 111-A, §3º 

B) CF, art. 112. 

C) CF, art. 113. 

D) CF, art. 114, I. 

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

 

7. GABARITO: E. 

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

B) Cf. ADI 3.395. 

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

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

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

 

8. GABARITO: A. 

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

B) Súmula 736 do STF. 

C) STF, RE 1.034.840 RG com repercussão geral reconhecida, rel. min. Luiz Fux, j. 1º-6-2017, 
P, DJE de 30-6-2017, Tema 947. 
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D) CC 7.204. 

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

 

9. GABARITO: C. 

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

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

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

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

 

10. GABARITO: E. 

A) CF, art. 114, III. 

B) CF, art. 114, IV. 

C) CF, art. 114, V. 

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

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

 

11. GABARITO: D. 

A) CF, art. 114, VII. 

B) Súmula Vinculante 53. 

C) CF, art. 114, IX. 
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D) STF, RE 583.955, com repercussão geral reconhecida. 

 

12. GABARITO: B – O dissídio de natureza jurídica não é mencionado pela Constituição Federal. 
Assim, a jurisprudência entende dispensável o pressuposto processual do comum acordo na hipótese 
de dissídio jurídico ou de interpretação. Por se considerar o dissídio de greve um dissídio de natureza 
mista (pois além de estabelecer condições de trabalho visa à declaração de abusividade ou não do 
movimento), a jurisprudência passou a dispensar o pressuposto do comum acordo também em tal 
hipótese. 

13. GABARITO: A. 

14. GABARITO: C – CF, art. 115, §2º. 

 

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

 

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

 

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

 

17. GABARITO: B 

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

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

C) CLT, art. 643, par. 3º; 

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

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

 

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

21. Reclamação. 

22. EC 24/1999. 

23. Verdadeiro. 

 

24. GABARITO: A  

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

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

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

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

 

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

 

26. Substituto (CLT, art. 654). 

 

27. Não são. 
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28. Auxílio. Está vivenciando um mero período de auxílio. 

 

29. Não pode. 

 

30. Substituição. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

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

 

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

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

38. Brasileiros. 

39. GABARITO: D. 

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

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

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

43. Dez – Dez. 

 

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

45. Não. 

46. E – CLT, art. 670, par. 6º. 

47. GABARITO: C – Assim vem previsto: 

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

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao Juiz eleito, para completar período 
de mandato inferior a um ano. 

 

 

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

 

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

 

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

 

51. Três (CLT, art. 672, par. 1º). 

 

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

 

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

 

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

 

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

55. GABARITO: 1-B; 2-A 

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

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

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

59. Houve um tempo em que a Justiça do Trabalho era vinculada ao Poder Executivo e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (que é de 1943), em seu art. 902, par. 1º, deferia ao Tribunal 
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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. GABARITO: 1 – A, B, D, E e F; 2 – C 

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

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

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

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

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

Observação #06 – É muito complexa a questão da competência iniciativa para súmulas, Precedentes 
Normativos e OJs e talvez o custo-benefício de se memorizar não seja vantajoso. Súmulas podem 
decorrer de incidente de uniformização de jurisprudência (RI, art. 156), de proposta feita pela 
Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos (art. 162), de proposta abstrata firmada por 
ao menos dez Ministros (art. 163), por inciativa, no caso concreto, de qualquer Ministro (art. 163); 
quanto aos PNs e OJs, a iniciativa é da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, 
geralmente provocadas pelo envio de acórdãos pelas Seções.  
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64. GABARITO: 1 – A, B, C, D, E, F. Vide comentários acima. 

65. GABARITO: C. 

66. GABARITO: C. 

67. E – Vide art. 702, §4º, da CLT. 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

74. GABARITO: Tribunal Pleno, conforme art. 68, IX, do Regimento Interno. Esta questão não é 
rara de ser cobrada e induz a confusões, pois a CF admite a delegação da questão ao órgão especial, 
como visto na questão acima. 

75. GABARITO: Falso. Conforme Lei 7.520/86, que criou o TRT15, no caso do Estado de São 
Paulo, competirá ao TRT2 o julgamento do dissídio coletivo cuja área abranja o território de ambos 
os tribunais. 

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

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

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

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

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

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

82. Compete à SDC julgar, em última instância, os (embargos infringentes/embargos de 
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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. Cada Vara terá (uma/duas) secretaria(s), sob a direção de funcionário que o Presidente 
designar, para exercer a função de secretário, e que receberá, além dos vencimentos 
correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. CLT, art. 110. 

 

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

 

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

 

88. GABARITO: Secretário (CLT, art. 712, g). 

 

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). CLT, art. 712, par. único. 

 

90. GABARITO: B – CLT, art. 713. 

 

91. Escrivães – CLT, art. 717. 

 

92. GABARITO: B 

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

B) Conforme art. 721, par. 2º. 
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C) Em desacordo com o par. 3º do art. 721 da CLT, que alude apenas ao Oficial de Justiça 
Avaliador. 

 

PENALIDADES 

 

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

 

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

 

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

 

96. Cinco (CLT, art. 786) 

 

97. Pelo prazo de 6 meses 

 

98. GABARITO: C 

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

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

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

D) Decadência é um instituto de direito material e processual que a prescrição. É norma que 
extingue pretensões constitutivas pelo decurso do tempo. 
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E) Preclusão é instituto de direito processual consistente na perda de uma faculdade processual 
pelo decurso de prazo (preclusão temporal), conduta incompatível com tal faculdade (preclusão 
lógica) ou pela realização do ato (preclusão consumativa). 

 

99. C 

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

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

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

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

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

C) Esta sim é perempção processual trabalhista típica, a suspender o direito de ação por seis 
meses. 

CLT, art. 732. Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes 
seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844. 

 

100. Verdadeiro. CLT, art. 735. Quanto ao MPT, confira-se, ainda, o art. 8º, par. 2º, da LC 75/1993. 
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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 
Physis x Nomos 

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

 

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

 

3. GABARITO: E 

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

G) De acordo com o art. 6º, par. 3º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), 
coisa julgada ou caso julgado é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”. Assim, ainda que a 
decisão seja injusta, ela não poderá mais ser alterada, exceto em caso de ação rescisória (que 
estudaremos oportunamente, mas que só é cabível em casos excepcionais). 
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H) Direito adquirido consiste nos “direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem” (LINDB, art. 6º, par. 2º). Prioriza-se a segurança jurídica, a 
estabilidade das relações. Nosso direito adotou a teoria do direito adquirido de Carlo Francesco 
Gabba, isso é, considera-se adquirido não apenas o direito cujas condições de aquisição já tenham 
sido reunidas e o direito esteja sendo efetivamente exercido (por exemplo, alguém que está 
aposentado, uma vez reunidas as condições para o exercício do direito à aposentadoria), como 
também aqueles direitos cujas condições já se encontram preenchidas mas cujo exercício ainda está 
pendente (por exemplo, alguém que já reuniu as condições para se aposentar mas prefere continuar 
trabalhando). Nesses casos, ainda que haja alteração legal nas condições para se aposentar, 
estabelecendo um tempo maior de serviço ou de contribuição, o indivíduo estará imunizado, 
protegido, pois já adquiriu o direito à aposentadoria. 

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

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

 

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

 

NORMA JURÍDICA  

 

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

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

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

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

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

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

 

HERMENÊUTICA 

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

 

21. GABARITO: A – B – C – D. 

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


Do Zero à Posse: Juiz & Procurador do Trabalho – pág. 103 
 
 

www.metodogestalt.com.br  Proibida a circulação Vol. I - Gabarito 

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

B) Estas são de meados do século XIX;  

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

D) Meados do século XX. 

 

22. B – Cada uma dessas escolas investe em um método interpretativo. Aplicamos o direito 
valendo-nos, simultaneamente, de todos os métodos. 

 

23. 1-G; 2-A; 3-D; 3-D; 4-B; 5 – F; 6-C; 7-I; 8-E; 9-H. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

28. GABARITO: IV 

 

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

 

I - prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, buates, cassinos, cabarés, dancings 
e estabelecimentos análogos;  
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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. GABARITO: A – Trata-se de analogia, pois não se trata de uma interpretação ditada pela 
própria norma. A norma, expressamente, apenas menciona a proibição de vendas de bebidas 
alcóolicas. Não há uma expressão do tipo “e outros produtos similares”. Analogia é técnica de 
aplicação do direito, e não forma de interpretação. 

 

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

 

APLICAÇÃO DO DIREITO 

31. GABARITO: B. 

 

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

 

PARTE II 
LINDB 

1. GABARITO: D. 

2. GABARITO: C. 

3. Verdadeiro (art. 2o, caput, LINDB). 
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4. Falso. Derrogação: uma lei nova torna sem efeito parte de uma lei anterior. Ab-rogação ocorre 
quando se torna sem efeito uma norma de forma integral. 

5. 45. Art. 1o LINDB 

6. três. Parágrafo 1o do art. 1o. 

7. Salvo disposição em contrário. Parágrafo 3o, art. 2o. 

8. Quando a lei for omissa; analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Art. 4o. 

9. Sociais; comum. Art. 5o. 

10. Falso: art. 7o (lei do país em que for DOMICILIADA) 

11. Verdadeiro: art. 9o  

12. Verdadeiro: parágrafo 2o do art. 9. 

13. Falsa: Superior Tribunal de Justiça. Art. 15 (com a EC45/2004, a competência passou a ser 
do STJ). 

14. Falso. É norma de sobredireito. 

15. GABARITO: B – A) LINDB, art. 8º; B) LINDB, art. 9º; C) art. 9º, §1º; D) Art. 9º, §2º;  

16. GABARITO: E – LINDB, art. 11. 

17. GABARITO: B – LINDB, arts. 12 a 14. Caso não conheça a lei estrangeira, o juiz poderá exigir 
de quem a invoca a prova do texto e da vigência. 

18. GABARITO: D – A) LINDB, art. 17. B) art. 20. C) art. 20, parágrafo único. D) art. 21. “Deverá”, 
e não “poderá.  

19. GABARITO: A – LINDB, art. 22. 

20. GABARITO: A – Ex tunc significa a produção de efeitos da nulidade retroativamente à data 
da declaração de nulidade, ou seja, desde a data da edição do ato. Ao contrário, o art. 23 da LINDB 
exige, em nome da segurança jurídica, um regime de transição quando estabelecida uma nova 
interpretação sobre norma de conteúdo indeterminado. As demais alternativas estão em consonância 
com os arts. 24 e 26 da LINDB. 

21. GABARITO: D – LINDB, art. 28. 

22. GABARITO: B – LINDB, art. 30. 
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