
XI CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUT O DO 
TRT DA 24ª REGIÃO 

 
Recursos – 1ª Etapa – Prova Objetiva Seletiva 

 
QUESTÕES OBJETO DE RECURSO 

 
QUESTÃO RECURSOS 
25 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 18 – 19 – 26 – 27 – 

30 – 35 – 37 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 57 
– 58 – 61 – 72 – 73 – 77 – 80 – 88 – 90 – 
96 – 97    

30 1 – 3 – 6 – 7 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 22 
– 29 – 34 – 39 – 40 – 41 – 42 – 48 – 49 – 
53 – 54 – 55 – 56 – 58 – 63 – 68 – 73 -75 
– 76 – 77 – 78 – 85 – 87 – 88 – 97 – 98    

33 5 – 17 – 35 – 42 – 79   
34 3 – 8 – 11 – 14 – 19 – 20 – 22 – 29 – 41 – 

48 – 54 – 56 – 58 – 63 – 74 – 77 – 78 – 82 
– 85 – 88 – 98 

41 10 – 11 – 12 – 30 – 80 – 90 – 94 – 98   
44 4 – 66 – 76   
45 5 – 11 – 31 – 34 – 39 – 44 – 48 – 51 – 80 

– 82 – 89   
47 1 – 4 – 9 – 12 – 17 – 20 – 21 – 28 – 34 – 

35 – 37 – 42 – 44 – 48 – 49 – 50 – 51 – 58 
– 61 – 63 – 67 – 68 – 72 – 78 – 83 – 86 – 
88 – 97   

50 1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 -12 – 14 – 
19 – 20 – 26 – 27 – 28 – 30 – 31 – 39 – 41 
– 43 – 45 – 49 – 50 – 51 – 52 – 58 – 59 – 
61 – 62 – 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 72 – 76 
– 80 – 81 – 85 – 87 – 91 – 95 – 97  

53 3 – 4 – 88   
56 48  
58 4 – 5 – 6 – 9 – 34 – 43 – 48 – 66  
59 9 – 16 – 17 – 59 – 47 – 61 – 62 – 66 – 72 

– 91  
60 94 
67 3 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 – 19 

– 20 – 28 – 29 – 31 – 35 – 37 – 39 – 41 – 
42 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 
– 59 – 62 – 63 – 66 – 69 – 75 – 77 – 78 – 
81 – 82 – 85 – 88 – 95 – 97 – 98  

68 76 
72 2 – 6 – 12 – 18 – 24 – 38 – 62 – 72  
73 5 – 10 – 19 – 35 – 48 – 66 – 95  
74 32 – 42  
75 5 – 8 – 9 – 10 – 13 – 24 – 28 – 31 – 34 – 



38 – 41 – 42 – 44 – 48 – 49 – 51 – 55 – 67 
– 68 – 77 – 81 – 82 – 85 – 88 – 93 – 97  

76 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 18 
– 20 – 21 – 25 – 31 – 34 – 42 – 47 – 50 – 
58 – 62 – 63 – 69 – 70 – 75 – 79 – 81 – 90 
– 91  

77 3 – 61 – 62 – 92  
80 38 – 46  
82 6 – 8 – 41 – 70 – 76  
83 24 – 42 – 61 – 62 – 76 – 78 – 85  
93 1 – 8 – 10 – 15 – 16 – 18 – 20 – 24 – 29 – 

31 – 39 – 48 – 52 – 61 – 64 – 67 – 68 – 70 
– 73 – 76 – 80 – 85 – 88 – 90 – 93 – 95 – 
97  

95 1 – 31  
96 3 – 6 – 9 – 10 – 14 – 16 – 19 – 23 – 24 – 

29 – 30 – 35 – 38 – 42 – 49 – 50 – 52 – 54 
– 59 – 60 – 65 – 75 – 81 – 84 – 85 – 89 – 
90  

98 4 – 5 – 11 – 18 – 34 – 48 – 51 – 85 – 91  
99 3 – 5 – 9 – 20 – 21 – 23 – 28 – 35 – 41 – 

42 – 47 – 48 – 52 – 58 – 60 – 68 – 70 – 71 
– 72 – 73 – 76 – 79 – 82 – 85 – 87 – 89 – 
90 – 97 – 98   

 
 
Em ordem crescente: 25 (x28) – 30 (x35) – 33 (x5) – 34 (x21) – 41 (x8) – 44 (x3) – 45 
(x11) – 47 (x28) – 50 (x43) – 53 (x3) – 56 – 58 (x8) – 59 (x10) – 60 – 67 (x42) – 68 – 
72 (x8) – 73 (x7) – 74 (x2) – 75 (x26) – 76 (x28) – 77 (x4) – 80 (x2) – 82 (x5) – 83 (x7) 
– 93 (x27) – 95 (x2) – 96 (x27) – 98 (x9) – 99 (x29) 
 
Total de impugnações – 96 (noventa e seis) 
 

I – CABIMENTO DOS RECURSOS 
 
À exceção da impugnação de nº 36, apresentada por Maria Carolina Dal Prá Campos 
(inscrição nº 110225), que interpôs a petição de encaminhamento e as razões de 
inconformismo em uma única peça, inviabilizando a sua desidentificação, todas as 
demais impugnações devem ser conhecidas, eis que tempestivas e em conformidade aos 
termos do item 9.13 do Edital do XI Concurso Público para Juiz do Trabalho Substituto 
do TRT da 24ª Região. 
 

II – MÉRITO 
 
Em anexo, segue a análise das impugnações em ordem crescente da numeração das 
questões. 

III – CONCLUSÃO  
 
Resolve a Comissão Examinadora da Prova Objetiva Seletiva – 1ª Etapa, por 
unanimidade: 



 
I) Não conhecer do Recurso de nº 36, por impossibilidade de desidentificação; 
II)  Conhecer de todos os demais Recursos apresentados, por preenchidos os 

requisitos do Edital; 
III)  Dar provimento parcial aos recursos de nºs: 
 
1 – 3 – 6 – 7 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 22 – 29 – 34 – 39 – 40 – 41 – 42 – 48 – 49 – 
53 – 54 – 55 – 56 – 58 – 63 – 68 – 73 -75 – 76 – 77 – 78 – 85 – 87 – 88 – 97 – 98,  
para anular a questão de nº 30; 
 
IV)  Dar provimento parcial aos recursos de nºs: 
 
3 – 8 – 11 – 14 – 19 – 20 – 22 – 29 – 41 – 48 – 54 – 56 – 58 – 63 – 74 – 77 – 78 – 
82 – 85 – 88 – 98, para anular a questão de nº 34; 
 
V) Dar provimento parcial aos recursos de nºs: 
 
9 – 16 – 17 – 59 – 47 – 61 – 62 – 66 – 72 – 91, para anular a questão de nº 59; 
 
VI)  Dar provimento parcial aos recursos de nºs: 
 
3 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 – 19 – 20 – 28 – 29 – 31 – 35 – 37 – 39 – 41 – 
42 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 59 – 62 – 63 – 66 – 69 – 75 – 77 – 78 – 
81 – 82 – 85 – 88 – 95 – 97 – 98, para anular a questão de nº 67; 
 
VII)  Dar provimento parcial aos recursos de nºs: 
 
24 – 42 – 61 – 62 – 76 – 78 – 85, para anular a questão de nº 83; 
 
VIII)  Dar provimento parcial aos recursos de nºs: 
 
3 – 5 – 9 – 20 – 21 – 23 – 28 – 35 – 41 – 42 – 47 – 48 – 52 – 58 – 60 – 68 – 70 – 71 
– 72 – 73 – 76 – 79 – 82 – 85 – 87 – 89 – 90 – 97 – 98, para anular a questão de nº 
99; 
 
IX)  Negar provimento a todos os demais recursos. 

 
Com isso, as questões anuladas passam a ser atribuídas a todos os candidatos, passando 
o gabarito oficial definitivo a ser o seguinte: 

 
 

01  C 21 C 41 A 61 ANULADA       81 D  
 

02  E 22 E 42 E 62 B     82 A  
 

03  B 23 A 43 D 63 D     83 ANULADA  
 

04  A 24 A 44 B 64 D     84 A  
 

05  E 25 B 45 E 65 E     85 ANULADA  
 



06  C 26 A 46 A 66 A     86 E  
 

07  A 27 E 47 C 67 ANULADA    87 D  
 

08  D 28 C 48 C 68 C     88 C   
 

09  C 29 B 49 E 69 C     89 B  
 

10  E 30 ANULADA  50 D 70 C     90 ANULADA  
 

11  D 31 E 51 D 71 E     91 D  
 

12  A 32 D 52 A 72 A     92 C  
 

13  C 33 B 53 C 73 B     93 B  
 

14  E 34 ANULADA   54  A 74 E     94 B  
 

15  D 35 C 55 E 75 C     95 D  
 

16  B 36 E 56 D 76 D     96 A  
 

17  A 37 C 57 C 77 C     97 D  
 

18  A 38 A 58 C 78 A     98 B   
 

19  D 39 B 59  ANULADA  79 D     99  ANULADA  
 

20  B 40 A 60 E 80 B     100 C  
• Questão de número 1: ITENS CORRETOS I e III; e INCO RRETOS II e 

IV. 
• Questão de número 3: ITENS CORRETOS II, III e IV; e  ITEM 

INCORRETO I. 
• Questão de número 7: ITENS CORRETOS IV e V; e INCOR RETOS I, 

II e III. 
• Questão de número 9: ITENS CORRETOS II e III; e INC ORRETOS I, 

IV e V. 
• Questão de número 12: ITENS CORRETOS III e IV; e IN CORRETOS I, 

II e V. 
• Questão de número 19: ITENS CORRETOS I, III e V; e INCORRETOS 

II e IV. 
• Questão de número 23: ITENS CORRETOS I, II e III. 
• Questão de número 36: ITENS CORRETOS I, II, III, IV  e V. 
• Questão de número 41: ITENS CORRETOS I, II, III, IV ; e ITEM 

INCORRETO V. 
• Questão de número 49: ITENS CORRETOS I, II, III e I V. 
• Questão de número 52: ITENS CORRETOS I, II, III e I V. 
• Questão de número 55: ITENS INCORRETOS I, II e III.  
• Questão de número 65: ITENS CORRETOS II e IV; e INC ORRETOS I 

e III. 



• Questão de número 76: ITENS CORRETOS I, II e III; e  INCORRETOS 
IV e V. 

• Questão de número 81: ITENS CORRETOS I, III e IV; e  INCORRETOS 
II e V. 
 

QUESTÕES ANULADAS :  
 
30 *, 34 *, 59 *, 61, 67 *, 83 *, 85, 90 e 99 * 
 
* Questões anuladas após o julgamento dos recursos 
 
As questões 61, 85 e 90 já haviam sido anuladas antes dos recursos 
 
 
Campo Grande, 9 de abril de 2012. 
 

Juiz RENATO DE MORAES ANDERSON 
 

Juiz LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES 
 

Juíza VANESSA MARIA DE ASSIS REZENDE 
 

Advogada REGINA IARA AYUB BEZERRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS CONTRA O GABARITO 
DAS QUESTÕES 25, 53,  56, 58 E 59 
 
Questão 25 
 
Quanto à discussão no que toca à nomenclatura Juiz de Menor, em contraponto a 
Juizado da Infância e Adolescência, não desnatura o conteúdo da resposta, na medida 
em que não houve, pela Edição do Estatuto da Criança e Adolescente, a revogação 
expressa da CLT, impondo reconhecer que a norma celetista se estrutura na forma do 
enunciado da prova. Consulta ao sitio eletrônico www.planalto.gov.br revela que a 
nomenclatura não sofreu fissura que justificasse a insurgência. Nada a modificar, no 
particular. 
Quanto ao raciocínio no sentido de que o menor de 16 anos também estaria 
contemplado pela ausência de prazo prescricional (alínea “e” da quetão), tal não é capaz 
de modificar o entendimento, na medida em que o artigo 440 da CLT não contempla 
somente os menores de 16 anos na sua disciplina, elastecendo até os dezoito anos a 
inocorrência de prazo prescricional, tornando a resposta incorreta, por se tratar de 
alternativa incompleta.  
 
Questão 53 
 
No que toca à nomenclatura Junta de Conciliação e Julgamento, em contraponto à Vara 
do Trabalho, tal não desnatura o conteúdo da resposta, na medida em que não houve 
pela Edição da Emenda Constitucional 24/1999 a revogação expressa da CLT, impondo 
reconhecer que a norma celetista se estrutura na forma do enunciado da prova. Consulta 
ao sitio eletrônico www.planalto.gov.br revela que a nomenclatura não sofreu fissura 
que justificasse a insurgência.  Nada a modificar, no particular. 
 
Questão 56 
 
Não merece reparo o gabarito, eis que a alternativa apontada como não se tratando de 
hipótese de conflito de competência está correta. O Juiz do Trabalho está subordinado, 
por disciplina judiciária, ao TRT, onde exerce a Jurisdição, tornando impossível de 
aferição de conflito de competência na hipótese listada. Sem reparo. 
 
Questão 58 
 
A disciplina da CLT foi alterada pela criação da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégráfos (ECT), que solapou a franquia estabelecida no código do trabalho, 
suprimindo seu conteúdo. Os Tribunais do Trabalho de todo pais estão sujeitos ao 
pagamento do serviço prestado pelos Correios, sendo que todas as notificações emitidas 
pelo Judiciário Trabalhista são onerosas, justificando e reclamando a supressão da 
expressão “com franquia” da alternativa. Mantida a resposta. 
 
Questão 59 
 



Com razão os recorrentes. Todas as alternativas apresentadas estão em desconformidade 
com a verba do artigo 852 –A, tornando-a nula.  
 
2) RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS CONTRA O 
GABARITO DAS QUESTÕES 44, 45, 47, 50, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 93, 95, 96, 98 e 
99 
 
Questão 44 
 
A letra “b”  é a correta.  
Considerando tratar-se prova objetiva instrumento de avaliação dos conhecimentos 
específicos de Direito, a questão tem por objetivo testar a habilidade do candidato na 
interpretação do Direito e sua aplicação no âmbito individual e social, através do 
conhecimento da utilização da legislação e da doutrina  demonstrando compreender os 
textos contidos nas assertivas, interpretando-os através da utilização do raciocínio 
lógico e reflexão crítica.  
Assim o princípio da motivação do ato administrativo deve ser prévia ou 
contemporânea à expedição do ato. Em algumas hipóteses de atos vinculados, isto é, 
naqueles em que há aplicação quase automática da lei, por não existir campo para 
interferência de juízos subjetivos do administrador, a simples menção do fato e da regra 
de Direito aplicanda pode ser suficiente, por estar implícita a motivação. Nos outros 
atos administrativos, todavia, em que existe discricionariedade administrativa ou em 
que a prática do ato vinculado depende de aturada apreciação e sopesamento dos fatos e 
das regras jurídicas em causa, é imprescindível motivação detalhada. É o que acontece, 
por exemplo, na tomada de decisões em procedimentos nos quais existe uma situação 
contenciosa, como no chamado processo administrativo disciplinar. Idem em certos 
procedimentos, em que vários interessados concorrem a um mesmo objeto, como nas 
licitações. O fundamento constitucional da obrigação de motivar está implícito no art. 
1º, II da CF, que indica a cidadania como um dos fundamentos da República, quanto no 
parágrafo único deste preceptivo, segundo o qual todo o poder emana do povo, como 
ainda no art. 5º, XXXV da CF, que assegura o direito à apreciação judicial nos casos de 
ameaça ou lesão de direito. O princípio da motivação é reclamado quer como afirmação 
do direito político dos cidadãos ao esclarecimento do “porquê” das ações de quem gere 
negócios que lhes dizem respeito por serem titulares últimos do poder, quer como 
direito individual a não se assujeitarem a decisões arbitrárias, pois só têm que se 
conformar às que forem ajustadas às leis. 
 
Questão 45 
 
A alternativa correta da questão em apreço é a “e” .  
A questão testa a habilidade do candidato na interprestação e aplicação do Direito 
através da utilização de instrumentos e técnicas para conhecimento e exercício do 
Direito. 
Foi com a edição da Emenda Constitucional nº 19/1998 que passaram a coexistir dois 
sistemas remuneratórios para os servidores: o tradicional em que a remuneração 
compreende uma parte fixa e uma variável, composta por vantagens por vantagens 
pecuniárias de variada natureza, e o em que a retribuição corresponde ao subsídio, 
constituído por parcela única que exclui a possibilidade de percepção de vantagens 
pecuniárias variáveis. O primeiro sistema recebe a denominação de remuneração ou 
vencimento e o segundo, de subsídio, consoante se extrai da prescrição contida no § 4º, 



do artigo 39, que trata do subsídio e no inciso X, do artigo 37, ambos da Carta da 
República. 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
Art. 37 [...] 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(Regulamento) 
 
Questão 47 
 
A assertiva correta é a letra “c”  
A questão testa a habilidade de leitura e compreensão de textos através do 
conhecimento de texto legal e da doutrina, demonstrando deter o conhecimento 
interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e técnicas para sua aplicação à realidade 
individual social. 
Poder de polícia no contexto sócio-jurídico brasileiro não é mais  a atividade estatal que 
limita o exercício dos direitos individuais em benefício da segurança. Esse conceito era 
o clássico ligado à concepção liberal do século XVIII. Pelo conceito moderno, adotado 
pelo direito brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar 
os exercícios dos direitos individuais em benefício do interesse público. O conceito 
legal de poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário Nacional: considera-se 
poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade (sic) pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 
 
Questão 50 
 
Assertiva correta “d”  
A habilidade a ser demonstrada pelo candidato na questão em epígrafe é de leitura 
interpretação do texto, utilização técnico-instrumental do conhecimento do Direito e seu 
exercício. 
“A” contratou “B” para trabalhar em 1º de março de 2011. Ao efetuar o registro do 
contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social de “B”, “A” anotou a 
data de início do vínculo empregatício 1º de novembro de 2011. 



O ato praticado por “A” constitui crime de falsidade ideológica consoante a prescrição 
contida no artigo 299 do Código Penal, dispositivo inserido no Capítulo III que trata da 
Falsidade Documental do Códex. 
Falsidade ideológica 
 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão 
de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de 
registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
 
Questão 72 
 
Assertiva correta é a letra “a”  
A habilidade a ser demonstrada pelo candidato na questão em apreço é a compreensão 
interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e técnicas para sua aplicação à realidade 
individual e social, utilizando-se do raciocínio lógico, argumentação, persuasão e 
reflexão crítica. 
O artigo 1º da Lei nº. 12.376, de 30 de dezembro de 2010 que alterou a ementa do 
Decreto-lei nº. 4.657, de 04 de setembro de 1942, tem a seguinte redação: Esta lei 
altera a ementa do Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, ampliando seu 
campo de aplicação. Por esse texto expresso, a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB) não é apenas constituída de normas de introdução ao Código Civil, 
mas a todo direito brasileiro. A Lei de Introdução, pela sua própria natureza, tem sido 
considerada por doutrina e jurisprudência, no Brasil e fora dele, como Norma de 
Sobredireito, a significar que é constituída de normas que servem de introdução a todo o 
Direito brasileiro e não apenas ao Código Civil. Sua abrangência para além do Código 
Civil sempre se deu pela sua natureza e conteúdo, do que se extrai da leitura dos 
dispositivos nela contidos. 
 
Questão 73 
 
Assertiva correta é a letra “b”  
A compreensão interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e técnicas para sua 
aplicação à realidade individual e social, utilizando-se do raciocínio lógico, 
argumentação, persuasão e reflexão crítica é a habilidade requerida para a questão em 
exame. 
Com significação paralela aos conceitos legais indeterminados, as cláusulas gerais são 
normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, 
vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir. As cláusulas 
gerais são formulações contidas na lei, de caráter significativamente genérico e 
abstrato,m cujos valores devem ser preenchidos pelo juiz, autorizado para assim agir em 
decorrência da formulação legal da própria cláusula geral que tem natureza de diretriz. 
Distinguem-se dos conceitos legais indeterminados pela finalidade e eficácia, pois 



aqueles, uma vez diagnosticados pelo juiz no caso concreto, já têm sua solução 
preestabelecida na lei, cabendo ao juiz aplicar referida solução. Estas, ao contrário, se 
diagnosticadas pelo juiz, permitem-lhe preencher os claros com os valores designados 
para aquele caso, para que se lhe dê a solução que ao juiz parecer mais correta, ou seja, 
concretizando os princípios gerais do direito e dando aos conceitos legais 
indeterminados uma determinabilidade pela função que têm de exercer naquele caso 
concreto. As cláusulas gerais têm por função dotar o sistema interno do Código Civil de 
mobilidade, mitigando as regras mais rígidas, além de atuar de forma a concretizar o 
que se encontra previsto nos princípios gerais de direito e nos conceitos legais 
indeterminados. Prestam-se, ainda, para abrandar as desvantagens do estilo 
excessivamente abstrato e genérico da lei.  A sua natureza jurídica não é de princípio, 
tão pouco regra de interpretação; é também norma jurídica, isto é, fonte criadora de 
direitos e obrigações. A cláusula geral é norma de ordem pública (artigo 2.035, 
parágrafo único do Código Civil) e deve ser aplicada, ex officio, pelo juiz. Com essa 
aplicação de ofício, não se coloca o problema de decisão incongruente com o pedido 
(extra, ultra ou infra petita), pois o juiz, desde que haja processo em curso, não depende 
de pedido da parte para aplicá-la a uma determinada situação. Cabe ao juiz, no caso 
concreto, preencher o conteúdo da cláusula geral, dando-lhe a consequência que a 
situação concreta reclamar. 
Fonte: NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil 
comentado. 8 ed. São Paulo: LTR, 2011, p. 199. 
 
Questão 74 
 
Assertiva correta é a letra “e”  
A habilidade requerida nesta questão é a interpretação e aplicação do Direito; utilização 
de instrumentos e técnicas para conhecimento e exercício do Direito. 
A prescrição contida no artigo 107 do Código Civil é: A validade da declaração de 
vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei expressamente a 
exigir.  
 
Questão 75 
 
Assertiva correta é a letra “c”  
A questão requer do candidato interpretação e aplicação do Direito; utilização de 
instrumentos e técnicas para conhecimento e exercício do Direito. 
O princípio da boa-fé subjetiva se aplica à ignorância do sujeito de direito acerca de 
determinada situação, conforme se infere da prescrição contida no artigo 112 do Código 
Civil. 
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 
Questão 76 
 
Assertiva correta é a letra “d”  
A questão requer do candidato a habilidade de leitura e compreensão de textos e 
documentos. Interpretação e aplicação do Direito. Utilização do raciocínio lógico, 
argumentação, persuasão e reflexão crítica. 
Obrigação é dívida exigível. Obrigação é restrição jurídica à liberdade de quem 
compõem o pólo passivo de relação jurídica obrigacional (ou seja, do devedor, que vive, 
nessa condição, situação jurídica relativa de sujeição), restrição essa que se verifica 



efetivamente quando a prestação (dívida) se torna exigível pelo credor, para fim de 
satisfazer-lhe a pretensão decorrente do crédito (situação jurídica relativa de vantagem). 
Fonte: NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil 
comentado. 8 ed. São Paulo: LTR, 2011, p. 443. 
 
Pode-se dizer que a prestação para ser lídima e regularmente tutelada pelo ordenamento 
jurídico, deve ter objeto fisicamente possível, ser susceptível de cumprimento, ter objeto 
compatível com a lei, ter objeto determinável e ter objeto condizente com a ordem 
pública. 
Fonte: NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil 
comentado. 8 ed. São Paulo: LTR, 2011, p. 444. 
 
O aforismo jurídico debito aliud pro alio, invicto creditore solvere non poteste (o 
devedor não pode dar contra a vontade do credor uma coisa por outra) não se aplica aos 
negócios que tenham por objeto obrigações alternativas ou nas hipóteses de dação em 
pagamento, porque é da natureza dessas obrigações permitir que o credor escolha qual o 
objeto da prestação devida, não sendo certo, por isso, o objeto da obrigação; de outro 
lado, a dação em pagamento se reveste exatamente desse cunho, qual seja, a 
possibilidade de o recebimento de outra coisa, diversa da combinada, servir para 
desonerar o devedor de sua obrigação. 
Assertiva correta, conforme prescrição contida no caput do artigo 252 e no artigo 356, 
ambos do Código Civil. 
Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não 
se estipulou. 
 
Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é 
devida. 
 
Questão 77 
 
Assertiva correta é a letra “c”  
A questão requer do candidato leitura e compreensão de textos e documentos. 
Interpretação e aplicação do Direito. Utilização do raciocínio lógico, argumentação, 
persuasão e reflexão crítica. 
A resilição unilateral do contrato, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o 
permita se opera automaticamente, prescindindo de denúncia notificada à outra parte. 
A assertiva está incorreta consoante prescrição contida no caput do art. 473 do Código 
Civil, sendo certo ter sido solicitado na questão que fosse assinalada a alternativa 
incorreta. 
Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o 
permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. 
 
Questão 93 
 
Assertiva correta é a letra “b”  
 
A questão requer do candidato habilidade na interpretação do Direito e sua aplicação no 
âmbito individual e social, através da utilização da legislação, compreensão 
interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e técnicas para sua aplicação à realidade 
individual e social. 



A Previdência Social deve observar critérios de preservação do equilíbrio financeiro e 
atuarial, consoante prescrição do caput, do artigo 201 da Constituição Federal. 
 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
Questão 95 
 
Assertiva correta é a letra “d”  
 
A questão requer do candidato habilidade na leitura e compreensão de textos e 
documentos; aplicação do Direito 
 
O princípio constitucional da Seguridade Social que estabelece a equidade na forma de 
participação do custeio significa que as contribuições devem respeitar a capacidade 
contributiva do trabalhador. 
 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
Questão 96 
 
Assertiva correta é a letra “a”  
A questão requer do candidato interpretação do Direito e sua aplicação no âmbito 
individual e social. Pesquisa e utilização da legislação e da doutrina. Compreensão 
interdisciplinar do Direito e dos instrumentos e técnicas para sua aplicação à realidade 
individual e social. 
Assertiva correta, conforme art. 195, § 6º da CF. 
Art. 195 [...] 
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após 
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou 
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
 
Questão 98 
 
Assertiva correta é a letra “b”  
A questão requer a habilidade de Leitura e compreensão de textos e documentos. 
Interpretação e aplicação do Direito. Julgamento e tomada de decisões. Utilização 
técnico-instrumental de conhecimento do Direito e seu exercício. 
Primeiramente cumpre salientar que no caso-problema formulado na questão em 
epígrafe, os sócios constituíram uma sociedade empresária da espécie limitada. Esse 
tipo societário, consoante prescrição contida no caput artigo 1.053 do Código Civil1, 

                                                 
1 Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade 
simples. 
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas 
da sociedade anônima. 



admite a norma de regência supletiva da sociedade simples ou a norma de regência 
supletiva pelas normas da sociedade limitada (parágrafo único do artigo 1.053).  
Por esse motivo foi dada a informação de que os sócios, quando da constituição da 
sociedade limitada optaram pela norma de regência supletiva da sociedade simples, ou 
seja, os casos em que os artigos regulamentadores da sociedade limitada expressamente 
não preveem, buscar-se-á a regulamentação nos dispositivos que regulamentam a 
sociedade simples, não empresária.  
Nesse contexto, no caso de retirada voluntária de um dos sócios da sociedade 
empresária do tipo limitado aplica-se a regra contida no caput do artigo 1.029 do 
Código Civil2 e no que concerne à responsabilização do sócio retirante perante terceiros, 
aplica-se a disposição do artigo 1.032 do Código Civil 3, o qual, embora contido no 
capítulo disciplinador das sociedades simples, aplica-se subsidiariamente às sociedades 
limitadas, por autorização expressa do art. 1.053 do mesmo diploma legal. 
O artigo 1.032 do Código Civil consagra o princípio da segurança jurídica. O aludido 
dispositivo contempla a responsabilidade do sócio, ou seus herdeiros, pelas obrigações 
sociais anteriores à data de sua retirada, exclusão ou morte, obrigação esta que subsistirá 
até dois anos após a exclusão (prazo prescricional).  
 
Como se observa este dispositivo tem por objetivo evitar a utilização da pessoa jurídica 
como instrumento de fraude.  
 
Ao estipular que a responsabilidade do sócio retirante para com as obrigações sociais 
poderá ser estendida às obrigações contraídas dentro do período de até dois anos após a 
data da retirada, caso não seja arquivada a alteração do contrato social retratando a 
exclusão, pretendeu-se evitar surpresas para credores, como a inesperada alteração do 
quadro societário, comprometendo, ainda que indiretamente, as características da 
sociedade.  
 
Ressalte-se que a responsabilidade do ex-sócio encontra limite temporal, até mesmo 
porque o direito não abarca a possibilidade de perpetuação das obrigações, tanto que 
fixa prazos prescricionais. 
Destaque-se tratar de prazo prescricional por cuidar de causa extintiva do direito 
material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei. O prazo do artigo 1.032 do 
Código Civil é claro ao dar como objeto da prescrição a pretensão de direito material e 
não da ação (artigo 189 do Código Civil), enquanto que a decadência é causa de 
extinção do direito pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei (artigo 207 do 
Código Civil). 
 
Questão 99 
 

                                                                                                                                               
 
2  Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; 
se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta 
dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. 
Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes (sic) à notificação, podem os demais sócios optar pela 
dissolução da sociedade. 
3 Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da 
sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a 
averbação. 
 



A questão 99 é NULA, pois, por erro material, ela possui duas assertivas 
incorretas: “a” e “d”. 
 
 
3) RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS CONTRA O 
GABARITO DAS QUESTÕES 41, 80, 82 e 83 
 
Questão 41 
 
Impugnou-se a questão sob os seguintes argumentos: 
 
41) Analise as proposições abaixo e responda qual NÃO está de acordo com as 
Orientações Jurisprudenciais da Seção de Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal 
Superior do Trabalho.   
I  - Aos servidores públicos não foi assegurado o direito ao reconhecimento de acordos e 
convenções coletivos de trabalho, pelo que, por conseguinte, também não lhes é 
facultada a via do dissídio coletivo, à falta de previsão legal.. (resposta conforme OJ 
número 5 da SDC/TST) 
II -  É inviável aplicar condições constantes de acordo homologado nos autos de dissídio 
coletivo, extensivamente, às partes que não o subscreveram, exceto se observado o 
procedimento previsto no art. 868 e seguintes, da CLT. (resposta conforme OJ número 2 
da SDC/TST)  
III  - São incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo as pretensões 
de provimento judicial de arresto, apreensão ou depósito. (resposta conforme OJ 
número 3 da SDC/TST) 
IV - A ata da assembléia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical 
respectiva em favor de seus interesses deve registrar, obrigatoriamente, a pauta 
reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria. (resposta conforme OJ 
número 8 da SDC/TST) 
V - É compatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o 
estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que assumiram 
os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo. (resposta em 
desacordo com a OJ número 10 da SDC/TST) 
No particular a resposta correta é a letra “a” 
Somente as proposições contidas nos incisos I, II, III  e IV  estão corretas;  
Somente as proposições contidas nos incisos I, II e V estão corretas; 
Somente as proposições contidas nos incisos I, III, IV  e V estão corretas; 
Somente as proposições contidas nos incisos II, III, IV  e V estão corretas; 
Todas as proposições contidas nos incisos I, II, III, IV e V estão corretas;  
 
A questão está de acordo com o item 9.3 do Edital, que estabelece que: 
 
“9.3. Se a questão for elaborada sob a forma de exame prévio de proposições corretas 
ou incorretas, constará de cada uma das alternativas de resposta expressa referência, em 
algarismos romanos, à assertiva ou às assertivas corretas, vedada qualquer resposta que 
não indique com precisão a resposta considerada exata.” 
 
Considerando que a interpretação faz parte da prova, considerando que o inciso V não 
está em conformidade com a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do 



Trabalho, a resposta correta é a alternativa “a” (“Somente as proposições contidas nos 
incisos I, II, III  e IV  estão corretas;”). 
 
Nesses termos, rejeita-se a impugnação. 
 
Questão 80 
 
Impugnou-se a questão sob os seguintes argumentos: 
 
“O gabarito oficial quanto à questão de número 80 aponta como alternativa certa a letra 
“B”, de modo que a assertiva ali contida estaria correta, como requereu o enunciado da 
questão.  
Entretanto, com a devida vênia, referida assertiva se encontra incorreta, haja vista 
que não corresponde exatamente ao quanto dispõe o artigo 405, § 2º da CLT, inserido 
no capítulo que cuida da proteção do trabalho do menor.  
Tal dispositivo legal, ao prever as exceções à proibição de trabalho do menor em certos 
ambientes nos quais, de início, ser-lhes-iam prejudiciais à moralidade, estabelece que tal 
permissivo será dado pelo JUIZ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, que deverá 
avaliar o caso concreto a fim de autorizar ou não que o menor de idade trabalhe nos 
locais elencados.  
 
A questão ora debatida assevera que a autorização será dada pelo JUIZ DE MENORES, 
terminologia esta já não mais em uso dentro do nosso ordenamento jurídico ante as 
alterações promovidas pela Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), de 
maneira que, não estando em compasso com a nomenclatura hoje utilizada, NÃO HÁ 
COMO SE SUSTENTAR QUE A AFIRMAÇÃO CONTIDA NA LETRA “B” 
ESTEJA CORRETA.  
Defender tal pretensão seria o equivalente a continuar denominando de LICC (Lei de 
Introdução ao Código Civil) o que hoje recebe a nomenclatura de LINDB (Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro).  
Diante do quanto aduzido, encontram-se todas as alternativas erradas, de maneira que a 
QUESTÃO DE N.º 80 MERECE SER ANULADA haja vista a ausência de assertiva 
correta como requer seu enunciado.  
Pede deferimento.” 
 
Atendendo ao enunciado da questão, a alternativa de letra “b” foi apontada como 
correta pelo gabarito.” 
80) Em relação ao trabalho do menor é CORRETO afirmar que 
Ao menor será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 
(CLT 405, II); 
O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia 
autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à 
sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não 
poderá advir prejuízo à sua formação moral; (CLT 405, § 2º) 
O Juiz do Trabalho poderá autorizar ao menor o trabalho em empresas circenses, em 
funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes, desde que a 
representação tenha fim educativo (CLT 406); 
Não se considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho em funções de 
acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes; (CLT 405, § 3º, b) 



Ao responsável legal do menor é obrigatório pleitear a extinção do contrato de trabalho, 
desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. (CLT 
408) 
 
Com efeito, em consulta efetuada no sítio eletrônico 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm em o § 2º do artigo 405 
da CLT apresenta a seguinte redação: “§ 2º O trabalho exercido nas ruas, praças e 
outros logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe 
verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, 
avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral.” 
(g. n.). A interpretação faz parte da prova e, nesse contexto (literalidade da lei), a 
alternativa “b” é a única correta, ou seja, a expressão Juiz de Menores é a utilizada pela 
CLT.  
 
Rejeita-se a impugnação. 
 
Questão 82 
 
Impugnou-se a questão sob os seguintes argumentos: 
 
“- QUESTÃO 82 
A questão pretendia que fosse assinalada a alternativa correta, no que tange à ação civil 
pública que é regulada pela lei 7347/85. O gabarito oficial indicou como resposta a 
alternativa “a”. Entretanto, tal resposta merece ser alterada, posto que o texto da lei é 
claro ao estabelecer que a ação civil pública será utilizada na proteção de direitos ou 
interesses difusos ou coletivas (art. 1º, IV). Não mencionando, pois, os individuais 
homogêneos. Mister salientar que tem-se conhecimento da discussão existente quanto 
ao tema, no que diz respeito aos direitos individuais e homogêneos. Todavia, 
considerando que se trata de avaliação objetiva que não permite maiores delongas, 
necessário que se considere com correta a alternativa condizente com o texto frio da lei. 
Assim, requer a modificação gabarito para considerar como correta a assertiva “c”. 
Lado outro, pugna-se pela anulação da questão. 
 
Atendendo ao enunciado da questão, a alternativa de letra “a” foi apontada como 
incorreta pelo gabarito.” 
  
Recursos outros, com idêntico conteúdo, tendo em mira a questão acima anotada foram 
recebidos por esta Comissão. 
 
82) Assinale a alternativa CORRETA : O MINISTÉRIO PÚBLICO , quanto à ação 
civil pública ... 
a) detém legitimidade para sua propositura em defesa de interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos; (artigos 81 e 82 do CDC) (X) 
b) não detém legitimidade para a sua promoção em defesa de interesses individuais 
homogêneos por tratar-se de situações particulares e não conexas; (artigos 81 e 82 do 
CDC) 
c) só detém legitimidade para instaurá-la quando em defesa de interesses difusos e 
coletivos; 



d) na hipótese da alternativa b, cláusula final (interesses homogêneos) somente atuará 
por deliberação da assembléia geral da associação de classe dos interessados; (artigos 81 
e 82 do CDC) 
e) só detém legitimidade para instaurá-la quando em defesa de interesses difusos e 
individuais homogêneos; (artigos 81 e 82 do CDC) 
Sem fundamento a impugnação formulada. 
 
Os incisos I, II e III, do artigo 81, da Lei número 8.078 prescrevem que: 
 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
        I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 
e ligadas por circunstâncias de fato; 
        II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
        III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. (g. n.) 
 
Logo, o Ministério Público detém legitimidade para a defesa de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, conforme previsão legal supracitada (Lei número 
8.078, artigo 81, incisos I, II e III). 
 
Rejeita-se a impugnação. 
 
Questão 83 
 
Impugnou-se a questão sob os seguintes argumentos: 
 
“Resposta considerada correta pela Comissão: letra “b” (incorreta) 
Resposta que o Impugnante considera correta: letras “b” e “d” (incorretas). 
A literalidade do Código de Processo Civil ainda traz, em seu artigo 12, o síndico como 
representante em juízo da massa falida, sem atualizar-se com as mudanças legislativas. 
Com o advento da Lei 11.101/01, passou a considerar, nos termos do artigo 22, III, n, 
que “Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de 
outros deveres que esta Lei lhe impõe: III: na falência, n) representar a massa falida em 
juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente 
ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;”. 
O enunciado da questão não pede uma resposta de acordo com o texto literal do Código 
Civil, razão pela qual se extrai o entendimento de que a questão deveria ser respondida 
com base no entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal. Por conta disso, diante 
de uma Lei posterior (Lei 11.101) derrogando uma anterior (Código Civil), atualmente 
entende-se que a massa falida será representada pelo Administrador Judicial, e não mais 
pelo síndico, motivo por que se requer a anulação da Questão (duas alternativas 
incorretas).” 
 
Recursos outros, com idêntico conteúdo, tendo em mira a questão acima anotada foram 
recebidos por esta Comissão. 



 
Atendendo ao enunciado da questão, a alternativa de letra “b” foi apontada como 
incorreta pelo gabarito.  
 
83) É INCORRETO  afirmar que serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
a) o Município, por seu Prefeito ou procurador; (artigo 12, inciso II) 
b) os Estados, por seus Governadores; (CPC artigo 12, inciso I) (X) 
c) a massa falida, pelo síndico; (artigo 12, inciso III) 
d) a herança jacente ou vacante, por seu curador; (artigo 12, inciso IV) 
e) a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua 
filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (artigo 12, inciso VIII) 
 
Dispõe o CPC em seu artigo 12 que: 
 
Art. 12.  Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
        I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores; 
        II - o Município, por seu Prefeito ou procurador; 
        III - a massa falida, pelo síndico; 
        IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador; 
        ... 
        VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de 
sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo único); 
 
 Com razão o recorrente, pois a nova leitura do inciso III, do artigo 12 do 
CPC deve ser feita à vista do disposto pela letra “n”, do inciso III, do artigo 22 da 
Lei número 11.101 que estabelece a figura do administrador judicial como o 
representante judicial, ativa e passivamente, da massa falida. A anulação é medida 
que se impõe em função da existência de duas alternativas incorretas, no caso 
concreto, e em desconformidade com o Edital do Concurso.  
 
 
4) RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS CONTRA O 
GABARITO DAS QUESTÕES 30, 33, 34, 67 e 68 
 
Questões 30, 34 e 67 
 
Considerando que a elaboração das questões 30, 34 e 67 realmente não atendeu ao 
disposto no artigo 36 da Resolução n. 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, e ao 
item 9.3 do Edital do presente concurso, acolhemos as impugnações apresentadas e 
declaramos nulas referidas questões, atribuindo a todos os candidatos, indistintamente, a 
pontuação respectiva. Em consequência, resta prejudicada a análise do recurso que 
pretendia apenas alteração do gabarito. 
 
Questão 33 
 
Em que pesem as percucientes razões apresentadas pelos candidatos em face do teor da 
questão 33, as impugnações não merecem ser acolhidas.  
Com efeito, tratando-se de prova objetiva e de múltipla escolha, em que não é possível 
ao candidato justificar no momento da realização do certame qualquer raciocínio lógico-
jurídico, há que se atentar, inicial e ordinariamente, para a literalidade do texto para a 



marcação da resposta correta. Ou seja, não se pretendia que o candidato fizesse 
interpretação sistemática ou subliminar da prova e sim interpretação da questão 
demonstrando conhecimento do texto legal pertinente.  
Assim, se o artigo 614, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, expressamente 
dispõe que “Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a 
2 (dois) anos”, a alternativa “a” só poderia ser considerada correta se houvesse a 
possibilidade de justificativa ou explicação por parte do candidato, hipótese 
absolutamente descartada tendo em vista a natureza objetiva da prova.  
Em consequência, não se vislumbrando qualquer justificativa para a anulação, os 
recursos são rejeitados, no particular, motivo pelo qual o gabarito respectivo é mantido 
incólume. 
 
Questão 68 
 
Em que pesem as percucientes razões apresentadas pelos candidatos em face do teor da 
questão 33, as impugnações não merecem ser acolhidas.  
Com efeito, a questão em debate está incluída expressamente na prova de Direito 
Constitucional, motivo pelo qual a sua análise deveria ser realizada à luz das 
disposições constantes na Constituição Federal e não com base em outro diploma legal.  
Considerando que todas as proposições corretas (alíneas “a”, “b”, “d” e “e”) 
correspondem à literalidade de disposições constitucionais (artigo 194, § único; artigo 
195, §7º; artigo 201, §5º e artigo 201, §11, todas da Constituição Federal, 
respectivamente), não há motivo para o acolhimento das impugnações.  
Em consequência, não se vislumbrando qualquer justificativa para a anulação, os 
recursos são rejeitados, no particular, motivo pelo qual o gabarito respectivo é mantido 
incólume. 
 

 
São essas as fundamentações adotadas pela Banca Examinadora da Prova 
Objetiva Seletiva da 1ª Etapa do XI Concurso Público para Juiz do Trabalho 
Substituto do TRT da 24ª Região, relativamente a todas as questões 
impugnadas mediante os recursos apresentados pelos candidatos. 
 
Campo Grande – MS, 9 de abril de 2012. 
 
 
JUIZ RENATO DE MORAES ANDERSON – PRESIDENTE  
 
JUÍZA VANESSA MARIA ASSIS DE REZENDE – MEMBRO 
 
JUIZ LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES – MEMBRO 
 
ADVOGADA REGINA IARA AYUB BEZERRA – MEMBRO    
 
 


