
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
XIX Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto

COMUNICADO N. 03/2012

A Comissão Examinadora da Prova Objetiva Seletiva do XIX Concurso Público 
para Provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto, POR SEUS 
MEMBROS, Juíza Roseli Daraia Moses Xocaira; Juiz André Gustavo Simionatto 
Doenha  Antonio  e Advogado Eder  Roberto  Pires  de  Freitas, inicialmente 
consignou a orientação efetuada à Secretaria da Comissão a retirar a 
identificação do recorrente nas razões do recurso, permitindo que a Comissão 
Examinadora pudesse conhecer de tais recursos, preservando o sigilo quanto ao 
candidato recorrente.

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS 
EM RELAÇÃO AO GABARITO DA PROVA - OBJETIVA SELETIVA

CANDIDATOS IMPUGNANTES

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA, inscrição n. 0313, questões 16, 55, 65, 66 e 
89; AUGUSTINHO JOSÉ DE SOUSA MENDONÇA, inscrição n. 0968, questão 
89; CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA, inscrição n. 0103, questões 
01, 22, 65, 66 78 e 89; LUIZA DE OLIVEIRA G. MIESSA DOS SANTOS, 
inscrição n. 0872, questões 65 e 66; ALEXANDRE VALLE PIOVESAN, inscrição 
n. 0111, questões 01 e 66; EDIARLISON NEVES ALVES, inscrição n. 0060, 
questões 01, 44, 55, 65, 66, 89 e 95; MAURÍCIO GRAEFF BURIN, inscrição n. 
0169, questões 65, 66, 86 e 89; FABIANO FERNANDES LUZES, inscrição 
n.0594, questões 30, 66, 68, 85 e 89; CÁSSIA YUMI IWAMOTO, inscrição 
n.0290, questões 06, 11, 65 e 66; DANIELE CRISTINE DE OLIVEIRA C. 
SLIVINSKI, inscrição n. 0973, questões 66 e 89; PATRÍCIA FRANCO 
TRAJANO, inscrição n. 0225, questões, 65, 66 e 89; VITOR FABIANO 
TAVARES, inscrição n. 0827, questão 65; JEFERSON PEYERI, inscrição n. 
0553, questão 57; IVANA LUCIANO FERRI, inscrição n. 0359, questões 01, 65 
e 66; ANGELA NAIRA BELINSKI, inscrição n. 0193, questões 30, 59, 66 e 81; 
ÉRIKA  BULHÕES CAVALLI DE OLIVEIRA, inscrição n. 0701, questões 01, 65, 
66 e 68; DALILA BIANCO, inscrição n. 0914, questões 11, 65, 66 e 89; FABIO 
CAMERA CAPONE, inscrição n. 0237, questões 01, 65 e 66; MARIANA GODOI 
DA SILVA CANELLA, inscrição n. 0151, questões 01, 65 e 66; JÉSSICA 
GRAZIELLE ANDRADE MARTINS, inscrição n. 0118, questões 49, 55, 61, 65, 
68 e 81; LINCOLN ROBERTO NÓBREGA CORDEIRO, inscrição n. 1036, 
questões 02, 05, 13, 30, 55 e 65; ADRIANA ADELIS AGUILAR, inscrição n. 
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0981, questão 87 e PAULO FERNANDO DA SILVA SANTOS JÚNIOR, inscrição 
n. 0332, questões 28 e 66.

ANÁLISE DOS RECURSOS APRESENTADOS.

Foram impugnadas  as  seguintes  questões,  aqui  analisadas  de  modo  agrupado, 

levando-se em conta todos os argumentos apresentados pelos recorrentes.

ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente,  nos termos do subitem 15.8.2. do Edital  que rege o presente 

certame,  não  são  conhecidos  os  recursos  12  e  25 em razão da  identificação dos  candidatos 

recorrentes. 

Não é conhecido o recurso de nº 26 por intempestivo, nos termos dos item 15.1 e 

15.8.1 do Edital.

Os demais recursos são conhecidos, conforme análise abaixo, realizada em ordem 

sequencial de questão impugnada.

MÉRITO.

QUESTÃO Nº 1

A questão foi impugnada pelos recursos de nºs 03, 05, 06, 14, 16, 21 e 22.

Sustentam  os  Recorrentes  que  a  questão  apresenta  duas  alternativas  corretas, 

requerendo a sua anulação.
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Com efeito, constata-se que tanto a alternativa “B”quanto a alternativa “D”, são 

transcrições  fiéis  dos  artigos  428,  parágrafo  1º  e  art.  433  da  CLT,  tratando-se  ambas  de 

proposições corretas.

Dá-se provimento a todos os recursos em apreço para anular a questão n. 1.

QUESTÃO Nº 2 

A questão foi impugnada pelo recurso de nº 24. 

O recorrente argumenta que na questão em foco há duas alternativas  corretas, 

visto que exigida a assinalação daquela em que havia uma proposição incorreta e, nessa situação, 

havia duas alternativas. Nesse sentido, pondera que, a par do Gabarito Preliminar Oficial, em que 

se considera a alternativa de letra “C” como a correta, também a proposição indicada na letra 

“A” estaria incorreta, fazendo de tal alternativa correta também.

Alega,  o  recorrente,  que  na  proposição  da  alternativa  de  letra  “A”  se  teria 

suprimido a exigência legal, incutida no art.58-A, parágrafo segundo, da CLT, de que a opção 

dos atuais empregados pelo chamado regime de tempo parcial fosse feita “perante a empresa”. 

Requer,  então,  que  a  questão  em tela  seja  anulada  por  esta  Banca  Examinadora,  visto  que 

contemplaria  duas  alternativas  contendo disposições  incorretas  de acordo com o previsto  na 

Consolidação das Leis do Trabalho “CLT” acerca da matéria.

Nenhuma razão há no recurso,  contudo,  visto que  ao  início  da proposição  da 

alternativa “C” da questão 2 resta consignado, expressamente, que para os atuais empregados “da 

empresa”  a  adoção  do  regime  de  tempo  parcial  deve  ser  feita  mediante  opção  manifestada 

(obviamente, perante a empresa) na forma prevista em instrumento decorrente de negociação 

coletiva.

A  proposição  incutida  na  alternativa  “A”  está  em  absoluto  acordo  com  as 

disposições legais da CLT (art.58-A, parágrafo segundo), com o que, não deveria ser assinalada 

enquanto resposta pelo candidato.
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Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 5 

A questão foi impugnada pelo recurso de nº 24. O recorrente argumenta que o 

Gabarito  Oficial  Preliminar  indica  como resposta  correta  a  letra  “D” em que se afirma que 

apenas as proposições I, II e III estão corretas e as demais incorretas. Pondera, o inconformado, 

contudo, que a proposição III estaria incorreta uma vez que Doutrina e Jurisprudência seriam 

unânimes em afastar a teoria da descontinuidade para caracterização do trabalho eventual, nos 

termos  da  respeitável  Doutrina  que,  inclusive,  transcreve  ao  apelo.  Requer,  pelo  exposto,  a 

alteração do Gabarito Oficial para que seja indicada como resposta correta a alternativa de letra 

“B”

Sem razão a insurgência. Em nenhum momento da proposição III referendou-se o 

entendimento da validade desta  ou daquela das teorias  mencionadas para que,  isoladamente, 

fosse  feita  a  compreensão  do  chamado  “trabalho  eventual”  no  cenário  jurídico  pátrio.  Ao 

contrário, a proposição III foi formulada, justa e propositalmente, de forma ampla e genérica de 

modo a preconizar a utilização “de várias”, ou mesmo “de todas” essas teorias para tal fim.

Inclusive, diga-se, o próprio recorrente colaciona Doutrina de escol em que se 

acentua a pertinência da aplicação da teoria da descontinuidade na seara do trabalho doméstico e 

se a afasta na seara das demais relações de trabalho regidas pela “CLT”, evidenciando, em tese, a 

sua aplicabilidade no cenário jurídico pátrio, conforme ventilada na proposição III.

Por fim, esclareça-se que,  momento algum, também, esta Banca Examinadora se 

restringiu a propor ao candidato que se ativesse, exclusivamente, aos termos da “CLT”, como 

parece  ter  entendido  o  recorrente,  quando  da  proposição  em  tela,  deixando  expresso,  ao 

contrário, que deveria fazê-lo no âmbito do “cenário jurídico pátrio”. 

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 6 
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A questão foi impugnada pelo recurso de nº  9.  O recorrente argumenta que o 

Gabarito  Oficial  Preliminar  considerou,  inadvertidamente,  o  item  II  incorreto.  Argumenta, 

contudo, que segundo as lições das doutrinas de referência que transcreve ao apelo o salário-

tarefa seria, justamente, aquele que se afere através de fórmula combinatória da unidade de obra 

com o  critério  de  unidade  de  tempo  ou,  ainda,  através  da  produção  do  empregado  com a 

percepção de uma vantagem pela economia de tempo. Requer, assim, a anulação da questão, por 

ausência de alternativa a ser assinalada.

Sem razão, contudo. 

O próprio recorrente traz nos seus fundamentos a incorreção da proposição II da 

questão 6, sem percebê-lo. Ora, se o chamado salário-tarefa é constituído a partir da combinação 

entre  produção  e  tempo  despendido  pelo  empregado  para  execução  da  atividade,  como  o 

reconhece o próprio inconformado, por decorrência,   não se pode dizer,  corretamente,  que o 

salário-tarefa seja modalidade de trabalho por unidade de obra, ou seja, por produção. 

Está errada a proposição II da questão 6 em tela.

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 11 

A questão foi impugnada pelos recursos de nºs nº 9 e 17. Ambos os recorrentes 

argumentam que o Gabarito Oficial Preliminar considerou, equivocadamente, a alternativa “D” 

em que se assinala  que “Apenas  as  proposições  I,  III  e  V estão corretas  e  as  demais  estão 

incorretas”  como  sendo  a  resposta  correta,  quando  a  proposição  IV  estaria  correta  à  luz, 

inclusive, da respeitável Doutrina incutida nos apelos.

Requerem, assim, a anulação da questão por falta de alternativa a responder. 

Sem razão, contudo.

O cerne do objeto dos recursos em apreço concentra-se na apreensão da retidão, 

ou não, da proposição IV da questão 11 e, nos limites da irresignação, analisamos os recursos 

interpostos.

Ocorre que a proposição IV da questão 11, ao conceituar o instituto da equidade, o 

faz  de  forma  deficitária  e,  portanto,  incompleta,  no  que  o  apreende,  apenas  e  tão  somente, 
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enquanto método de interpretação das normas preexistentes para sua aplicação no caso concreto 

de  acordo  com as  particularidades  deste,  omitindo,  inadvertidamente,  contudo,  o  sentido  de 

equidade  enquanto  método  de  julgamento  alheio  à  aplicação  de  normas  preexistentes,  e, 

especialmente,  enquanto  método  de  integração  do  ordenamento  jurídico,  nas  hipóteses 

autorizadas por lei (art.127 do CPC c/c art. 769 da CLT), como se dá, expressamente, no âmbito 

do artigo oitavo, parágrafo único da CLT, “in verbis”: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na 

falta  de disposições legais  ou contratuais,  decidirão,  conforme o 

caso,  pela  jurisprudência,  por  analogia,  por  equidade  e  outros 

princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do 

trabalho,  e,  ainda,  de acordo com os  usos  e  costumes,  o  direito 

comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe 

ou particular prevaleça sobre o interesse público.

em  que  o  Juiz  simplesmente  cria  o  direito  aplicável  ao  caso 

concreto  deixando  de  adaptar  qualquer  norma  preexistente  para 

solução da contenda.

Nesse sentido, aduz Fábio Ulhoa Coelho:

“(...)  no julgamento por equidade, o juiz não aplica a norma de 

direito positivo que regula especificamente casos como o julgado, 

por considerar que outra solução é tanto mais justa que a veiculada 

por aquela” (“In”, Curso de Direito Civil, 1° Vol., Editora Saraiva, 

p. 122) .

Em complemento, Tércio Sampaio Ferraz:

“(...) o juízo por equidade, na falta de norma positiva, é o recurso a 

uma espécie  de  intuição,  no  concreto,  das  exigências  da  justiça 
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enquanto igualdade proporcional. O intérprete deve, porém, sempre 

buscar uma racionalização desta intuição, mediante uma análise das 

considerações  práticas  dos  efeitos  presumíveis  das  soluções 

encontradas,  o  que  exige  juízos  empíricos  e  de  valor,  os  quais 

aparecem fundidos na expressão juízo por equidade (...)”

"In”  Introdução  ao  Estudo  do  Direito",  2ª  edição,  2ª  tiragem, 

Editora Atlas, São Paulo, 1996, pág. 304(destaques nossos).

Cita-se, ainda, a valorosa lição de Gustavo Filipe Barbosa Garcia:

“(...) A equidade pode ser entendida de duas formas. A primeira, de 

origem grega (epieikeia), significa a amenização do rigor da norma 

jurídica, retificando distorções, ou seja, envolve interpretação mais 

branda,  equitativa,  corrigindo as  injustiças  da  norma abstrata  na 

aplicação  sobre  situações  em  concreto,  levando  em  conta  suas 

particularidades. Dessa forma, o art. 852-I, par.1º da CLT, que se 

refere ao procedimento sumaríssimo, estabelece que o juiz adotará 

em  cada  caso  a  decisão  que  reputar  mais  justa  e  equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum.

A segunda concepção da equidade, de origem romana (aequitas), 

significa  a  criação  de  regra  jurídica  para  o  caso  concreto, 

possibilitando a decisão sem vinculação às disposições legais, mas 

sim de acordo com os critérios de justiça. De acordo com o art. 127 

do Código de Processo Civil, a decisão por equidade depende de 

expressa autorização no ordenamento jurídico. Nessa linha, o art. 

766  da  CLT  estabelece  que  nos  dissídios  sobre  estipulação  de 

salários,  serão  estabelecidas  condições  que,  assegurando  justos 

salários aos trabalhadores,  permitam também  justa  retribuição às 
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empresas  interessadas,  indicando  a  importância  da  equidade  no 

exercício  do  Poder  Normativo  pela  Justiça  do  Trabalho”  (“In” 

Curso de Direito do Trabalho, Editora Método, São Paulo, 2007, 

pág.67, com grifos nossos).

Portanto, equidade não é só um processo de adequação e atenuação da norma a ser 

aplicada ao caso concreto conforme exposto na proposição IV da questão 11, mas sim, ainda, um 

método de julgamento autorizado em casos expressos pela Lei a fim de que o Juiz “crie” a norma 

aplicável ao litígio e, também, um processo de integração do próprio ordenamento jurídico diante 

da falta de regras preestabelecidas para o julgamento da questão que, no caso do ordenamento 

jurídico trabalhista resta, inclusive, previsto expressamente no artigo 8º da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT. 

Daí se extrai o caráter deficitário da proposição IV da questão 11.

Rejeitam-se os recursos.

QUESTÃO Nº 13 

A questão foi impugnada pelo recurso nº 24. 

O  recorrente  argumenta  que  o  Gabarito  Oficial  Preliminar  indicou  como 

alternativa correta a de letra “C” em que se afirma que as proposições II, III e V estão corretas e 

as demais estão incorretas. Argumenta, contudo, que a proposição III representa o disposto no 

artigo 8º da Lei 12.023/09 que “Dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em 

geral e sobre o trabalho avulso”, disposição legal que, contudo, seria inaplicável aos avulsos 

portuários,  que  possuiriam  legislação  específica,  a  saber,  de  nº  8.630/93,  de  modo  que  a 

proposição III estaria incorreta em relação aos trabalhadores portuários avulsos.

Requer, assim, seja anulada a questão por inexistência de alternativa correta a ser 

assinalada.
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Não há razão no inconformismo. O enunciado da questão 13, em apreço, é claro 

ao instituir que ela versa acerca do trabalhador avulso, gênero, ou seja, sem restrição a esta ou 

aquela das espécies de trabalhador avulso apenas. Dessa feita, tal qual a exceção que somente 

confirma a regra, mas não a invalida, por óbvio,  não há razão nos fundamentos do presente 

recurso  quando  se  apega  à  pretensa  inaplicabilidade  do  artigo  8º  da  Lei  12.023/09  aos 

trabalhadores avulsos portuários para concluir pela incorreção da proposição III da questão 13, 

mormente, quando o próprio inconformado reconhece que se cuida de proposição que retrata 

previsão legal aplicável ao trabalhador avulso. 

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 16 

A questão foi impugnada pelo recurso de nº  1.  O recorrente argumenta que o 

Gabarito Oficial Preliminar considerou como resposta correta a alternativa de letra “C” em que 

se afirma estar correta apenas a proposição IV e incorretas todas as demais. 

Argumenta,  o recorrente,  contudo, que a proposição V também estaria correta, 

segundo o conceito de carência incutido no sítio eletrônico do Ministério da Previdência Social, 

visto que carência seria o tempo de contribuição necessário para aquisição do direito pretendido 

junto  ao  sistema  de  Previdência  Social.  Pondera,  ainda,  que,  diversamente,  o  prazo  de  16 

(dezesseis) meses disposto no artigo 6º-D da Lei n º 5859/72 não se trataria de carência, razão 

pela qual estaria correta também a proposição V da questão ao afirmar que “o prazo de carência 

para o recebimento de novo benefício é de 24 meses”.

Requer seja alterado o Gabarito Oficial para que conste como correta a alternativa 

de letra “D”.

Sem razão.

A questão em tela versa sobre o direito do empregado doméstico ao benefício do 

seguro desemprego e, não obstante o esforço interpretativo e argumentativo do recorrente, fato é 

que está incorreta a proposição V em espeque, e, isso, sob quaisquer dos ângulos de análise 

propostos por ele próprio. 
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Isso  porque,  versando  a  proposição  destacada  sobre  aquisição  de  “novo 

benefício”, evidentemente, o prazo em questão é o de 16 (dezesseis) meses disposto no artigo 6º-

D da Lei n º 5859/72. E se, daí, por acaso, tal prazo não puder ser considerado tecnicamente 

como  de  carência,  como  defende  o  recorrente,  com  mais  razão  ainda  estaria  incorreta  a 

proposição V da questão. 

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 22 

A questão foi impugnada através do recurso de nº 3. O recorrente argumenta que o 

Gabarito  Oficial  Preliminar  considerou  incorreta  a  proposição  I  que,  segundo  o  recorrente, 

reproduziria, apenas, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, consoante artigo 468 da 

CLT e respeitável Doutrina transcrita na insurgência.

Requer,  pelo  exposto,  a  alteração do gabarito  para  que conste  como correta  a 

alternativa “E”, a partir do reconhecimento da correção da proposição I em destaque.

Não há razão qualquer no inconformismo.

O artigo 468 da CLT versa sobre a possibilidade de alterações do contrato de 

emprego, o que, de fato, é inspirado no princípio da inalterabilidade contratual lesiva destacado 

pelo recorrente. Ocorre, contudo, que a proposição tida por correta pelo recorrente - e que não o 

é – aduz, peremptoriamente, ser desnecessária a concordância do empregado com a alteração 

contratual, o que está em evidente contradição aos termos da lei trabalhista face, inclusive, à 

literalidade do dispositivo legal referido pelo próprio inconformado.

Se a Lei não traz palavras inúteis, conforme adágio secular do Direito, aplicável, 

inclusive, ao Direito do Trabalho, por certo, há que se vislumbrar um sentido prático e uma 

relevância  ou  significância  no  aspecto  ignorado  pelo  recorrente  de  que  a  Lei  trabalhista, 

expressa, clara e inequivocamente, acentua que qualquer alteração contratual careça de mútuo 

consentimento,  a  par,  ainda,  da  impossibilidade  de  gerar  efeitos  prejudiciais  ao  empregado 

(direta ou indiretamente).

Disso,  o  que  se  extrai  é  que,  sem  quaisquer  prejuízos  ao  princípio  da 

inalterabilidade  contratual  lesiva,  também  cominado  no  dispositivo  legal  destacado  pelo 
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recorrente e bem explanado na Doutrina colacionada ao presente apelo por ele, a Lei garante ao 

empregado, como regra, o direito de anuir, acordar ou propor alterações contratuais no curso da 

execução de seu contrato de emprego, ao condicionar que tais  alterações só se sucedam por 

mútuo consentimento,  vale  dizer,  com a manifestação de vontade de ambos os  contratantes, 

empregado e empregador, como um dos requisitos necessários de validade de qualquer alteração 

contratual.

Por fim, o só fato de se admitir,  por ser razoável, que o empregado concorde, 

naturalmente, com alterações contratuais que não lhe sejam prejudiciais e, tanto mais, com as 

que lhe sejam benéficas, em nada mitiga ou invalida o disposto em Lei, mas só o corrobora, 

quanto à necessidade do mútuo consentimento para tanto.

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 30 

A questão foi  impugnada através  dos recursos de nºs 8,  15 e 24.  Os recursos 

indicados através dos nºs de 8 e 15 argumentam que todas as proposições foram apresentadas na 

questão enquanto práticas antissindicais ao passo que as práticas denominadas “contrato de cães 

amarelos”, “sindicatos amarelos” e “Índex” seriam práticas antissindicais, assim classificadas em 

Doutrina,  ao  passo  que  cláusulas  como  “closed  shop”,  “union  shop”,  preferential  shop”  e 

“maintenance  of  membership”  seriam  práticas  de  sindicalização  forçada  classificadas  em 

Doutrina, inclusive, reproduzida nos recursos. Requerem, assim, a anulação da questão visto que 

haveria  três  respostas  que  conteriam  proposições  incorretas,  ou  seja,  passíveis  de  serem 

consideradas como a resposta correta da questão (alternativas de letras “A”, “C” e “D”).

O recorrente indicado através do recurso de nº 24, diversamente, aduz que a par 

da alternativa indicada no Gabarito Oficial Preliminar como correta, a de letra “A”, também a de 

letra “E” estaria correta,  uma vez que, exigida a assinalação da proposição incorreta,  não se 

poderia considerar que a prática da “lista negra” ou “mise à l´index” fosse uma prática patronal 

apenas, como se afirmou através da proposição incutida na letra “E”,  mas também, uma prática 

realizada no âmbito dos sindicatos.
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Requer, pelo exposto, a anulação da questão por conter duas alternativas corretas 

para respondê-la.

Não há razão qualquer no inconformismo dos recorrentes.

Quanto aos recursos de nºs 8 e 15, cumpre assinalar que a questão em tela foi, 

obviamente, formulada sob o enfoque do contraponto entre o princípio da Liberdade Associativa 

e Sindical e as condutas ali declinadas e denominadas, o que fora bem apreendido pelos próprios 

recorrentes. Assim sendo, as práticas que, em tese, poderiam afrontar tais princípios hão de ser 

reconhecidas, também, por antissindicais,  no que atentatórias da liberdade associativa e sindical, 

ainda  que,  sob  um  enfoque  mais  específico  sejam  consideradas  também  cláusulas  de 

sindicalização  forçada,  como  propõem  os  recorrentes.  A toda  evidência,  então,  quaisquer 

cláusulas de sindicalização forçada, sob aspecto geral são, também, atentatórias aos princípios 

em voga e, nesse desiderato, não se pode deixar de tê-las por antissindical, a par daquelas que, 

com arrimo na transcrição estrita da doutrina colacionada aos apelos, os próprios recorrentes já 

reconhecem sejam antissindicais propriamente ditas.

Cumpre acentuar que, em nenhum momento da questão, o candidato fora dirigido 

ou  restringido  a  ater-se  à  classificação  doutrinária  adotada  por  este  ou  aquele  Doutrinador 

específico.

Por  fim,  quanto  ao  recurso  de  nº  24,  há  que  se  considerar  que  a  prática 

antissindical da “lista negra” ou “mise à l´index” é de matiz evidentemente patronal, de modo 

que, ainda que se possa, em tese, admitir que tal conduta venha a ser exercida através de entes 

coletivos trabalhistas, ou sindicatos, como propõe o recorrente, ainda assim esse aspecto não 

modifica a origem do ilícito, a saber, patronal, visto que se tratarão de sindicatos patronais, na 

hipótese, e em atendimento de interesses de empresas ou de grupos de empresas, ou seja, de 

empregadores.

Rejeitam-se os recursos.

QUESTÃO Nº 44 
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A questão foi impugnada através do recurso de nº 6. O recorrente argumenta que o 

Gabarito Oficial Preliminar considerou incorreta a proposição incutida na alternativa “E”, sendo 

essa alternativa a resposta da questão, e que, segundo acentua o inconformado, também conteria 

uma proposição correta à luz do artigo 100 do Código Civil vigente, da compreensão do instituto 

da desafetação no âmbito do Direito Administrativo e do escólio da Doutrina clássica por ele 

transcrita ao apelo. 

Requer, o recorrente, seja anulada a questão à míngua da existência de qualquer 

alternativa correta para respondê-la.

Sem razão.

O recorrente não se atentou ao fato de que a proposição incutida na alternativa 

“E” afirma que “Os bens públicos de uso comum do povo são absolutamente inalienáveis e os de 

uso especial o são enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei  determinar” 

quando ele próprio, recorrente, afirma e reconhece, acertadamente no particular, porquanto em 

sintonia aos dispositivos legais e à Doutrina e Jurisprudência dominantes na matéria, que ambas 

as modalidades de bens públicos são inalienáveis enquanto não sofram desafetação, na forma da 

Lei.

Ora,  se assim o é,  tanto bens públicos de uso comum do povo quanto de uso 

especial  são  inalienáveis,  enquanto  conservarem  a  sua  qualificação,  na  forma  que  a  lei 

determinar,  de modo que a exclusão da possibilidade de alienação dos bens públicos de uso 

comum do povo, tidos como absolutamente inalienáveis, conforme proposição incutida na alínea 

“E” resta equivocada.

Portanto, a alternativa de letra “E” é que deveria ser assinalada pelo candidato, 

visto que contém a proposição incorreta exigida na questão.

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 49 

A questão foi impugnada através do recurso de nº 23. O recorrente argumenta que 

o Gabarito Oficial Preliminar considerou correta a proposição incutida no item I quando estaria 
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cientificamente incorreta de acordo com os ensinamentos da respeitável Doutrina transcrita ao 

apelo. Argumenta, para tanto, que não seriam confundíveis os chamados “crimes próprios” com 

aqueles qualificados como “crimes de mão própria” e pondera que, ao se qualificar, ali, o crime 

de falso testemunho enquanto “crime próprio” e não “de mão própria”, a proposição em tela 

estaria tecnicamente incorreta.

Requer,  pelo  exposto,  a  anulação  da  questão  em  razão  da  inexistência  de 

alternativa correta a assinalar.

Sem razão, o recorrente.

Na  verdade,  a  par  da  própria  Doutrina  reproduzida  pelo  recorrente,  o  que  se 

apreende é que crime comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa e crime próprio é o 

que só pode ser cometido por uma determinada categoria de pessoas, pois pressupõe no agente 

uma  particular  condição  ou  qualidade  pessoal.  Eis  a  primeira  distinção  necessária  para  a 

compreensão dos institutos em apreço. É a partir dessa dicotomia que, assim, são compreendidos 

também os chamados crimes de mãos próprias que exigem sujeito ativo qualificado, devendo 

este cometer direta e pessoalmente a conduta típica, de modo que, neste último caso, não se 

admitiria coautoria, mas somente participação.

Todavia, resta inclusive pacificada a jurisprudência firmada perante o Supremo 

Tribunal Federal quanto à possibilidade de coautoria no crime de falso testemunho (consoante 

precedentes RHC 81327, RHC 75037, RHC 74395 e Inquérito 1667-5), o que, a rigor, não o 

enquadraria, exatamente, dentro do conceito de crime de mão própria defendido pelo próprio 

recorrente.

Dessa feita, ainda que se considere o crime de falso testemunho como “crime de 

mão própria” não se há falar,  pois,  em erro incutido na proposição I da questão ao tratá-lo, 

genericamente, enquanto “crime próprio” em contraponto aos chamados “crimes comuns”, visto 

que  o  delito  só  pode  mesmo ser  cometido  por  uma determinada categoria  de  pessoas,  pois 

pressupõe no agente  uma particular  condição  ou qualidade  pessoal,  no  caso,  a  condição  de 

testemunha.

Rejeita-se o recurso.

QUESTÃO Nº 55 
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A questão foi impugnada através dos recursos de nºs 1,  6,  23 e 24.  Todos os 

recorrentes acentuam que a proposição IV é de natureza controvertida ainda perante a Doutrina e 

Jurisprudência  pátrias,  visto  que  não  fora  objeto  de  disposição  legal  expressa  a  fixação  da 

competência,  dentre  os  órgãos  do  Poder  Judiciário  Trabalhista,  para  julgamento  da  ação 

anulatória  de acordos e  convenções  coletivas,  daí  porque não poderia  ser  excluída,  então,  a 

competência  da  primeira  instância  trabalhista  para  processamento  e  julgamento  de  tais 

demandas. 

No  recurso  de  números  1  é  requerida  a  anulação  da  questão,  por  falta  de 

alternativa correta a ser assinalada, e nos de números 6, 23 e 24 fora requerida a alteração do 

gabarito para que conste como correta a alternativa de letra “A” ao invés da de letra “B” incutida 

no Gabarito Oficial Preliminar.

No entanto, não assiste razão alguma aos recorrentes.

Sem prejuízo da existência de quaisquer entendimentos minoritários em Doutrina 

e Jurisprudência acerca da questão em voga, assim como se dá com tantos outros temas jurídicos, 

fato  é  que  a  competência  dos  Tribunais  Trabalhistas  para  julgamento  de  ação anulatória  de 

cláusula  de  convenção  coletiva  ou  acordo  coletivo  é  questão  pacificada  perante  o  Tribunal 

Superior do Trabalho –“TST” – e resta assente em doutrina trabalhista amplamente dominante, a 

exemplo da Carlos Henrique Bezerra Leite (in Curso de Direito Processual do Trabalho, Terceira 

Edição, Editora LTR, págs. 902/903), dentre outros.

Assim se dá, justamente, por se tratar de demanda de nítida feição coletiva, a par 

dos dissídios coletivos, conforme fundamentado na proposição hostilizada.

Registra-se, nessa seara, ementa meramente exemplificativa acerca da matéria, a 

partir de julgado proferido perante o Colendo Tribunal Superior do Trabalho – “TST” em que se 

espanca, claramente, a existência de qualquer divergência jurisprudencial naquela corte acerca 

do tema:

ACORDÃO.  EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 

CAUTELAR PREPARATÓRIA. INEFICÁCIA DOS EFEITOS DE 
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CONVENÇÃO  COLETIVA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA. 

PRINCIPIOS DA UTILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 

ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. A questão da 

competência originária e funcional para o julgamento de ação 

anulatória  ou  declaratória  de  nulidade  de  parte  ou  da 

totalidade  de  acordo  ou  convenção  coletiva  de  trabalho 

encontra-se pacificada nesta Corte no sentido de que,  por se 

referir  a  condições  coletivas  de  trabalho,  é  do  Tribunal 

Regional do Trabalho, em face da aplicação analógica do art. 

678, alínea "a", da CLT. Ocorre que, no entendimento desta SDC, 

membro  da  categoria  econômica  ou  profissional,  que  se  sinta 

prejudicado ou atingido em sua esfera jurídica por norma de acordo 

ou convenção coletiva de trabalho, não detém legitimidade ativa ad 

causam  para  propor  ação  anulatória  ou  declaratória  que  vise  a 

invalidar,  total  ou  parcial,  o  instrumento  negocial  do  qual, 

evidentemente, não foi signatário. Desse modo, considerando que a 

cautelar preparatória segue a sorte do processo principal, e que as 

partes requerentes desta ação não detêm legitimidade ativa para o 

ajuizamento da ação anulatória,  e  em observância aos princípios 

informadores do processo do trabalho - da utilidade, da economia e 

celeridade  do  processo  -  impõe-se  declarar,  de  ofício,  a 

ilegitimidade  ativa  ad  causam,  extinguindo-se  o  processo,  sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, e § 3º, do CPC. 

Processo extinto, sem resolução de mérito.  Processo: RO - 1209-

06.2010.5.01.0000  Data  de  Julgamento:  14/03/2011,  Relatora 

Ministra:  Dora  Maria  da  Costa,  Seção  Especializada  em 

Dissídios  Coletivos,  Data  de  Publicação:  DEJT 25/03/2011  – 

com destaques nossos)
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Registramos,  ainda,  que  reproduzindo,  a  proposição  IV,  o  entendimento 

amplamente dominante em Doutrina e, bem assim, objeto de Jurisprudência pacificada perante o 

Tribunal Superior do Trabalho, tem-se que a pertinência da questão ao âmbito da prova objetiva 

realizada no certame encontra guarida no disposto no artigo 8.1.3 do edital  do concurso em 

andamento.

Destarte, não havendo qualquer equívoco no conteúdo da proposição IV referida 

mantém-se a retidão do Gabarito Oficial e rejeitam-se os recursos.

QUESTÃO 57

A questão foi impugnada através do recurso de nº 13.

O Recorrente sustenta que a proposição contida no item III está correta, alegando 

que  a segunda parte da assertiva encontra divergência na doutrina.

Sem razão, contudo.

A CLT trata da audiência nos artigos 843 a 852. No art. 843, § 2º, prevê que se por 

doença  ou  qualquer  outro  motivo  poderoso,  devidamente  comprovado,  não  for  possível  ao 

empregado  comparecer  pessoalmente,  poderá  fazer-se  representar  por  outro  empregado  que 

pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato.

O artigo 844 prevê os efeitos jurídicos para o caso de não comparecimento do 

autor ou do réu à audiência e no parágrafo segundo, estabelece que, ocorrendo motivo relevante, 

poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência.

Portanto,  não obstante o posicionamento de doutrina minoritária  indicado pelo 

Recorrente,  nos  termos do art.  844,  parágrafo único,  da CLT,  a  ausência do reclamante por 

motivo  poderoso,  quando  representado  na  forma  do  parágrafo  segundo,  não  levará  ao 

arquivamento, importando em suspensão do ato com a designação de nova audiência.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

 

QUESTÃO N. 59
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A questão foi impugnada através do recurso de nº 15.

Alega o Recorrente que a alternativa “B” também é incorreta sustentando que 

“contradição” não é um princípio reitor da prova.

Sem razão, contudo.

O  princípio  do  contraditório  garante  às  partes  o  direito  de  manifestar 

reciprocamente sobre as provas apresentadas (BEZERRA LEITE, Curso de Direito Processual 

do Trabalho, 3ª Ed., p. 414).

Na definição de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, contraditório  é aquilo em 

que há contradição.

E o princípio da contradição como equivalente ao direito da parte contra quem se 

produziu  a  prova,  de  impugná-la  pelos  meios  legais,  definido  por  outros  como princípio  do 

contraditório,  é  expressamente  referido  por  doutrinador  de  nomeada  como  Manoel  Antonio 

Teixeira Filho, em “A Prova no Processo do Trabalho”,  5ª Ed., p. 30. 

No  que  se  refere  ao  segundo  argumento  do  Recorrente,  no  sentido  de  que 

oralidade  é  princípio  reitor  da  prova,  o  que  tornaria  correta  a  alternativa  “C”,  não  merece 

acolhida,  na  medida  em  que  a  incorreção  encontra-se  na  indicação  da  anterioridade  como 

princípio reitor da prova. Com efeito, embora sejam admitidas provas constituídas previamente, 

como documentos, vigora no Processo do Trabalho a oralidade e a imediatidade na produção das 

provas.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO Nº 61

A questão foi impugnada através do recurso de nº 23.

Alega o recorrente que a proposição IV, onde se afirma que “somente em razões 

finais  poderá qualquer  das partes,  impugnar  o valor  fixado à causa pelo juiz”,  também está 
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incorreta,  argumentando  que  o  artigo  2º  da  Lei  n.  5584-70  prevê  dois  momentos  para 

impugnação ao valor fixado, apontando como segundo o pedido de revisão.

Sem razão o Recorrente.

O pedido de revisão tem natureza recursal, e busca reformar a decisão do juiz que 

rejeitou a impugnação e não abrir  a possibilidade da parte impugnar,  mais uma vez e agora 

diretamente perante o presidente do Tribunal, o valor atribuído à causa.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO Nº 65 

A  questão  foi  impugnada  através  dos  recursos  de  nºs 

1,3,4,6,7,9,11,14,16,18,21,22,23e24.  Todos  os  recorrentes  acentuam  que  o  Gabarito  Oficial 

Preliminar assinalou como resposta correta a letra “D”, o que não se sustentaria, uma vez que 

estaria em desconformidade com o disposto no artigo 51 da Constituição Federal. Alegam, para 

tanto,  que  as  atribuições  mencionadas  na  proposição  incutida  na  alternativa  “D”  seriam 

pertinentes à Câmara dos Deputados e não do Senado Federal, como ali consignado, tudo nos 

termos do dispositivo constitucional referido anteriormente.

Os recursos de nºs 4, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 23 e 24 requerem a alteração do 

Gabarito para que se considere correta a alternativa de letra “E”, no que refletiria, corretamente, 

o teor da Constituição Federal em seu artigo 48 incisos I “usque” IV. 

Os recursos de nºs 1, 3, 6 e 18 requerem, diversamente, a anulação da questão, por 

falta  de  alternativa  correta  para  ser  respondida.  Desses  recursos  em destaque,  apenas  os  de 

números 1 e 18 afirmam que a proposição incutida na alínea “E”, inadvertidamente, omitiria, das 

atribuições do Congresso Nacional ali tratadas, a desnecessidade de sanção do Presidente de 

República para as matérias especificadas nos artigos 49, 51 e 52 sendo que os demais recursos 

não justificaram qualquer  razão para que não se viesse a  considerar  a  alternativa “E” como 

correta,  limitando-se,  como  visto,  ao  requerimento  de  anulação  da  questão  por  falta  de 

alternativa correta.

Cumpre reconhecer, de plano, que houve mesmo equívoco evidente na publicação 

do Gabarito Oficial Preliminar da questão em tela, visto que a alternativa “D” então indicada 
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como correta traz consigo uma proposição claramente incorreta, no que trata  atribuições que são 

da  Câmara  dos  Deputados  por  atribuições  do  Senado  Federal,  conforme  preceitua,  em sua 

literalidade, o art. 51, incisos I e II, da Constituição Federal.

Nesse ponto, dá-se provimento a todos os recursos interpostos. 

De outro  giro,  a  alternativa  “E” relata,  corretamente,  parte  das  atribuições  do 

Congresso Nacional, conforme preceitua o artigo 48 da Constituição Federal em seus incisos I 

“usque” IV sendo certo que a omissão,  na proposição em tela,  de indicação dos artigos que 

contém matérias que não carecem de ratificação do Presidente da República não modifica, em 

nada, a enunciação correta de tais atribuições, conforme feita ali. 

No particular, então, não assiste razão aos recursos de nºs 1, 3, 6 e 18, no que 

requerem a anulação da questão.

Ante o exposto acolhem-se os recursos de nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 

22, 23 e 24 para reconhecer a incorreção da divulgação da alternativa “E” no Gabarito Oficial. 

Rejeitam-se os recursos de nºs 1, 3, 6 e 18 no que requerem a anulação da questão, 

por ausência de alternativa correta e dá-se provimento, ainda, aos recursos de nºs 4, 7, 9, 11, 14, 

16, 21, 22, 23 e 24 para alteração do Gabarito Oficial da questão de nº 65, de alternativa de 

letra “D” para de letra “E”. 

QUESTÃO Nº 66 

A questão foi impugnada através dos recursos de nºs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 

14, 15, 16, 19, 21 e 22. 

Todos os recorrentes acentuam que o Gabarito Oficial Preliminar indicou como 

resposta correta a alternativa de letra “D”, o que não se sustentaria, uma vez que fora exigida a 

alternativa que continha proposição incorreta como resposta da questão. Argumentam, todos os 

recorrentes,  que a resposta da questão não poderia ser a alternativa de letra  “D” em que se 

reproduziria, exatamente, o teor de incisos artigo 84 da Constituição Federal, sem incorreção. 
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Apontam, ainda, que a alternativa de letra “A” deveria ser a resposta a ser considerada correta 

para a questão visto que conteria proposição claramente equivocada, no que teria invertido as 

atribuições  constitucionais  ali  dispostas  dentre  as  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado 

Federal, consoante artigos 51, inciso I, e 52, inciso I, e 86 da Carta Magna.

Requerem, todos os recorrentes, a alteração do Gabarito para que se considere 

correta a alternativa de letra “A”, conforme exposto. 

Cumpre reconhecer, de plano, que houve mesmo equívoco evidente na publicação 

do Gabarito Oficial Preliminar da questão, nos termos dos fundamentos recursais anteriormente 

reproduzidos e ora acolhidos.

Dá-se provimento a todos os recursos em apreço  para alteração do Gabarito 

Oficial da questão de nº 66, de alternativa de letra “D” para alternativa de letra “A”. 

QUESTÃO N. 68

A questão foi impugnada através dos recursos de nºs 8, 16 e 23.

Argumentam  os  Recorrentes  que  a  proposição  IV  estampa  o  princípio  da 

dignidade da pessoa humana como um valor absoluto, o que a tornaria incorreta.

Argumenta o Recorrente identificado pelo nº 23 que segundo a doutrina, nenhum 

princípio  goza  antecipadamente  de  primazia  sobre  os  demais  e  na  técnica  de ponderação,  é 

necessário fazer juízo da razoabilidade e proporcionalidade,  inexistindo princípio que não se 

curve diante de qualquer limite, não se sujeitando a ponderações.

O Recorrente identificado pelo nº 8 argumenta que a CF mitiga o principio da 

dignidade da pessoa humana ao viabilizar a pena de morte, em caso excepcional, nos termos do 

art. 5º, XLVII.

O  Recorrente  identificado  pelo  nº  16  argumenta  que  há  posição  doutrinária 

divergente,  reconhecendo  que  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  não  é  absoluto, 

destacando que o STF o relativizou quando prestigiou a genitora em detrimento da dignidade do 

feto anencéfalo, no julgamento da ADPF n. 54.

Sem razão os Recorrentes.
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Ao afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana representa o epicentro 

da ordem jurídica, conferindo unidade teleológica e axiológica a todas as normas constitucionais 

e que o Estado e o Direito não são fins, mas apenas meios para realização da dignidade do 

Homem, que é o valor-fonte do ordenamento, para concluir que serve como critério material para 

fazer  a  ponderação  de  interesses,  mas,  enquanto  princípio,  não  se  sujeita  ele  mesmo  a 

ponderações, não o afirmou um princípio absoluto, nem negou a possibilidade de resolução de 

conflito entre dignidades de duas ou  mais pessoas, afirmando-se somente que não cede lugar a 

outro princípio que será sempre de menor valor.

Neste sentido, inclusive, é convergente a conclusão do Ministro Gilmar Mendes, 

citado por um dos Recorrentes, ao afirmar em arremate que “a dignidade da pessoa humana, 

porque sobreposta a todos os bens, valores ou princípios constitucionais, em nenhuma hipótese é 

suscetível de confrontar-se com eles, mas tão somente consigo mesma (...) 

 Por isso, o STF ao prestigiar a dignidade da genitora em detrimento da dignidade 

do  feto  anencéfalo,  não  afastou  o  princípio  da  dignidade  humana  para  aplicação  de  outro 

princípio, mas sim considerou que havendo conflitos entre dignidades de  sujeitos diversos, no 

caso concreto, fez-se necessária a ponderação de valores a partir desse mesmo princípio.

Não houve,  então,  a  ponderação do princípio  da dignidade da pessoa humana 

enquanto  princípio,  mas  sim,  a  ponderação  de  valores  que  no  caso  concreto  faziam chocar 

dignidades de pessoas distintas.

Por fim, a previsão no texto constitucional de que não haverá pena de morte, salvo 

em  caso  de  guerra  declarada,  não  pode  ser  reconhecida  como  mitigação  do  princípio  da 

dignidade da pessoa humana, mas sim, como claro e inequívoco reforço do referido princípio, 

porém, em prol de todo o Povo Nacional em situação na qual, novamente, se tem uma oposição 

dentre dignidades de pessoas humanas distintas.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO N. 78

A questão foi impugnada através do recurso de nº 03.
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Alega o Recorrente que somente a proposição II  está  correta,  de modo que a 

alternativa correta é a de letra “D” e não a alternativa “C” como constou.

Para tanto, sustenta que as proposições I e IV são incorretas.

Sem razão.

No que se refere ao item I, embora a proposição não repita o art. 623 do Código 

Civil na sua literalidade, tem o mesmo significado do texto legal. 

O artigo 623 afirma: “mesmo após iniciada a construção pode o dono da obra 

suspendê-la...” enquanto a proposição afirma : “uma vez iniciada a construção pode o dono da 

obra suspendê-la...”, o que, por si só, não autoriza o entendimento do  Recorrente, de que a 

proposição teve o sentido de que a suspensão só se dará se a construção estiver em curso.

No que se refere ao item IV, afirma o Recorrente que o artigo 626 do CCB nada 

menciona sobre a continuação da obra pelos herdeiros.

O fato de não haver  transcrição literal  do texto da lei  não torna a proposição 

incorreta, guardando coerência a afirmação de que o contrato deve ser concluído pelos herdeiros, 

ainda que o façam por  intermédio  de  terceiros   com a afirmação de que o contrato não se 

extingue  com  a  morte  de  qualquer  das  partes  quando  não   ajustado  em  consideração  às 

qualidades pessoais do empreiteiro.

Ora,  se  o  contrato  não se extingue com a  morte  das  partes,  quando não fora 

ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro, não se pode ter por incorreta a 

afirmação de que será concluído pelos seus herdeiros.

Neste  sentido  o  escólio  de  Fabrício  Zamprona  Matiello,  em  “Código  Civil 

Comentado”, LTr, 3ª Ed., p. 401:

“Caso a empreitada não tenha sido constituída em consideração às 

qualidades  pessoais  do  empreiteiro,  a  morte  de  qualquer  dos 

contratantes  não  extingue  o  liame  jurídico.  Por  isso,  terão  os 

herdeiros  do  falecido  de  responder  pelo  pagamento  dos  valores 

avençados se vier a sucumbir o dono da obra e as atividades forem 
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concluídas pelo empreiteiro conforme acordado. De outra banda, 

aos  herdeiros  do  empreiteiro  morto  caberá  concluir  o  trabalho 

convencionado,  ainda  que  o  façam  através  de  terceira  pessoa. 

Depois disso, terão direito ao percebimento dos valores fixados na 

contratação”.

 Assim, as proposições I e IV estão corretas, ao lado da proposição II, o que torna 

a alternativa “C” correta.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO N. 81

A questão foi impugnada através dos recursos de nºs 15 e 23.

O recurso n. 15 sustenta que a proposição  I encontra-se incorreta porque a ação 

anulatória não decorre de decisões proferidas em processos findos e sim de atos jurídicos.

Sem razão o Recorrente. Na proposição afirma-se que as decisões proferidas em 

processos  findos só são impugnáveis  por  meio de  ajuizamento de ações  autônomas,  citando 

como exemplo, a ação rescisória e a ação anulatória.

Utilizou-se na proposição o termo “decisões” sem limitá-las às decisões de mérito 

ou decisões não terminativas.

E, nos termos do art. 486 do CPC, os atos judiciais podem ser rescindidos por via 

da ação anulatória.

Registre-se  que  em  nenhum  momento  se  afirmou  na  proposição  que  a  ação 

anulatória só é cabível em processos findos.

Prosseguindo,  os  recursos  nºs  15  e  23  atacam  a  proposição  IV,  afirmando-a 

incorreta.

No recurso nº 15, o Recorrente  argumenta que o item IV está incorreto porque 

preparo  consiste  no  adiantamento  das  despesas  relativas  ao  processamento  do  recurso, 
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correspondendo à soma do valor da taxa judiciária e das despesas postais – porte de remessa e 

retorno  -  não  correspondendo  o  preparo  ao  pagamento  das  custas  processuais  fixadas  na 

sentença.

Nos termos do art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará  o  respectivo  preparo,  inclusive porte  de  remessa  e  retorno,  do  que  se  vê  que, 

claramente, o preparo recursal é composto pelas custas judiciais.

Na assertiva IV afirmou-se que um dos vários pressupostos de admissibilidade 

recursal  é  a  existência  do  preparo,  ou seja,  o  pagamento  das  custas  processuais  fixadas  em 

sentença. Assim afirmando que o pagamento das custas processuais é um dos pressupostos de 

admissibilidade do recurso, não contraria o quanto expresso no artigo 511 do CPC, não tendo a 

omissão quanto ao porte de retorno, por certo, o condão de tornar incorreta a afirmação.

No recurso nº 23 o Recorrente argumenta que o item IV está incorreto  por afirmar 

que  em  regra  o  juízo  de  admissibilidade  é  feito  pelo  juízo  prolator  da  decisão  atacada, 

argumentando  que  na  apelação,  por  exemplo,  o  juízo  de  admissibilidade  é  feito  em quatro 

oportunidades.

Ao se afirmar na proposição em tela que, em regra, o juízo “a quo” faz o juízo de 

admissibilidade, não se afirmou que o faz com exclusividade ou que impede que seja revisto pelo 

juízo “ad quem”, que a ele não se vincula. Assim sendo, o fato de o juízo de admissibilidade ser 

feito perante várias instâncias e órgãos do Judiciário se afina com a afirmativa de que, em regra, 

é feito perante o juízo “a quo”, nos termos da proposição atacada.

Alega ainda o Recorrente que a proposição constante do item IV está incorreta por 

afirmar que detectada a presença dos requisitos de admissibilidade, ao órgão competente resta 

apenas a análise meritória, ensejando vinculação entre o juízo de admissibilidade realizado pelo 

juízo prolator e o juízo “ad quem”.

Ao afirmar-se que o juízo de admissibilidade dos recursos consiste na verificação, 

via  de  regra  pelo  próprio  juízo  prolator  da  decisão  atacada,  da  presença  dos  requisitos  de 

admissibilidade recursal o que irá determinar a pertinência ou não, do processamento do apelo 

para  sua  ulterior  análise  meritória  pelo  órgão  competente  a  fazê-lo,  em  nenhum  momento 

afirmou que ao juízo “ad quem”  resta somente examinar o mérito do recurso, como concluiu 

equivocadamente  o  Recorrente.  O  que  se  afirmou  é  que  a  presença  dos  requisitos   de 
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admissibilidade recursal é que irá determinar a pertinência ou não, do processamento do recurso, 

para que haja depois, no momento oportuno, a análise meritória pelo órgão competente a fazê-lo.

Rejeitam-se os recursos, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO N. 85

A questão foi impugnada através do recurso de nº 08.

Alega o Recorrente que as alternativas de letras “C” e “D” estão corretas também 

enquanto somente a alternativa “D” foi considerada correta pela Banca Examinadora.

A alternativa “C” dispõe que dependem de prova os fatos em favor dos quais 

milita presunção legal de existência ou de veracidade, se controvertidos.

O art. 334, IV,  do CPC estabelece que não dependem de prova os fatos em cujo 

favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Assim, controvertidos ou não, os fatos em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou de veracidade, não dependem de prova.

Se controvertido o fato a favor do qual milite presunção legal de veracidade ou de 

existência, a prova é da existência do fato contrário alegado pela parte interessada e não do fato 

beneficiado pela presunção legal.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

QUESTÃO N. 86

A questão foi impugnada através do recurso de nº 07.

Alega o Recorrente que a assertiva constante do item V está correta também.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 111 do CPC, é possível às partes  modificar a competência em 

razão do valor e do território elegendo o FORO onde serão propostas as ações mas não o JUÍZO. 

Portanto, incorreta a assertiva.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.
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QUESTÃO N. 89

A questão foi impugnada através dos recursos de nºs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 20.

O  candidato  identificado  pelo  n.  1  sustenta  que  a  alternativa  “B”  não  está 

integralmente incorreta porque embora o art. 230 do CPC autorize apenas a realização de atos de 

comunicação nas comarcas contíguas, o STJ já teria reconhecido em sede de Recurso Especial, a 

legalidade da penhora realizada em comarca contígua,  concluindo que havendo controvérsia 

sobre a possibilidade de realização de penhora, a matéria não poderia ser questionada em prova 

objetiva.

Argumento semelhante apresentam os candidatos indicados pelos n.6 e 20.

Sem qualquer  razão os Recorrentes supra referidos.  A alternativa” “B” remete 

expressamente o candidato às disposições contidas no CPC, razão pela qual, não merece acolhida 

a invocação de um julgado do STJ em sentido contrário como apto a caracterizar a alternativa 

“B” como correta.

O candidato identificado pelo n. 3,  argumenta que mesmo não trazendo o texto 

completo  do  art.  230 do  CPC,  já  que  omitiu  as  comarcas  que  se  situam na  mesma região 

metropolitana,  a assertiva está correta, porque também nas comarcas de fácil comunicação o 

oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimados.

Sem razão, contudo. A assertiva está incorreta porque os atos permitidos pelo art. 

230 do CPC são limitados às citações e intimações, não estando autorizada a apreensão de bem 

em penhora.

Ainda  neste  tópico  o  candidato  identificado  pelo  nº  10  argumenta  que  a 

possibilidade de efetuar a penhora em comarca contígua está prevista no Projeto do novo CPC. 

Tal  argumento  não  merece  acolhida  porque  foi  solicitado  ao  candidato  que  analisasse  a 

proposição à luz do CPC vigente e não de eventual projeto de novo código.

Os candidatos identificados pelos nºs 2, 7, 10, 11 e 20 sustentam que a alternativa 

“E”  está  incorreta,  na  medida  em  que  é  ônus  do  advogado  renunciante  dar  ciência  ao 
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constituinte, da renúncia aos poderes, não cabendo à parte o ônus de cientificar a si própria da 

renúncia do advogado por ela constituído.

A razão assiste aos Recorrentes, estando incorreta a proposição “E”, na medida 

em que é ônus do advogado e não da parte dar ciência ao seu constituinte,  da renúncia aos 

poderes recebidos.

O candidato indicado pelo nº 6 argumenta ainda que a alternativa “D” também 

está  incorreta  porque  afirma   que  o  princípio  da  perpetuatio  jurisdicionis,  trata  da 

inalterabilidade da competência do juízo e não do juiz.

A divergência  entre  o  texto  legal  e  a  proposição,  destacada  pelo  Recorrente, 

considerando  que  não  se  fala  em fixação  de  competência  do  juiz,  não  passa  de  mero  erro 

material. Entretanto, considerando que era solicitado ao candidato que assinalasse a alternativa 

incorreta, tal erro material tem o condão de efetivamente induzi-lo a erro para concluir que a 

alternativa “D” era incorreta.

O candidato identificado pelo nº 8 argumenta que a alternativa “E” está incorreta 

porque apresenta matéria de conteúdo civil, afrontando o quanto disposto no art. 686 do Código 

Civil Brasileiro, que trata do mandato. Argumenta  que o erro da proposição está na indicação de 

renúncia quando deveria indicar revogação, porque está a forma pela qual a parte (mandante) 

retira os poderes de representação antes conferidos.

Sem razão o Recorrente.  O conteúdo da questão é atinente ao Processo Civil, 

tratando de renúncia de mandato judicial (procuração), a que se refere o art. 45 do CPC e não de 

revogação dos poderes pelo mandante. 

Em razão do exposto,  solicitado aos candidatos que assinalassem a alternativa 

incorreta e contendo a questão duas proposições incorretas, decide a Banca Examinadora,  dar 

provimento aos recursos, nos limites e termos acima fundamentados, para anular a questão 

nº 89.

QUESTÃO N. 95

A questão foi impugnada através do recurso de nº 06.
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Alega  o  recorrente  que  a  proposição  constante  do  item  IV  está  correta,  ao 

contrário do que considerado pela Banca Examinadora.

Sem razão o Recorrente.

Na  proposição  IV  afirma-se  que  o  segurado  em  gozo  de  auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e o  pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 

benefício,  a  submeter-se  a  exame  médico  a  cargo  da  Previdência  Social,  a  processo  de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado E A TODOS OS TRATAMENTOS que lhe 

forem dispensados gratuitamente.

Ocorre que, o segurado não está obrigado a se submeter a todos os tratamentos 

que lhe forem dispensados gratuitamente, podendo recusar-se a receber transfusão de sangue e a 

tratamento cirúrgico, nos termos do art. 101 da Lei n. 8.213/91. 

Portanto, por fazer clara alusão a TODOS os tratamentos, não há como considerar 

que a assertiva constante do item IV está correta.

Rejeita-se o recurso, mantendo-se o gabarito.

Decide a Banca Examinadora, não conhecer dos recursos nº 12 e 25 em razão da 

identificação dos candidatos recorrentes e do recurso de nº 26 por intempestividade. 

Decide conhecer dos demais, rejeitando todos os recursos relativos às questões nºs 

2, 5, 6, 11, 13, 16, 22, 30, 44, 49, 55, 57, 59, 61, 68, 78, 81, 85, 86 e 95, mantendo-se o gabarito 

oficial já publicado.

Em relação  à  questão  nº  65,  decide  rejeitar  todos  os  recursos  que  pediam a 

anulação da questão e acolher todos os recursos onde se requereu a alteração da resposta do 

gabarito, para que passe a constar como correta a alternativa “E”.

 Em relação à questão nº 66, decide acolher todos os recursos onde se requereu a 

alteração da resposta do gabarito, para que passe a constar como correta a alternativa “A”.

Decide, por fim, anular as questões nº 1 e 89.
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Juíza Roseli Daraia Moses Xocaira
Titular da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá

Membro Titular

Juiz André Gustavo Simionatto Doenha Antonio
Titular da Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo

Membro Titular

Advogado Eder Roberto Pires de Freitas
Representante da OAB/MT

Membro Titular

Cuiabá, 24 de agosto de 2012.

Tarcísio Régis Valente
Desembargador Presidente do TRT da 23ª

e da Comissão de Concurso
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