
XXIII CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS DE DIREITO 

 

A Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos Gerais de Direito, na forma do 

Edital, COMUNICA a decisão da análise das impugnações apresentadas pelos candidatos, a 
saber:  

 

PROCESSO N. 01 

INTERESSADA: ROBERTA CRISTINA LIGORIO 

SOLUÇÃO: Questionamento submetido ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente da 

Comissão do XXIII Concurso para Ingresso à Magistratura do Trabalho. 

 

PROCESSO N. 02 

INTERESSADO: ALEX URTADO ABREU  

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

53 A alternativa correta da questão é a “e”. Embora o parágrafo único do art. 7º da CF não 
faça referência à estabilidade gestante para a empregada doméstica, o direito foi 
instituído pela Lei nº 11.324/06, que acrescentou o art. 4º-A a Lei nº 5.859/72. 

59 A questão aborda o trabalho do menor: empregado e aprendiz. Nas alternativas “a” e “b” 
consta o vocábulo “menor”, evidentemente se referindo ao menor empregado; nas 
alternativas “c”, “d” e “e” usa “aprendizes” ou “contrato de aprendizagem”, obviamente 
se referindo ao trabalho do menor aprendiz. De modo que a alternativa “b” só pode 
estar voltada para o trabalho do menor empregado, cujo enunciado é a essência do art. 
413, II, da CLT. Assim, a única resposta da questão é a do gabarito, ou seja, alternativa 
“d”. Descabe falar em nulidade da questão. 

73 A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias, 
ex officio, inclusive com a redação transcrita na alternativa “d”, foi introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o §3º no art.114 da Constituição Federal. A 
Emenda Constitucional 45 apenas reproduziu essa mesma regra, alocando-a no inciso 
VIII do art.114, basicamente com redação idêntica àquela anterior. Portanto, 
considerando o enunciado da questão, resta evidenciado que a norma constitucional 
que atribui essa competência para a Justiça do Trabalho é anterior à Emenda 
Constitucional 45/2004 

76 A alternativa “e” está correta e deve ser interpretada de acordo com o enunciado da 
questão. O enunciado faz expressa menção ao controle da constitucionalidade. 
Portanto, em relação ao controle da constitucionalidade, a inconstitucionalidade poderá 
ser reconhecida em decorrência de vício formal (substancial, relativo ao conteúdo da 
norma) ou material (procedimental, extrínseco, relativo ao processo de elaboração da 
norma), e, cronologicamente, pode ser declarada preventivamente, pelas comissões do 
Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, ou, repressivamente, pela via 
típica do controle jurisdicional da constitucionalidade. 

78 A investidura no cargo público, na forma preconizada na questão, retrata ato complexo, 
uma vez que quem elabora a lista tríplice no Regional não é o mesmo órgão que 



nomeará e dará posse ao candidato. Na hipótese corriqueira da escolha de magistrado 
para o TRT (tanto de carreira quanto do quinto constitucional), a nomeação ocorre pelo 
Presidente da República, envolvendo três órgãos distintos (o Tribunal Pleno, o 
Presidente da República e o Presidente do Tribunal). O ato simples, previsto na 
alternativa “a”, é o que resulta da vontade de um único órgão, unipessoal ou colegiado. 
O ato complexo é aquele que se forma pela conjugação de vontades de mais de um 
órgão administrativo (concurso de vontades). A doutrina é pacífica quanto ao tema. A 
título ilustrativo, exatamente em relação ao teor desta questão, Bandeira de Mello 
preleciona que os atos complexos “... resultam da conjugação de vontade de órgãos 
diferentes. Exemplo: a nomeação, procedida por autoridade de um dado órgão, que 
deve recair sobre pessoa cujo nome consta de lista tríplice elaborada por outro órgão.” 
(Curso de Direito Administrativo. 19.ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.398.). Portanto, a 
alternativa “a” está incorreta. 

84 As expressões “Justiça Federal” e “Justiça do Trabalho” são utilizadas pelo Constituinte 
para designar ramos distintos do Poder Judiciário Federal (art.106, caput e art.111, 
caput, ambos da C.F.). São denominações inequívocas. Ademais, as ações envolvendo 
sociedades   
de economia mista federais,  mencionadas na alternativa “d”,  não possuem foro  
privativo na Justiça Federal, prerrogativa essa que apenas se aplica para as empresas 
públicas federais  (art. 109, I, da C.F.), entendimento já sedimentado na Súmula 508 do 
STF. No que concerne à alternativa “d”, a resposta está correta e representa, 
basicamente, a reprodução do texto contido no art.173, II e §2º, da  
Constituição Federal. O fato de a alternativa não mencionar a necessidade de  
fazer licitação e concurso público não invalida a adequação dos requisitos  
ali mencionados para a empresa pública. 

 

PROCESSO N. 03 

INTERESSADO: ALEXANDRE DE ASSIS GILIOTTI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a deterioração da 
coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. Logo, descabe falar em nulidade da 
questão. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das questões 
suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados na ação; por 
seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos limites do pedido 
formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato (o próprio bem 
requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos fundamentos 
jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela jurisdicional 
concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o ordenamento jurídico dá ao 
autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao Poder Judiciário, segundo Nelson Nery 
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se 
confunde com os fundamentos de fato, que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, embora 
não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser analisada e 
interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão claramente 
incorretas.  

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa incorreta. 



Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente incorreta (“b”). Na 
falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos examinadores, a alternativa 
"c" é correta, porque redigida em consonância com o disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 
da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), dispositivos que tratam acerca da suspensão da 
prescrição na falência, que recomeça a contar do trânsito em julgado da sentença de seu 
encerramento. Conquanto na recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da 
contagem do prazo prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao 
enunciado, que não aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 04 

INTERESSADA: AMANDA BARBOSA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE 

QUESTÃO RESPOSTA 

57 A alternativa “c” não está incorreta, pois reproduz o que consta do art. 60 da CLT. A questão 
não ventila hipótese de entendimento sumulado pelo TST. Quando essa foi a intenção dos 
examinadores, o tema foi expressamente abordado, conforme questões 8, 9, 10, dentre outras.  

76 A alternativa “e” está correta e deve ser interpretada de acordo com o enunciado da questão. O 
enunciado faz expressa menção ao controle da constitucionalidade. Portanto, em relação ao 
controle da constitucionalidade, a inconstitucionalidade poderá ser reconhecida em decorrência 
de vício formal (substancial, relativo ao conteúdo da norma) ou material (procedimental, 
extrínseco, relativo ao processo de elaboração da norma), e, cronologicamente, pode ser 
declarada preventivamente, pelas comissões do Congresso Nacional ou pelo Presidente da 
República, ou, repressivamente, pela via típica do controle jurisdicional da constitucionalidade. 
A candidata outorga à alternativa ilação divorciada do enunciado da questão, o que não pode 
ser admitido. 

 

PROCESSO N. 05 

INTERESSADA: ANA CATARINA AFONSO FERREIRA RAMOS CARDOSO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao Poder 
Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas.. 



76 A alternativa “e” está correta e deve ser interpretada de acordo com o enunciado da 
questão. O enunciado faz expressa menção ao controle da constitucionalidade. 
Portanto, em relação ao controle da constitucionalidade, a inconstitucionalidade poderá 
ser reconhecida em decorrência de vício formal (substancial, relativo ao conteúdo da 
norma) ou material (procedimental, extrínseco, relativo ao processo de elaboração da 
norma), e, cronologicamente, pode ser declarada preventivamente, pelas comissões do 
Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, ou, repressivamente, pela via 
típica do controle jurisdicional da constitucionalidade. A candidata outorga à alternativa 
ilação divorciada do enunciado da questão, o que não pode ser admitido. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 06 

INTERESSADA: ANA LUCIA CICILINI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

19 O art. 887 da CLT está revogado pelo disposto no art. 721 da CLT, com a redação que 
lhe foi conferida pela Lei 5.442 de 24.05.1968, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-
Lei 4.657, de 04.09.42, conhecido como Lei de Introdução do Código Civil. 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao Poder 
Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado.   

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 



prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

PROCESSO N. 07 

INTERESSADA: ANDREA CARLA ZANI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE 

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o conhecimento 
do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a deterioração 
da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser 
analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão 
claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente incorreta 
(“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos examinadores, a 
alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o disposto no caput do art. 
6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), dispositivos que tratam acerca da 
suspensão da prescrição na falência, que recomeça a contar do trânsito em julgado da 
sentença de seu encerramento. Conquanto na recuperação judicial outra seja a hipótese do 
reinício da contagem do prazo prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar 
ao enunciado, que não aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 08 

INTERESSADA: ANDREA EVELI SOARES MAGNANI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

14 O prazo decadencial de 30 dias para a propositura do inquérito para apuração de falta 
grave é apenas para a hipótese de suspensão do empregado, ilação que decorre não 
apenas da parte final do art. 853 da CLT, como também da Súmula 403 do STF e 62 do 
TST. Se o empregado não for suspenso, o empregador deverá propor o inquérito em 
prazo razoável para evitar o perdão tácito, cujo interregno poderá ser superior a 30 dias, 
dependendo, inclusive, do tempo necessário à apuração da falta cometida (tramitação 
da sindicância, procedimento administrativo etc.). Bezerra Leite sustenta que, não 
havendo a suspensão, o prazo para propositura do inquérito será de 2 (dois) anos 
(Curso de Direito Processual do Trabalho. 5.ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 1021). 

23 Desassiste razão à interessada. Pois a alternativa “d” não está correta, na medida em 
que não constitui ato ilícito a deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, 
desde que “as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os 
limites do indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 
188 do CC. Logo, descabe falar em nulidade da questão. 



34 A alternativa “a” está correta. Não se confere ao devedor, em qualquer tipo de 
execução, o direito de se ocultar. O oficial de justiça, quando não encontra o devedor, 
procede ao arresto dos bens, nos termos do art. 653, do CPC, até sob pena de não 
mais encontrá-los. Sendo o oficial de justiça auxiliar do magistrado, é certo que este 
poderá proceder ao arresto de valores que forem encontrados em depósitos ou 
aplicações financeiras, da mesma forma que procede à penhora, conforme previsão do 
art. 655-A, do CPC. 

40 As hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 273, do CPC, não precisam, 
necessariamente, estar presentes de forma concomitante. A expressão “além”, indicada 
na alternativa “b”, faz com que sua incorreção seja evidente. A alternativa “d” está 
correta, como consignado no gabarito, em face do que estabelece o § 7º, do art. 273, do 
CPC. 

61 Desassiste razão à interessada. O comando da questão é para assinalar a alternativa 
incorreta, cuja resposta é a “b”. Porquanto, o prazo para o pagamento do salário mensal 
é até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido, a teor do parágrafo único do art. 
459 da CLT. 

 

PROCESSO N. 09 

INTERESSADA: ANDREA VALERIA BUZATO RIGO MARTIN 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

28 A alternativa “a” não está incorreta, pois redigida em conformidade com o disposto no 
art. 966 do CC. O fato de não ter sido reproduzido integralmente o texto legal, não torna 
a assertiva inválida, na medida em que a essência é o exercício de profissão intelectual, 
seja de natureza científica, literária ou artística.  

38 A alternativa “b” se refere a “câmaras cíveis reunidas” exatamente como o faz o art. 
476, II, do CPC. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao Poder 
Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

49 A alternativa b contém assertiva verdadeira porque na hipótese ali retratada há 
concorrência de culpa, consoante entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 



61 O comando da questão requer assinalação da alternativa incorreta, sendo essa a 
alternativa “b”. A alternativa “e” está correta, na medida em que o pagamento de salário 
em moeda estrangeira é considerado como não realizado, pela regra do art. 463, § 
único da CLT. Ademais, a questão não aborda regra de exceção e nem faz referência 
ao empregado que é transferido para o estrangeiro, a justificar a invocação da Lei nº 
7.064/82.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

68 A questão solicita, em seu enunciado, as ações constitucionais expressamente 
previstas como garantias fundamentais, o que nos remete, necessariamente, ao art. 5º 
da Carta Magna, inserido no título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais. A 
ação civil pública é tratada em título diverso do texto constitucional e, ainda que 
considerada com esse status por alguns doutrinadores ou pelo STF, argüição não 
demonstrada pela candidata, não está expressamente prevista com essa qualificação, 
como exigido na questão. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

95 A alternativa “a” menciona a data em que o Brasil ratificou o protocolo de Ouro Preto. A 
alternativa não trata da data em que o protocolo foi assinado, nem da data em que ele 
passou a ter vigência no plano internacional. O protocolo de Ouro Preto foi promulgado 
pelo Decreto Presidencial nº 1.901, de 09 de maio de 1996, em cujo preâmbulo está 
transcrito, explicitamente, que aludido protocolo foi ratificado pelo Brasil em 16 de 
fevereiro de 1996 (exatamente como consignado na alternativa). A data mencionada na 
alternativa tem o respaldo do Decreto Presidencial que promulgou o protocolo e é 
reproduzida na obra “Legislação de Direito Internacional”, de autoria coletiva. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.921. 

 

PROCESSO N. 10 

INTERESSADO: ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

02 As hipóteses listadas pelo candidato em sua impugnação não dizem respeito a litígios 
nos quais se discuta vínculo empregatício. Nos litígios entre trabalhador e empregador 
em que o acordo seja realizado sem seu reconhecimento, incidem contribuições 
previdenciárias, nos termos do art. 195, I, a, da Constituição Federal. A resposta correta 
é, como consignado no gabarito, a alternativa “c”, porque sobre pensões não incidem 
contribuições previdenciárias, como se infere da leitura do art. 195, II, da CF. 

14 O prazo decadencial de 30 dias para a propositura do inquérito para apuração de falta 
grave é apenas para a hipótese de suspensão do empregado, ilação que decorre não 



apenas da parte final do art.853 da CLT, como também da Súmula 403 do STF e 62 do 
TST. Se o empregado não for suspenso, o empregador deverá propor o inquérito em 
prazo razoável para evitar o perdão tácito, cujo interregno poderá ser superior a 30 dias, 
dependendo, inclusive, do tempo necessário à apuração da falta cometida (tramitação 
da sindicância, procedimento administrativo etc.). Bezerra Leite sustenta que, não 
havendo a suspensão, o prazo para propositura do inquérito será de 2 (dois) anos 
(Curso de Direito Processual do Trabalho. 5.ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 1021). A 
alternativa “c” está correta. 

25 A cláusula rebus sic stantibus tem previsão expressa no novo Código Civil, consoante 
os arts. 317 e 478. 

34 A alternativa “a” está correta. Não se confere ao devedor, em qualquer tipo de 
execução, o direito de se ocultar. O oficial de justiça, quando não encontra o devedor, 
procede ao arresto dos bens, nos termos do art. 653, do CPC, até sob pena de não 
mais encontrá-los. Sendo o oficial de justiça auxiliar do magistrado, é certo que este 
poderá proceder ao arresto de valores que forem encontrados em depósitos ou 
aplicações financeiras, da mesma forma que procede à penhora, conforme previsão do 
art. 655-A, do CPC.  

 

PROCESSO N. 11 

INTERESSADA: ANNA CAROLINA ALENCAR FURTADO LEITE MELO SILVA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

19 O art. 887 da CLT está revogado pelo disposto no art. 721 da CLT, com a redação que 
lhe foi conferida pela Lei 5.442 de 24.05.1968, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-
Lei 4.657, de 04.09.42, conhecido como Lei de Introdução do Código Civil. 

22 A alternativa “e” está correta, na medida em que na lesão por vício de consentimento, o 
dolo não é essencial para a nulidade do negócio. O que se verifica é o abuso praticado 
em situação de desigualdade de um dos contratantes, sob premente necessidade, ou 
por inexperiência, se obrigando a prestação manifestamente desproporcional ao valor 
da prestação oposta, a teor do art. 157 do CC. 

49 A alternativa “b” contém assertiva verdadeira porque na hipótese ali retratada há 
concorrência de culpa, consoante entendimento pacífico da doutrina e da 
jurisprudência.   

64 A alternativa “a” contém informação incorreta, uma vez que a Central Sindical é 
entidade de representação somente dos trabalhadores e não dos empregadores, 
exatamente como consta do art. 1º da Lei nº 11.648/08. 

73 A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias, 
ex officio, inclusive com a redação transcrita na alternativa “d”, foi introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o §3º no art.114 da Constituição Federal. A 
Emenda Constitucional 45 apenas reproduziu essa mesma regra, alocando-a no inciso 
VIII do art.114, basicamente com redação idêntica àquela anterior. Portanto, 
considerando o enunciado da questão, resta evidenciado que a norma constitucional 
que atribui essa competência para a Justiça do Trabalho é anterior à Emenda 
Constitucional 45/2004. 

76 A alternativa “e” está correta e deve ser interpretada de acordo com o enunciado da 
questão. O enunciado faz expressa menção ao controle da constitucionalidade. 
Portanto, em relação ao controle da constitucionalidade, a inconstitucionalidade poderá 
ser reconhecida em decorrência de vício formal (substancial, relativo ao conteúdo da 



norma) ou material (procedimental, extrínseco, relativo ao processo de elaboração da 
norma), e, cronologicamente, pode ser declarada preventivamente, pelas comissões do 
Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, ou, repressivamente, pela via 
típica do controle jurisdicional da constitucionalidade. 

 

PROCESSO N. 12 

INTERESSADA: ANNA CATHARINA FRAGA MACHADO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o conhecimento do 
perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a deterioração da 
coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. Logo, descabe falar em nulidade da 
questão. 

 

PROCESSO N. 13 

INTERESSADO: CAIO RODRIGUES MARTINS PASSOS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 14 

INTERESSADO: CAMILA CERONI SCARABELLI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o conhecimento 
do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

61 O comando da questão requer assinalação da alternativa incorreta, cuja resposta é a “b”. 
A alternativa “e” está correta, na medida em que o pagamento de salário em moeda 
estrangeira é considerado como não realizado, pela regra do art. 463, § único da CLT. 
Ademais, a questão não aborda regra de exceção e nem faz referência ao empregado 
que é transferido para o estrangeiro, a justificar a invocação da Lei nº 7.064/82.  



63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser 
analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão 
claramente incorretas. 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” é 
correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 7.347/85, 
além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do Código de 
Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente inserida no gabarito 
como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva absolutamente inadequada, 
nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 15 

INTERESSADO: CARIN HUHN 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao Poder 
Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 



97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts. 29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 
do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 

PROCESSO N. 16 

INTERESSADO: CLAUDIO MAGALHÃES  

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts.29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 
do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 

PROCESSO N. 17 

INTERESSADO: CLAUDIO SALIBA 



SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

07 O irmão já emancipado não pode ser indicado como dependente do segurado. Trata-se 
da hipótese prevista no art. 16, III, da Lei 8.213/91. A situação é diversa da “perda da 
qualidade de segurado”, tratada no art. 17 do Decreto 3.048/99, pois só perde essa 
qualidade aquele que antes a obteve, o que não é possível, reprise-se, para o irmão que 
já se encontra emancipado. 

57 A alternativa “c” não está incorreta, pois reproduz o que consta do art. 60 da CLT. A 
questão não ventila hipótese de entendimento sumulado pelo TST. Quando essa foi a 
intenção dos examinadores, o tema foi expressamente abordado, conforme questões 8, 
9, 10, dentre outras.   

59 A questão aborda o trabalho do menor: empregado e aprendiz. Nas alternativas “a” e “b” 
consta o vocábulo “menor”, evidentemente se referindo ao menor empregado; nas 
alternativas “c”, “d” e “e” usa “aprendizes” ou “contrato de aprendizagem”, obviamente 
se referindo ao trabalho do menor aprendiz. De modo que a alternativa “b” só pode 
estar voltada para o trabalho do menor empregado, cujo enunciado é a essência do art. 
413, II, da CLT. Assim, a única resposta da questão é a do gabarito, ou seja, alternativa 
“d”. Descabe falar em nulidade da questão. 

 

PROCESSO N. 18 

INTERESSADA: CRISTIANE MARIA MENDONÇA MAIA MANCINI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

19 O art. 887 da CLT está revogado pelo disposto no art. 721 da CLT, com a redação que 
lhe foi conferida pela Lei 5.442 de 24.05.1968, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-
Lei 4.657, de 04.09.42, conhecido como Lei de Introdução do Código Civil. A situação 
está indicada pela própria candidata, ao transcrever, em sua impugnação, o disposto no 
art. 887 da CLT. 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao Poder 
Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 



94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 19 

INTERESSADO: DANIELA MEISTER PEREIRA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o conhecimento do 
perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

59 A questão requer assinalação da alternativa incorreta. A alternativa “b” está correta, porque 
reproduz, na essência, o disposto no art. 413, II, da CLT. A ausência de consignação do 
adicional de horas extras não torna a alternativa incorreta, porquanto, desde a CF/88, as horas 
extras são devidas com adicional mínimo de 50%.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, embora 
não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser analisada e 
interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão claramente 
incorretas. 

 

PROCESSO N. 20 

INTERESSADA: DANIELE MARTHA DE ABREU VALE 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

19 A alternativa “e” está correta, porque, nos termos do § 2º, do art. 888, da CLT, 20% do 
valor do lance é “parcela do preço”. Por outro lado, o art. 887 da CLT está revogado 
pelo disposto no art. 721 da CLT, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 5.442 de 
24.05.1968, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 4.657, de 04.09.42, conhecido 
como Lei de Introdução do Código Civil, sendo, portanto, incorreta a alternativa “a”.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 



prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

PROCESSO N. 21 

INTERESSADO: DAVI FARIAS CORREIA LIMA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

21 A alternativa “c” da questão é a única que se apresenta incorreta, sendo a resposta da 
questão, que pedia para assinalar a alternativa incorreta. Porquanto, o enunciado da 
alternativa restringe o alcance das medidas previstas no art. 12 e seu parágrafo único 
do CC somente à pessoa viva; o que obviamente não é verdadeiro, pois ao morto 
também se aplica a regra do sobredito dispositivo legal. É claro que em se tratando de 
morto, a legitimidade para requer a medida necessária é de pessoa viva (cônjuge ou 
parente), mas o enfoque da questão é o direito da personalidade de vivo ou morto. 
Logo, não há que se falar em nulidade da questão. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 22 

INTERESSADO: DENISSON ALMEIDA PEREIRA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

17 Observados os parâmetros fixados nos atos expedidos pela autoridade competente, as 
contribuições previdenciárias podem não ser cobradas, mormente se não houver 
débitos outros que possam ser adicionados, gerando interesse econômico no esforço 
de arrecadação. Assim, a alternativa impugnada não é inadequada, porque há hipótese 
legal em que a conduta exposta é plausível. Não é o caso, entretanto, da hipótese 
inserida no item “d”, nos termos do § 5º, do art. 832, da CLT.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

 

PROCESSO N. 23 

INTERESSADO: EDILSE SOARES DE OLIVEIRA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  



QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o conhecimento do 
perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a deterioração da 
coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC.  

 

PROCESSO N. 24 

INTERESSADO: FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC.  

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 25 

INTERESSADO: FABIO TESSEROLI DA COSTA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  



QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 26 

INTERESSADA: FLAVIA GARCIA RAMOS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 



aborda o respectivo tema. 

 

 

PROCESSO N. 27 

INTERESSADA: FERNANDA CONSTANTINO DE CAMPOS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

07 Só a inexistência de dependente de primeira classe possibilita que dependentes de 
outras classes possam ter direito aos benefícios da previdência social, situação 
aplicável, portanto, às alternativas “b”, “c” e “d”. Pais “podem” ser indicados como 
dependentes (expressão utilizada na questão), nos termos do art. 16, II, da Lei 
8.213/921, enquanto que não é esse o caso do irmão já emancipado, segundo o 
mesmo dispositivo legal, inciso III. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas, inclusive a “b”, porque o presidente da CIPA, indicado pelo 
empregador, não goza de estabilidade, a teor do art. 164, § 5°, e 165 da CLT, c/c art. 
10, II, “a”, do ADCT e NR-05. 

 

PROCESSO N. 28 

INTERESSADA: FERNANDA PAIVA DOS SANTOS WANGHAM 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

86 A questão 86, alusiva a “Direito Comercial”, não se refere à estabilidade referida na 
impugnação. O gabarito está correto, justamente como indicado pela candidata. 
Finalmente e verificando os fundamentos da impugnação, a alternativa “d” reproduz, 
parcialmente e de forma adequada, a parte final do caput do art. 28 do CDC. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 



examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 29 

INTERESSADO: FERNANDO CHOCARI FELICIO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

87 
A alternativa “a” está correta, em face do teor do artigo 81 da lei 11.101/2005, que, 
assim, dispõe: “ A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios 
ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos 
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão 
ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.” 

 

 

PROCESSO N. 30 

INTERESSADO: FERNANDO MARQUES SA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

45 
 
A alternativa “c” está incorreta, diante dos termos do art.159, “caput”, do CP : 
“Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, 
como condição ou preço do resgate”.  

 

 

PROCESSO N. 31 

INTERESSADO: FRANCISCO JOSE SANTAELLA GALVÃO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

40 A alternativa “d” está correta em face do que estabelece o § 7º, do art. 273, do CPC. 



68 A questão solicita, em seu enunciado, as ações constitucionais expressamente 
previstas como garantias fundamentais, o que nos remete, necessariamente, ao art.5º 

da Carta Magna, inserido no título II, que trata especificamente dos direitos e 

garantias fundamentais. A ação civil pública é tratada em título diverso do texto 
constitucional e, ainda que considerada com esse status por algum doutrinador, como 
citado pelo candidato, ela não está expressamente prevista com essa qualificação, 
como exigido na questão. Saliente-se que a própria citação doutrinária trazida com o 
recurso menciona  que a ação civil pública “é o meio, aqui empregado no sentido de 
garantia fundamental”. Portanto, não é garantia expressa. 

87 
O artigo 124 da Lei 11.101/2005 somente dispensa a exigibilidade dos juros vencidos 
após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não 
bastar para o pagamento dos credores subordinados.  

 

PROCESSO N. 32 

INTERESSADO: GERSON TREML 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

36 A suspensão do processo, quando dependa do julgamento de outra causa, nunca 
poderá exceder a 1 (um) ano, nos termos do § 5º, do art. 265, do CPC. Não é correto 
afirmar, portanto, que é possível a suspensão do processo “até o julgamento da causa”, 
sem a observância de tal limitação temporal. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao 
Poder Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

66 A resposta correta da questão é a alternativa “a”, pois a participação em greve 
inicialmente suspende o contrato de trabalho. A solução da greve e os efeitos da 
suspensão contratual é que são solucionados por acordo, convenção, laudo arbitral ou 
decisão da Justiça do Trabalho, a teor do art. 7º da Lei nº 7.783/89 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 



97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts.29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 
do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 

PROCESSO N. 33 

INTERESSADA: GIOVANA LORENZETTI MESQUITA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC.  

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts.29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 



do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 

PROCESSO N. 34 

INTERESSADA: GLAUCE DE OLIVEIRA BARROS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE. 

QUESTÃO RESPOSTA 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a deterioração da 
coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as circunstâncias o tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC.  

59 O comando da questão requer indicação da alternativa incorreta, sendo essa a alternativa “d”, 
conforme constatado pela própria interessada. A alternativa “c” está correta, na medida em 
que a ressalva “salvo quando se tratar de aprendiz portador de deficiência” se refere à idade, 
justamente para agasalhar a hipótese do § 5º do art. 429 da CLT. Desse modo, inexiste 
nulidade da questão. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, embora 
não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser analisada e 
interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão claramente 
incorretas, inclusive a alternativa “c”, pois o art. 10, II, b, do ADCT/CF, estabelece que o prazo 
de duração da estabilidade compreende o interregno da confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto, não se referindo, o dispositivo, à concepção. 

 

PROCESSO N. 35 

INTERESSADA: ISABELLA PERALTA VAZ 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

21 A alternativa “c” é a única que se apresenta incorreta, sendo a resposta da questão, que 
pedia para assinalar a alternativa incorreta. Porquanto, o enunciado da alternativa 
restringe o alcance das medidas previstas no art. 12 e seu parágrafo único do CC 
somente à pessoa viva; o que obviamente não é verdadeiro, pois ao morto também se 
aplica a regra do sobredito dispositivo legal. É claro que em se tratando de morto, a 
legitimidade para requer a medida necessária é de pessoa viva (cônjuge ou parente), 
mas o enfoque da questão é o direito da personalidade de vivo ou morto. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas, inclusive a alternativa “c”, pois o art. 10, II, b, do ADCT/CF, 
estabelece que o prazo de duração da estabilidade compreende o interregno da 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, não se referindo, o dispositivo, à 
concepção. 

 



 

PROCESSO N. 36 

INTERESSADO: JAILSON DUARTE 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

07 O irmão já emancipado não pode ser indicado como dependente do segurado, ainda 
que a ele esteja economicamente vinculado. Trata-se da hipótese prevista no art. 16, III, 
da Lei 8.213/91. A situação é diversa da “perda da qualidade de segurado”, tratada no 
art. 17 do Decreto 3.048/99, pois só pode perder a qualidade de segurado aquele que 
obteve essa condição, o que não é possível para o irmão já emancipado. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

76 A alternativa “e” está correta e deve ser interpretada de acordo com o enunciado da 

questão. O enunciado faz expressa menção ao controle da constitucionalidade. 
Portanto, em relação ao controle da constitucionalidade, a inconstitucionalidade poderá 
ser reconhecida em decorrência de vício formal (substancial, relativo ao conteúdo da 
norma) ou material (procedimental, extrínseco, relativo ao processo de elaboração da 
norma), e, cronologicamente, pode ser declarada preventivamente, pelas comissões do 
Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, ou, repressivamente, pela via 
típica do controle jurisdicional da constitucionalidade. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 37 

INTERESSADA: JAMILE NUNES AGUIAR NORA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE 

QUESTÃO RESPOSTA 

21 A alternativa “c” é a única que se apresenta incorreta. O enunciado da alternativa restringe o 
alcance das medidas previstas no art. 12 e seu parágrafo único do CC somente à pessoa viva; 
o que obviamente não é verdadeiro, pois ao morto também se aplica a regra do sobredito 
dispositivo legal. É claro que em se tratando de morto, a legitimidade para requer a medida 
necessária é de pessoa viva (cônjuge ou parente), mas o enfoque da questão é o direito da 
personalidade de vivo ou morto. 

57 A alternativa “c” não está incorreta, pois reproduz o que consta do art. 60 da CLT. A questão 
não ventila hipótese de entendimento sumulado pelo TST. Quando essa foi a intenção dos 
examinadores, o tema foi expressamente abordado, conforme questões 8, 9, 10, dentre outras. 



 

PROCESSO N. 38 

INTERESSADO: JOÃO FROTA GOMES 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao 
Poder Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts.29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 
do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 



PROCESSO N. 39 

INTERESSADO: JOSE ADAIR DOS SANTOS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

11 A matéria tratada na Súmula 303 do TST diz respeito ao duplo grau de jurisdição 
decorrente apenas do reexame necessário (remessa ex officio), tema esse 
expressamente referido no item II da Súmula. A alternativa “b” menciona que não será 
cabível recurso, em sentido lato, se a condenação não exceder a 60 (sessenta) salários 
mínimo, o que abrangeria o recurso voluntário do ente público. Em relação ao recurso 
voluntário, não existe a limitação a 60 (sessenta) salários mínimos para o exercício do 
duplo grau. Assim, a alternativa “b” está incorreta. 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

 

PROCESSO N. 40 

INTERESSADA: JULIANA ZUCATO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 



94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts.29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 
do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 

PROCESSO N. 41 

INTERESSADO: LEONARDO ARAUJO DE FREITAS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

01 A resposta apontada no gabarito é correta porque a hipótese prevista no item “d” não 
está inserida naquelas listadas pelo item IV, do art. 21, da Lei 8.213/91. 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

76 A alternativa “e” está correta e deve ser interpretada de acordo com o enunciado da 

questão. O enunciado faz expressa menção ao controle da constitucionalidade. 
Portanto, em relação ao controle da constitucionalidade, a inconstitucionalidade poderá 
ser reconhecida em decorrência de vício formal (substancial, relativo ao conteúdo da 
norma) ou material (procedimental, extrínseco, relativo ao processo de elaboração da 
norma), e, cronologicamente, pode ser declarada preventivamente, pelas comissões do 
Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, ou, repressivamente, pela via 
típica do controle jurisdicional da constitucionalidade. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 



disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

95 A  alternativa “a” menciona a data em que o Brasil ratificou o protocolo de Ouro Preto. 
A alternativa não trata da data em que o protocolo aprovado por Decreto Legislativo ou 
em que foi promulgado pelo Presidente da República. O protocolo de Ouro Preto foi 
promulgado pelo Decreto Presidencial nº 1.901, de 09 de maio de 1996, em cujo 

preâmbulo está transcrito, explicitamente, que aludido protocolo foi ratificado pelo 

Brasil em 16 de fevereiro de 1996 (exatamente como consignado na alternativa). A 
data mencionada na alternativa tem o respaldo do Decreto Presidencial que promulgou 
o protocolo e é reproduzida na obra “Legislação de Direito Internacional”, de autoria 
coletiva. São Paulo: Saraiva, 2008, p.921. 

97 A alternativa “a” está correta. O diplomata, ou agente diplomático, é o chefe da Missão 
diplomática ou um membro do pessoal diplomático da Missão (art.1º, “a”, “d” e “e”, da 
Convenção de Viena), sob o qual repousam todas as garantias dos arts.29 a 31 da 
Convenção. Portanto, as funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 
deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e “b” 
do art.3º da Convenção de Viena. A questão alusiva aos limites em que essas 
atribuições serão desempenhadas diz respeito à legitimidade da função e não à 
existência dela. A alternativa faz referência apenas às funções do diplomata e não à 
extensão do seu exercício. 

 

PROCESSO N. 42 

INTERESSADO: LEONARDO DO CARMO ARRAIS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

57 A alternativa “c” não está incorreta, pois reproduz o que consta do art. 60 da CLT. A 
questão não ventila hipótese de entendimento sumulado pelo TST. Quando essa foi a 
intenção dos examinadores, o tema foi expressamente abordado, conforme questões 8, 
9, 10, dentre outras. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 



estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 43 

INTERESSADA: LETICIA MUNIZ BARRETTO VALASCO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

68 A questão solicita, em seu enunciado, as ações constitucionais expressamente 
previstas como garantias fundamentais, o que nos remete, necessariamente, ao art.5º 

da Carta Magna, inserido no título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais. 
A ação civil pública é tratada em título diverso do texto constitucional e, ainda que 
considerada com esse status por alguns doutrinadores ou pelo STF, argüição não 
demonstrada pela candidata, não está expressamente prevista com essa qualificação, 
como exigido na questão. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 



prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

 

PROCESSO N. 44 

INTERESSADA: LUCIA ALVERS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

15 A argumentação não procede diante do teor do parágrafo 1º do artigo 795 da CLT, ou 
seja, quando se tratar de incompetência de foro. 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

59 A questão aborda o trabalho do menor: empregado e aprendiz. Nas alternativas “a” e “b” 
consta o vocábulo “menor”, o que, evidentemente, se refere ao menor empregado. As 
alternativas “c”, “d” e “e” utilizam expressões que se reportam, claramente, ao trabalho 
do menor aprendiz. A alternativa “b”, portanto, só pode estar voltada para o trabalho do 
menor empregado, e seu enunciado é a essência do art. 413, II, da CLT. 

61 O comando da questão é para assinalar a alternativa incorreta, cuja resposta é a “b”. 
Porquanto, o prazo para o pagamento do salário mensal é até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao vencido, a teor do parágrafo único do art. 459 da CLT. 

75 A própria recorrente reconhece que as vagas do STJ, destinadas à OAB e ao Ministério 
Público representam, somadas, 1/3 (um terço) das vagas existentes naquela Corte. É 
exatamente essa a dicção prevista no art.104, parágrafo único, inciso II, da Constituição 
Federal. A alternativa “b” faz alusão expressa ao número de cargos para tais 
destinatários, não havendo como argumentar que 1/3 possa corresponder a 1/5 sem 
afrontar as regras elementares da matemática. 

 

PROCESSO N. 45 

INTERESSADA: LUCIANA GABRIEL MATTOS 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 



acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

97 A alternativa “a” está correta. As funções atribuídas à Missão diplomática, como gênero, 
compreende o respectivo diplomata, que é a espécie. As atribuições que a alternativa 

deposita na pessoa do diplomata estão expressamente previstas nas alíneas “a” e 

“b” do art.3º da Convenção de Viena que trata das Relações Diplomáticas, na 
forma prevista no Edital de Concurso, o que dispensa qualquer incursão doutrinária 
sobre o tema, como efetuado pela candidata. As funções consulares, a seu turno, estão 
explicitadas no art.5º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares e não fazem 
parte da alternativa “a”. 

 

PROCESSO N. 46 

INTERESSADA: LUCIANA MARQUES MENDONÇA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

57 A alternativa “c” da questão não está incorreta, pois reproduz o que consta do art. 60 da 
CLT. A questão não ventila hipótese de entendimento sumulado pelo TST; quando isso 
ocorreu foi dito expressamente, conforme questões 8, 9, 10, dentre outras. Assim, a 
única resposta é a “d”, cujo comando era para assinalar a alternativa incorreta. Não há 
que se falar em nulidade da questão. 

59 A questão aborda o trabalho do menor: empregado e aprendiz. Nas alternativas “a” e “b” 
consta o vocábulo “menor”, o que, evidentemente, se refere ao menor empregado. As 
alternativas “c”, “d” e “e” utilizam expressões que se reportam, claramente, ao trabalho 
do menor aprendiz. A alternativa “b”, portanto, só pode estar voltada para o trabalho do 
menor empregado, e seu enunciado é a essência do art. 413, II, da CLT. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 



aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 47 

INTERESSADO: LUIZ GUSTAVO CAMPBELL MOREIRA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 48 

INTERESSADO: MARCOS ANTONIO DE MORAES 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE 

QUESTÃO RESPOSTA 



34 Devedor é expressão que remete claramente à execução. O art. 227 do CPC se refere 
ao processo de conhecimento e, assim, a alternativa “e” não se aplica à hipótese, 
inclusive porque há previsão expressa, para a hipótese da pergunta, no art. 653, 
parágrafo único, do CPC. 

 

 

PROCESSO N. 49 

INTERESSADO: MARCUS VINICIUS CARDOSO DA COSTA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

41 O art. 128, do CPC, impõe ao magistrado que decida a lide com observância das 
questões suscitadas pelas partes, o que torna sua sentença adstrita aos fatos narrados 
na ação; por seu turno, os arts. 459 e 460, ambos do CPC, só lhe permitem decidir nos 
limites do pedido formulado, imediato (pedido de prolação de uma sentença) e mediato 
(o próprio bem requerido). Finalmente, nenhum dispositivo legal atrela o magistrado aos 
fundamentos jurídicos lançados na ação; esses podem ser por ele adaptados à tutela 
jurisdicional concedida. Fundamento jurídico é a autorização e a base que o 
ordenamento jurídico dá ao autor para que possa deduzir sua pretensão junto ao 
Poder Judiciário, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (CPC 
Comentado, 10ª edição, RT, p. 550) e não se confunde com os fundamentos de fato, 
que vinculam o magistrado, como já antes analisado. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 



94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 50 

INTERESSADA: MARIA PAULA MERIGHI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

14 O prazo decadencial de 30 dias para a propositura do inquérito para apuração de falta 
grave é apenas para a hipótese de suspensão do empregado, ilação que decorre não 
apenas da parte final do art.853 da CLT, como também da Súmula 403 do STF e 62 do 
TST. Se o empregado não for suspenso, o empregador deverá propor o inquérito em 
prazo razoável para evitar o perdão tácito, cujo interregno poderá ser superior a 30 dias, 
dependendo, inclusive, do tempo necessário à apuração da falta cometida (tramitação 
da sindicância, procedimento administrativo etc.). Bezerra Leite sustenta que, não 
havendo a suspensão, o prazo para propositura do inquérito será de 2 (dois) anos 
(Curso de Direito Processual do Trabalho. 5.ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 1021). A 
alternativa “c” está correta. 

17 Observados os parâmetros fixados nos atos expedidos pela autoridade competente, as 
contribuições previdenciárias podem não ser cobradas, mormente se não houver 
débitos outros que possam ser adicionados, gerando interesse econômico no esforço 
de arrecadação. Assim, a alternativa impugnada não é inadequada, porque há hipótese 
legal em que a conduta exposta é plausível. Não é o caso, entretanto, da hipótese 
inserida no item “d”, nos termos do § 5º, do art. 832, da CLT. 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

59 A questão aborda o trabalho do menor: empregado e aprendiz. Nas alternativas “a” e “b” 
consta o vocábulo “menor”, o que, evidentemente, se refere ao menor empregado. As 
alternativas “c”, “d” e “e” utilizam expressões que se reportam, claramente, ao trabalho 
do menor aprendiz. A alternativa “b”, portanto, só pode estar voltada para o trabalho do 
menor empregado, e seu enunciado é a essência do art. 413, II, da CLT. 

73 A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias, 
ex officio, inclusive com a redação transcrita na alternativa “d”, foi introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o §3º no art.114 da Constituição Federal. A 
Emenda Constitucional 45 apenas reproduziu essa mesma regra, alocando-a no inciso 
VIII do art.114, basicamente com redação idêntica àquela anterior. Portanto, 
considerando o enunciado da questão, resta evidenciado que a norma constitucional 
que atribui essa competência para a Justiça do Trabalho é anterior à Emenda 
Constitucional 45/2004. 

87 O artigo 124 da Lei 11.101/2005 somente dispensa a exigibilidade dos juros vencidos 
após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não 
bastar para o pagamento dos credores subordinados. 

 



PROCESSO N. 51 

INTERESSADA: MELINA SILVA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

57 A alternativa “c” não está incorreta, pois reproduz o que consta do art. 60 da CLT. A 
questão não ventila hipótese de entendimento sumulado pelo TST. Quando essa foi a 
intenção dos examinadores, o tema foi expressamente abordado, conforme questões 8, 
9, 10, dentre outras. 

61 Carece de interesse a impugnação, pois os fundamentos impugnativos estão no mesmo 
sentido do que consta na alternativa “e” da questão, que por sua vez é a diretriz do 
parágrafo único do art. 463 da CLT. Nada a considerar. 

 

PROCESSO N. 52 

INTERESSADO: NELSON LOPES DE MORAES NETO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

07 Só a inexistência de dependente de primeira classe possibilita que dependentes de 
outras classes possam ter direito aos benefícios da previdência social, situação 
aplicável, portanto, às alternativas “b”, “c” e “d”. Pais “podem” ser indicados como 
dependentes (expressão utilizada na questão), nos termos do art. 16, II, da Lei 
8.213/921, enquanto que não é esse o caso do irmão já emancipado, segundo o 
mesmo dispositivo legal, inciso III.  

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

87 O comando da questão diz respeito, exclusivamente, aos efeitos da falência quanto aos 
direitos dos credores e nela é solicitado, quanto à falência, reprise-se, a alternativa 
incorreta. Sob esse enfoque, a alternativa grifada no gabarito está absolutamente 
incorreta (“b”). Na falência, única discussão efetivada na pergunta proposta pelos 
examinadores, a alternativa "c" é correta, porque redigida em consonância com o 
disposto no caput do art. 6°, c/c art. 157 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), 
dispositivos que tratam acerca da suspensão da prescrição na falência, que recomeça a 
contar do trânsito em julgado da sentença de seu encerramento. Conquanto na 
recuperação judicial outra seja a hipótese do reinício da contagem do prazo 
prescricional, essa não poderia ser a resposta complementar ao enunciado, que não 
aborda o respectivo tema. 

 

PROCESSO N. 53 

INTERESSADO: PAULO CESAR DE ANDRADE 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  



QUESTÃO RESPOSTA 

17 Considerando as atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal, a alternativa 
não é “inadequada” porque tais profissionais atuam na apuração e cobrança dos 
créditos. Por outro lado, a hipótese inserida na alternativa “d” está em total 
descompasso ao que indicado no § 7º, do art. 832, da CLT. 

 

PROCESSO N. 54 

INTERESSADA: POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

59 A questão aborda o trabalho do menor: empregado e aprendiz. Nas alternativas “a” e “b” 
consta o vocábulo “menor”, o que, evidentemente, se refere ao menor empregado. As 
alternativas “c”, “d” e “e” utilizam expressões que se reportam, claramente, ao trabalho 
do menor aprendiz. A alternativa “b”, portanto, só pode estar voltada para o trabalho do 
menor empregado, e seu enunciado é a essência do art. 413, II, da CLT. 

73 A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias, 
ex officio, inclusive com a redação transcrita na alternativa “d”, foi introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o §3º no art.114 da Constituição Federal. A 
Emenda Constitucional 45 apenas reproduziu essa mesma regra, alocando-a no inciso 
VIII do art.114, basicamente com redação idêntica àquela anterior. Portanto, 
considerando o enunciado da questão, resta evidenciado que a norma constitucional 
que atribui essa competência para a Justiça do Trabalho é anterior à Emenda 
Constitucional 45/2004. 

87 O artigo 124 da Lei 11.101/05 somente dispensa a exigibilidade dos juros vencidos após 
a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar 
para o pagamento dos credores subordinados. 

 

PROCESSO N. 55 

INTERESSADA: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE.  

QUESTÃO RESPOSTA 

23 Desassiste razão à interessada. Pois a alternativa “d” não está correta, na medida em que não 
constitui ato ilícito a deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. Logo, 



descabe falar em nulidade da questão. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, embora 
não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser analisada e 
interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão claramente 
incorretas. 

 

 

PROCESSO N. 56 

INTERESSADA: SUELI FELIX DOS SANTOS DA SILVA BRANDI 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

22 A alternativa “d” está correta, na medida em que o estado de perigo está devidamente 
caracterizado na hipótese lá traçada. Por se tratar de “grave dano moral”, o 
conhecimento do perigo pela outra parte causadora do dano é manifesto. 

45 O tipo não exige vantagem específica, podendo ser qualquer vantagem, nos precisos 
termos do artigo 159, “caput”, do CP. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

75 O art.111-A, §2º, II, da Constituição Federal preconiza que as decisões do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho terão efeito vinculante, não discriminando a quem esse 
efeito se aplica. A Resolução 1064/2005, editada pelo TST – mencionada pela 
candidata –, criou o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
preconizando que o aludido efeito vinculante aplica-se ao primeiro e segundo graus 
(art.1º parágrafo único). Assim, a alternativa “c” está correta, uma vez que se limitou a 
afirmar que tal efeito vinculante é aplicável aos Tribunais Regionais do Trabalho. A 
alternativa não diz que o efeito vinculante seja restrito aos Tribunais Regionais, como 
mencionado na impugnação. 

 

PROCESSO N. 57 

INTERESSADA: TANIA CRISTINA VIANNA GARRIDO DE LIMA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

 

PROCESSO N. 58 



INTERESSADO: THIAGO LINHARES PAIM COSTA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

23 A alternativa “d” não está correta, na medida em que não constitui ato ilícito a 
deterioração da coisa alheia para remover perigo iminente, desde que “as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo”, a teor do parágrafo único do art. 188 do CC. 
Logo, descabe falar em nulidade da questão. 

61 O comando da questão é para assinalar a alternativa incorreta, cuja resposta é a “b”. A 
alternativa “e” não pode ser a resposta da questão, pois está correta, na medida em que 
o pagamento de salário em moeda estrangeira é considerado não feito, pela regra do 
art. 463, § único da CLT. Ademais, a questão não aborda regra de exceção e nem faz 
referência ao empregado que é transferido para o estrangeiro, a justificar a invocação 
da Lei nº 7.064/82. Assim, descabe falar em nulidade. 

94 A presente questão pede resposta “absolutamente” inadequada, termo propositalmente 
nela utilizado e que não está grafado nas demais questões formuladas. A alternativa “d” 
é correta porque a hipótese nela inserida é adequada à dicção do art. 16, da Lei 
7.347/85, além de se adequar aos direito difusos, quando analisada sob o enfoque do 
Código de Defesa do Consumidor. A alternativa “e”, por seu turno, corretamente 
inserida no gabarito como aquela a ser grafada pelo candidato, contém assertiva 
absolutamente inadequada, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.078/90. 

 

PROCESSO N. 59 

INTERESSADO: TIAGO CECATO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

05 O salário maternidade integra o salário de contribuição e não é verba excepcionada no 
art. 28 da Lei 8.212/91 e, portanto, a resposta indicada no gabarito está correta. Sobre o 
salário maternidade, ainda que pago pela previdência social, incidem contribuições 
previdenciárias, hipótese que o candidato sequer afasta na fundamentação de sua 
impugnação. Todos os demais valores indicados nas alíneas da pergunta ora analisada 
não integram o salário de contribuição, porquanto especificamente indicados no art. 28 
da Lei 8.212/93. O transporte, a alimentação e a habitação fornecidos ao trabalhador 
que está em canteiro de obras são verbas sobre as quais não incidem contribuições 
previdenciárias, nos termos da alínea “m”, do art. 28, da Lei 8.212/91. Ora, quem 
trabalha “em frente à sua casa”, como aponta o candidato, sequer seria transportado 
para seu local de trabalho. A pretensão do candidato, de que se indicasse que o 
trabalhador estava “distante de sua residência” ou em “local que, por força da atividade, 
exija deslocamento e estada” não procede, ainda mais quando incidente a contribuição 
previdenciária sobre o salário maternidade, hipótese inserida, como já antes indicado, 
na alínea “a”. 

07 A indicação de dependente de segunda classe implica, sempre, em dependência 
econômica. Entretanto, pais “podem” ser indicados como dependentes (expressão 
indicada na questão), nos termos do art. 16, II, da Lei 8.213/921, enquanto que não é 
esse o caso do irmão já emancipado, segundo o mesmo dispositivo legal, inciso III.  

16 A competência ex ratione loci, abordada na questão, contempla diversas modalidades 
de litígio que tramitam na Justiça do Trabalho. A regra aplicável não se limita aos 
ditames do art.651 das CLT, adstrita à relação de emprego – conforme sinaliza o 



recurso – , uma vez que há, por exemplo, as ações coletivas (abordada na alternativa 
“d” – conforme OJ 130 da SDI-II do TST), assim como normas próprias para as 
diversas relações de trabalho. A alternativa “e” está correta, porque reproduz a regra 
contida no art. 39 da Lei nº 4.886/65, que assim dispõe: “para o julgamento das 
controvérsias que surgirem entre o representante e o representado é competente... o 
foro do domicílio do representante...” (g.n.). Há norma legal expressa respaldando a 
alternativa “e”, que está correta. 

17 A Súmula 368, do Colendo TST, está suplantada pelo art. 876, parágrafo único, da CLT, 
que conferiu competência à Justiça do Trabalho para cobrar contribuições 
previdenciárias não quitadas sobre os salários pagos no curso do contrato de trabalho 
reconhecido em sentença ou acordo. 

22 Os prazos não vencem, invariavelmente (“sempre”, como apontado na alternativa “c”), 
no dia de igual número do seu início; há meses em que, ausente a exata 
correspondência do dia de seu vencimento (31, por exemplo), este ocorrerá no dia 
imediato, a teor do § 3º do art. 132 do CC. A alternativa apontada no gabarito está 
correta. 

54 A questão possui uma única alternativa correta que é a “b”; as demais estão 
completamente em desconformidade com o disposto no art. 14-A da Lei nº 5.889/73, 
acrescentado pela MP 410/07. Lembrando que a questão deve ser interpretada de 
forma sistematizada. 

55 A alternativa “a” está correta, porquanto em conformidade com o disposto no art. 9º da 
Lei nº 5.889/73. A invocação da Súmula Vinculante nº 4 do STF não tem pertinência ao 
caso, pois a questão não enfoca aspecto constitucional e nem análise de legalidade do 
salário mínimo utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem funcional. 

61 O comando da questão é para assinalar a alternativa incorreta, cuja resposta é a “b”. A 
alternativa “e” não pode ser a resposta da questão, pois está correta, na medida em que 
o pagamento de salário em moeda estrangeira é considerado não feito, pela regra do 
art. 463, § único da CLT. Ademais, a questão não aborda regra de exceção e nem faz 
referência ao empregado que é transferido para o estrangeiro, a justificar a invocação 
da Lei nº 7.064/82. Assim, descabe falar em nulidade. 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, 
embora não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve 
ser analisada e interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas 
estão claramente incorretas. 

73 A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias, 
ex officio, inclusive com a redação transcrita na alternativa “d”, foi introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o §3º no art.114 da Constituição Federal. A 
Emenda Constitucional 45 apenas reproduziu essa mesma regra, alocando-a no inciso 
VIII do art.114, basicamente com redação idêntica àquela anterior. Portanto, 
considerando o enunciado da questão, resta evidenciado que a norma constitucional 
que atribui essa competência para a Justiça do Trabalho é anterior à Emenda 
Constitucional 45/2004. 

 

PROCESSO N. 60 

INTERESSADO: VALMIR APARECIDO MOREIRA 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

58 A alternativa correta da questão é a “c”, que indica dois períodos de férias prescritos, 



porquanto o prazo prescricional das férias é contado do vencimento do período 
concessivo e não do aquisitivo, a teor do art. 149 da CLT. 

 

PROCESSO N. 61 

INTERESSADA: VERIDIANA FERREIRA LIMA BARABAN 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

63 A alternativa “e” está em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº 8.213/91, embora 
não tenha reproduzido a literalidade daquele texto. Outrossim, a questão deve ser analisada e 
interpretada de forma sistematizada, posto que as demais alternativas estão claramente 
incorretas. 

73 A competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias, ex 
officio, inclusive com a redação transcrita na alternativa “d”, foi introduzida pela Emenda 
Constitucional nº 20/98, que inseriu o §3º no art.114 da Constituição Federal. A Emenda 
Constitucional 45 apenas reproduziu essa mesma regra, alocando-a no inciso VIII do art.114, 
basicamente com redação idêntica àquela anterior. Portanto, considerando o enunciado da 
questão, resta evidenciado que a norma constitucional que atribui essa competência para a 
Justiça do Trabalho é anterior à Emenda Constitucional 45/2004. 

 

PROCESSO N. 62 

INTERESSADO: WALLACE MAMEDE BASTIANON LOPES DE CASTRO 

SOLUÇÃO: IMPROCEDENTE  

QUESTÃO RESPOSTA 

14 É assente na doutrina que o inquérito para apuração de falta grave é uma ação 
constitutiva negativa. A decisão judicial, caso favorável ao demandante, tornará efetiva 
a dispensa do empregado estável, resolvendo o contrato havido entre as partes, 
consoante preconiza o art. 494 da CLT. A decisão judicial não se limita a declarar a 
ocorrência da falta grave, tendo como corolário promover a ruptura do liame 
empregatício. A impugnação é inconsistente e divorciada da natureza jurídica do 
instituto. A alternativa “a”, portanto, está incorreta. 

17 Observados os parâmetros fixados nos atos expedidos pela autoridade competente, as 
contribuições previdenciárias podem não ser cobradas, mormente se não houver 
débitos outros que possam ser adicionados, gerando interesse econômico no esforço 
de arrecadação. Assim, a alternativa impugnada não é inadequada, porque há hipótese 
legal em que a conduta exposta é plausível. Não é o caso, entretanto, da hipótese 
inserida no item “d”, nos termos do § 5º, do art. 832, da CLT. 

34 A alternativa “a” está correta. O oficial de justiça, quando não encontra o devedor que 
se oculta, procede ao arresto dos bens, nos termos do art. 653, do CPC. Sendo o oficial 
de justiça auxiliar do magistrado, é certo que este, em idêntica hipótese, procede ao 
arresto de valores encontrados em depósitos ou aplicações financeiras, da mesma 
forma que procede à penhora, conforme previsão do art. 655-A, do CPC.  

43 
No tocante alternativa “b”, a doutrina e a jurisprudência são unânimes quanto à 
subsidiariedade sempre que o constrangimento ilegal for meio ou elemento de outro 
crime. 

Relativamente à alternativa “e”, o parágrafo 1º do artigo 146 é expresso nesse sentido: 



“As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, 
se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.” 

46 A alternativa “c” está correta, na medida em que o tipo não exige a efetiva obtenção da 
finalidade proposta, nos precisos termos do artigo 202 do CP.  

76 A alternativa “d” possui redação basicamente idêntica ao preceito constitucional do 
art.102, §2º. O vocábulo “eficácia”, que antecede a expressão “erga omnes”, também é 
aplicável ao vocábulo “vinculante”. Portanto, a expressão “terá eficácia erga omnes e 
vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública...” 
permite perfeita compreensão da assertiva, não sendo necessária a inclusão da palavra 
“efeito” antes do termo “vinculante”, como ocorre na transcrição literal da regra 
constitucional. A alternativa está correta e não precisa reproduzir, na íntegra, o preceito 
constitucional para ser integralmente compreendida pelo candidato, mormente em 
razão do enfoque dado ao tema. 

78 A investidura no cargo público, na forma preconizada na questão, retrata ato complexo 
e não ato composto, uma vez que demanda a conjugação de vontades de vários órgãos 
da Administração. In casu, quem formula a lista tríplice no Regional não é o mesmo 
órgão que nomeará e dará posse ao candidato. Na hipótese corriqueira da escolha de 
magistrado para o TRT (tanto de carreira quanto do quinto constitucional), a nomeação 
ocorre pelo Presidente da República, envolvendo três órgãos distintos (o Tribunal Pleno, 
o Presidente da República e o Presidente do Tribunal). Fundem-se vontades de órgãos 
distintos para a prática e um ato só. A título ilustrativo, exatamente em relação ao teor 
desta questão, Bandeira de Mello preleciona que os atos complexos “...resultam da 
conjugação de vontade de órgãos diferentes. Exemplo: a nomeação, procedida por 
autoridade de um dado órgão, que deve recair sobre pessoa cujo nome consta de lista 
tríplice elaborada por outro órgão.” (Curso de Direito Administrativo. 19.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p.398.). Além da natureza do ato, a alternativa “d” possui um outro 
equívoco. A investidura em cargo público somente se aperfeiçoa com a posse e 
exercício do candidato nomeado, e não com o advento do ato principal (nomeação pelo 
órgão competente), como consignado na alternativa. Portanto, a alternativa “d” está 
incorreta. 

Campinas, 27 de maio de 2008. 
(a) Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho 

Desembargadora Presidente da Comissão Examinadora  



XXIII CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS DE DIREITO 

Despacho da Comissão Examinadora 

Protocolo nº 7187 – Samira de Fátima Camargos 
Despacho: A candidata impugna as questões 11 e 95. Não se conhece da presente 
impugnação, uma vez que na forma do item 13.2 do Edital, esta foi apresentada 
intempestivamente. 

Campinas, 27 de maio de 2008. 
(a) Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho 

Desembargadora Presidente da Comissão Examinadora 


