
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CONCURSO 
 

XXIII CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO TRABALHO 
 

ANÁLISE DOS RECURSOS REFERENTES À PROVA OBJETIVA SE LETIVA 
 
A Comissão Examinadora da Prova Objetiva Seletiva do XXXIII Concurso para a 
Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em face dos recursos 
interpostos, presta as seguintes informações: 
 
1 – RECURSOS NÃO CONHECIDOS: 
 
- Protocolos 352– Andre Luiz Marques Junior – Questão 78 
Opina-se para o não conhecimento do recurso interposto sob o protocolo 352, eis que 
embora indique como impugnada a questão 78, o conteúdo não corresponde 
integralmente ao teor da referida questão. 
Com efeito, o recurso alega que  gabarito oficial considerou correta a assertiva “c”. 
Na verdade, o gabarito provisório prevê que a resposta correta é a letra “a”. 
 
- Protocolo 486 – Henrique Leonardo Torres de Oliveira – Questão 74  
Opina-se para o não conhecimento do recurso interposto sob o protocolo 486, eis que 
embora indique como impugnada a questão 74, o conteúdo não corresponde 
integralmente ao teor da referida questão. 
 

- Protocolo 540 – Raquel Cristiana Zacheu – Questão 45 
Opina-se pelo não conhecimento do recurso interposto sob o protocolo 540, eis que 
requer seja alterado o gabarito para a letra “c” 
No entanto, gabarito oficial já considera correta a assertiva “c”. 
 
- Protocolo 560 – Gil Justen Santana – Questão 5 
Sugere a banca não seja conhecido o recurso interposto sob o protocolo 560, eis que 
indica como questão impugnada a nº 005, mas o conteúdo do recurso não 
corresponde ao número da questão. 
 
- Protocolo 699 – Otavio Augusto Constantino – Questão 75 
Sugere a banca não seja conhecido o recurso interposto sob o protocolo 699, eis que 
indica como questão impugnada a nº 75, mas o conteúdo do recurso não corresponde 
ao número da questão. 

 
- Protocolo 736 – Fabiana Meyenberg Vieira – Questão 98  
Opina-se para o não conhecimento do recurso interposto sob o protocolo 736, eis que 
embora indique como impugnada a questão 98, o conteúdo não corresponde ao teor 
da referida questão. 
Com efeito, o recorrente afirma: “Na questão número 98, o gabarito preliminar deu 
como correta a alternativa de letra ‘C’...” (sic). 
No entanto, o gabarito provisório da questão nº 98 reconhece como correta a 
alternativa “a”. 
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2 – RECURSOS CONHECIDOS: 
 
Nome do(a) candidato(a) – Questão(s) recorridas: 
 
Adriana Adelis Aguilar – 45, 54, 57 

Alessandra Cristina Da Costa Alves Bruzzi Rocha – 4, 13, 45, 59, 75, 90  

Alex Alberto Horschutz De Resende – 7, 11, 59, 79, 89, 90 

Alex Jose Da Paixao Zavitoski – 7, 13, 59, 90, 93, 100 

Alexandre Silva De Lorenzi Dinon – 12, 45, 48, 57, 90  

Alexandre Ziebert Schardong – 7, 14, 24, 45, 48, 90, 93 

Alice Nogueira E Oliveira – 7, 31, 45, 56, 90, 93, 100 

Aline Zorek Buchmann – 7, 12, 13, 59, 75, 90, 91 

Amanda Mascarenhas Freitas – 4, 7, 14, 45, 90 

Anderson Gauer Da Silva – 7, 11, 22, 32, 61, 79, 94 

Andre Luiz Marques Cunha Junior – 7, 11, 14, 15, 48, 54, 79, 90 

Andrea Silva Correia De Souza – 14, 25, 45, 54, 75, 90  

Assis Moreira Silva Junior – 7, 11, 45, 59, 75, 79, 96 

Carline Malaquias Pereira – 7, 11, 12, 14, 25, 35, 45, 50, 59, 61, 79, 90, 91 

Carolina Figueiredo Alexandre – 4, 7, 12, 13, 27, 32, 45, 54, 71, 75, 79, 90  

Carolina Quadrado Ilha – 4, 7, 12, 13, 14, 45, 54, 59, 71, 90, 91, 96 

Caroline Paludetto Pascuti Dumke - 45 

Cintia Korbes – 7, 12, 14, 32, 45, 90, 95 

Circe Oliveira Almeida – 12, 45, 56, 90, 93 

Claudia Paiva Carneiro Da Silva – 7, 12, 45 

Claudia Socoowski De Anello E Silva – 7, 13, 45, 48, 54, 59, 90 

Cleusa De Almeida Peres Mendes – 4, 7, 45, 47, 59 

Daniel Goncalves Pontes Sodre - 7, 12, 45, 90 

Daniel Zaleski Sebastiani – 7, 11, 45, 48, 59, 61 

Daniele Cristine De Oliveira Coutinho Slivinski – 7, 13, 14, 45, 47, 59, 61, 90, 93  

Danilo Juca De Lima – 7, 14, 28, 31, 32, 45, 48, 93 

Dayana Luz – 4, 45, 61, 75, 79, 90, 93, 96, 100 

Debora Ferreira Sartori – 4, 7, 12, 22, 45, 59, 90, 93 
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Denise Fernanda Santos Gaspar – 4, 7, 11, 35, 47, 79, 90 

Edson Soares De Oliveira – 7, 42, 45, 47, 59, 64, 79 

Eduardo Vendrame – 7, 14, 45, 54, 90, 93 

Eloa Dos Santos Marques Garcia – 2, 7, 11, 12, 13, 22, 45, 59, 79, 93, 96 

Erika Bulhoes Cavalli De Oliveira – 45, 90 

Ernani Kavalkievicz Junior – 4, 45, 48, 55, 90, 96 

Evelyn Cristina Schwab – 4, 7, 14, 45, 59, 90, 96 

Fabiana Meyenberg Vieira – 4, 7, 11, 12, 13, 31, 45, 48, 59, 79, 90, 94 

Fabiano Fernandes Luzes – 4, 7, 12, 45, 90, 91, 93, 94 

Fabio Correia Luiz Soares – 31, 45, 54, 75 

Fabio Do Nascimento Oliveira – 7, 45, 54 

Fabio Pires Bento – 7, 25, 32, 59, 72 

Fernanda Bezerra Teixeira – 7, 12, 14, 45, 59, 75, 93 

Fernanda Da Silva Cazais Ferreira – 14, 45, 90, 91, 96 

Fernando De Almeida Ricardo – 7, 14, 18, 45, 79 

Francina Nunes Da Costa – 45, 54, 87 

Gil Justen Santana – 13, 14, 54, 69, 90 

Giovane Da Silva Goncalves – 7, 35 

Gisele Neves Tavares – 32, 79, 91 

Gustavo De Menezes Souto Freitas – 54, 59, 90 

Henrique De Souza Mota – 30, 45, 93 

Henrique Leonardo Torres De Oliveira – 7, 12, 13, 14, 28, 47, 59, 71, 74, 75, 79, 90, 

93, 94, 96, 100  

Jacqueline Aises Ribeiro Veloso – 7, 22, 31, 45, 75, 79, 96 

Jaime Prochnow – 4, 7, 13, 14, 22, 24, 45, 75, 90, 93, 96 

Janice Bonfiglio Santos Souza – 4, 7, 12, 45, 59, 75, 79, 93 

Jessica Grazielle Andrade Martins – 7, 11, 14, 45 

Jhonny Stanley Da Silva E Sousa – 7, 32, 45, 59, 60, 61, 79, 90 

Jose Alberto Dos Santos – 7, 45, 48, 59, 75, 96, 100 

Jose Francisco De Araujo - 60 
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Joseph Georges Saab Junior – 7, 11, 13, 14, 43, 45, 48, 54, 59, 66, 75, 79, 90, 91, 93, 

97, 100 

Jucimara Gimenez Pires - 45 

Juliana Ferreira Inhan – 12, 28, 79, 91, 100 

Juliana Gabriela Souza Hita – 7, 61 

Juliana Martins Barbosa – 4, 7, 11, 12, 14, 45, 48, 54, 57, 61, 90 

Juliane Penteado De Carvalho Bernardi – 7, 13, 45, 54, 61, 90 

Katia Gomes Fialho – 4, 7, 13, 45, 59 

Keeity Braga Collodel – 7, 13, 31, 32, 45, 47, 54, 59, 90, 93, 94 

Kelly Cristina Perim Vale – 4, 11, 14, 22, 32, 59, 75, 79, 90, 100 

Larissa Lopes Matos – 7, 13, 14, 45, 47, 59, 75, 79, 90, 93, 96, 100 

Leonardo Leles Fernandes – 7, 28, 32, 54, 59, 71, 75, 79, 90, 91 

Leonardo Weber Correa – 4, 7, 14, 45, 47, 59, 87, 90                                                 

Leticia Bueno Zanatta – 7, 45, 59 

Lilian Ferreira Rodrigues – 4, 7, 11, 32, 45, 54, 79, 90 

Lorena De Mello Rezende Colnago – 7, 11, 15, 41, 45, 90 

Lorena Mainardes Kossar Mendes Pedrozo – 4, 7, 9, 12, 31, 45, 60, 93, 96 

Luana Dalosto - 90 

Luana De Paula Costa – 4, 7, 10, 39, 45, 59, 75, 59, 90, 94, 96 

Lucas Ribeiro Castro – 4, 7, 32, 45, 47, 59, 61, 90 

Luiz Otavio Cardoso De Azevedo Junior – 47, 90 

Lysandra Leopoldina De Souza – 4, 7, 28, 47, 61, 90, 94 

Maick Gil Leite De Sousa – 7, 14, 45, 79, 90, 100 

Manuela Duarte Boson Santos – 4, 7, 13, 32, 35, 45, 48, 54, 71, 75, 79, 90 

Marcelo Gamba Rocha Diniz – 7, 14, 27, 79, 90, 91 

Marcos Henrique Bezerra Cabral – 7, 13, 14, 45, 59, 60 

Marcus Vinicius Da Silva Rodrigues De Lima – 7, 12, 13, 32, 45, 48, 59, 61, 79, 90, 93, 

94, 96, 100 

Maria Beatriz Baroni Ribeiro Rodrigues – 7, 28, 45, 47, 56, 75 

Maria Carla Pereira Zago Saadi - 2 

Maria Jose Rigotti Borges – 4, 7, 12, 14, 32, 54, 59, 79, 90 



 
 

INFORMAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA – RECURSOS PROVA O BJETIVA SELETIVA                                      fl. 5 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

Maria Luisa Da Silva Canever – 7, 28, 54, 59, 100 

Maria Luiza Garcia – 7, 12, 13, 39, 45 

Martha Elza Silva Do Prado - 90 

Mateus Crocoli Lionzo – 7, 45, 47 

Mauricio Graeff Burin – 7, 45, 47, 59, 90 

Mayra Almeida Martins Da Silva – 7, 11, 12, 14, 31, 35, 59, 79 

Michele Pimentel Kroeff – 4, 11, 32, 45, 54, 57, 89, 90, 100 

Michelle Denise Durieux Lopes Destri – 7, 11, 24, 45, 96 

Mozart Garcia Oliveira – 4, 7, 13, 31, 45, 48 

Nadia Turra Vieira – 4, 7, 22, 45, 47, 48, 75, 79, 93, 96, 100 

Nayara Veronica Ramos – 4, 7, 14, 47, 59, 78, 79, 90, 93 

Nubia Prazeres Pinheiro Bogea – 7, 28, 30, 31, 45, 96 

Otavio Augusto Constantino – 7, 28, 45, 93 

Patricia Bley Heim -7, 30, 54, 90 

Patricia Franco Trajano – 7, 12, 45, 48, 59, 79, 91 

Patricia Vieira Nunes De Carvalho Oliveira - 14 

Paula Leal Lordelo – 7, 12, 13, 14, 45, 71, 90, 93 

Paulo Cezar Antun De Carvalho – 4, 7, 32, 45, 100 

Pedro Mallet Kneipp – 7, 13, 14, 28, 31, 32, 45, 47, 48, 54, 75, 79, 94, 96 

Pedro Paulo Passarelli Barros – 45, 54 

Priscila Gil De Souza – 7, 90, 93 

Rafaella Bruna Reis Silva – 28, 45, 61, 93, 95 

Raquel Cristiane Zacheu – 7, 12, 48, 50, 75, 93, 96, 97 

Renan Pastore Silva – 4, 7, 32, 45, 78 

Renata Franceschelli De Aguiar Barros – 60, 90 

Roberta De Biasio Pires – 7, 11, 12, 14, 24, 45, 59, 61, 90, 93 

Rodrigo Tavares De Abreu Lima – 4, 7, 45, 59, 90, 93 

Rossanna Alves Moure – 4, 20, 32, 35, 45, 89, 91 

Sergio Da Silva Faleco – 7, 11, 24, 31, 45, 47, 54, 57, 59, 61, 75, 90, 95, 96, 100 

Sidney Ricardo Veloso Dantas – 45 

Sther Schettino – 11, 90 
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Sylvia Balan De Campos – 2, 4, 7, 14, 32, 45, 47, 59, 75, 90, 96 

Tais Teresa D'amico Valdivieso Bonet – 7, 45, 59, 75, 90, 93 

Thalita Maria Barros Couto – 4, 7, 12, 13, 59, 75, 90, 91 

Thiago Pessoa Capistrano – 7, 45 

Tiago Mattoso Sacilotto – 7, 11, 31, 32, 59, 79, 87 

Vanessa De Almeida Vignoli – 7, 14, 45, 48 

Vanessa Martini – 4, 7, 9, 22, 32, 45, 59, 61 

Veridiana Ullmann De Campos – 4, 7, 14, 45, 59, 60, 75, 96 

Washington Timoteo Teixeira Neto – 7, 12, 45, 54, 90, 93 

 

Quanto aos recursos apresentados regularmente e con hecidos , após análise 
circunstanciada de seu teor, a Comissão Examinadora da Prova Objetiva Seletiva, à 
unanimidade de seus membros, tendo por premissa básica o critério que privilegia a 
isonomia no trato dos candidatos, de modo a garantir sua igualdade na aferição dos 
conhecimentos sob verificação, RESOLVEU: 

 

3 - ACOLHER os recursos relativos às questões 4, 7, 14, 54 e 59 , anulando-as, 
conforme fundamentação abaixo:  

 

QUESTÃO 04 

Centram-se os recursos na impugnação da interpretação das proposições I e II da 
referida questão. 

Com relação a proposição I é importante não confundir termo “certo” com termo 
“incerto”, o que muitos recorrentes fizeram. 

De acordo com Maurício Godinho Delgado: 

“A doutrina classifica o termo em certo e incerto. Não há contradição nessa tipologia. O 
termo sempre será certo – quanto à sua ocorrência (distingue-se, assim, da condição, que é 
incerta quanto à sua própria ocorrência : art. 114, CCB/1916; art. 121, CCB/2002). Mas pode 
haver imprecisão quanto à efetiva data de verificação do termo; assim, a diferenciação 
quanto à precisão temporal do termo é que justifica a terminologia ora examinada. 

Termo certo (certus an, certus quando) é aquele cuja exata incidência já está  prefixada no 
tempo, sabendo, antecipadamente, sua precisa verificação cronológica. É exemplo dessa 
modalidade o chamado termo fixo, isto é, o termo indicado através de data especificada (31 
de maio do próximo ano, por exemplo). 
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Termo incerto (certus an, incertus quando) é aquele cuja exata incidência ainda não está 
prefixada no tempo, não se sabendo, antecipadamente, sua precisa verificação cronológica, 
embora seja segura sua ocorrência em lapso futuro firmemente previsível. É exemplo dessa 
modalidade o chamado termo fixado em vista da ocorrência de um acontecimento suscetível 
de previsão aproximada (final da temporada de verão em região praieira, por exemplo)” 
(Curso de Direito do Trabalho. 7ª ed., 2ª tiragem, LTr: SP, 2008, p. 529). 

 

O exemplo clássico do contrato a prazo sujeito a termo incerto é o do contrato de safra. 

Ou seja, o contrato a prazo, poderá ter termo “certo” ou termo “incerto”. Assim, aplica-
se o art. 479 da CLT, tanto ao contrato a prazo sujeito a termo “certo”, quanto ao 
contrato a prazo sujeito a termo “incerto”. Saliente-se, a propósito, que a expressão 
“termo estipulado” não é sinônima de “termo certo”, mas, sim, de “termo” (tanto “certo”, 
quanto “incerto”). 

Não há qualquer dúvida de que a indenização do art. 479 da CLT aplica-se ao contrato 
de safra: 

INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 479 DA CLT. A Corte Regional, soberana na análise do 
conjunto fático-probatório, concluiu que não houve o alegado contrato de experiência, mas 
sim contrato de safra. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame dos 
fatos e da prova; procedimento, contudo, inviável, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST. 
Devido, portanto, o pagamento da indenização prevista no art. 479 da CLT (BRASIL, TST, 
Processo: RR - 192700-45.2004.5.15.0058 Data de Julgamento: 17/10/2012, Relator 
Ministro: Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/10/2012, 
www.tst.jus.br, acesso em 26/11/2012, grifou-se). 

Superada a questão da aplicação do art. 479 da CLT aos contratos a prazo sujeitos a 
termo incerto, necessário analisar se o empregado, cujo contrato foi rescindido 
antecipadamente por iniciativa do empregador, faz jus a indenização do art. 479 da 
CLT, cumulada com a multa de 40% do FGTS, além da liberação dos depósitos do 
FGTS. 

Transcreva-se, mais uma vez, a lição de Maurício Godinho Delgado: 
“Há entendimentos de que esses 40% se compensariam com a indenização do art. 479 da 
CLT por atenderem as duas parcelas à mesma causa e objetivos jurídicos – a reparação 
pela dispensa imprevista. Tal posição choca-se, contudo, com texto expresso do diploma 
regulamentador do Fundo de Garantia, que determina o pagamento, nos contratos a termo, 
dos 40% sobre o Fundo, em situações de dispensa antecipada por ato empresarial” 
(Curso..., p 535). 

Os arts. 9º e 14 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, dispõem: 

Art. 9º - Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que indireta, com culpa recíproca por 
força maior ou extinção normal do contrato de trabalho a termo, inclusive a do trabalhador 
temporário, deverá o empregador depositar, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, os 
valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e, ao imediatamente anterior, 
que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 

Art. 14. No caso de contrato a termo, a rescisão antecipada, sem justa causa ou com culpa 
recíproca, equipara-se às hipóteses previstas nos §§ 1° e 2° do art. 9°, respectivamente, 
sem prejuízo do disposto no art. 479 da CLT. 
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Inexiste qualquer incompatibilidade entre esses preceitos e o art. 18, caput e § 1º, da 
Lei nº 8.036/90.  

A proposição I, portanto, é correta. 

Com relação a proposição II é importante salientar que não trata da “multa” (§ 8º do 
art. 477), mas do prazo (§ 6º do art. 477).  

É verdade, no entanto, que existe divergência jurisprudencial, inclusive no âmbito do 
próprio TST, acerca da aplicação dos prazos previstos nos art. 477 da CLT na hipótese 
de falecimento do empregado, conforme ementas transcritas nos recursos. 

Assim, por essa razão, a proposição II não reflete jurisprudência mansa e pacífica do 
TST, ensejando, portanto, a anulação da questão. 

A solução, portanto, é a anulação da questão, atribuindo-se a pontuação respectiva a 
todos os candidatos, com a divulgação do Gabarito Definitivo e da Lista de Aprovados, 
na forma do item 14.10 do Edital, computado esse ponto. 

Contudo, como prevê o item 14.11 desse mesmo Edital, a medida não poderá excluir 
nenhum dos candidatos constantes da Lista Preliminar de Aprovados, já publicada. 

 
 
QUESTÃO 7 

Alegam os recorrentes que as proposições I e IV são incorretas, enquanto as 
proposições II e III são corretas, de  modo que a alternativa certa seria a letra “d”. No 
gabarito provisório, porém, constou como certa a alternativa “b”. Propugnam pela 
anulação da questão, ou, sucessivamente, a alteração do gabarito. 

Assistes-lhes razão quando propugnam pela anulação da questão. 

Com efeito, a alternativa “b” não corresponde às proposições previstas na questão. 

A Banca, por conseguinte, sugere a anulação da questão, de modo que as 
correspondentes consequências aproveitem a todos os candidatos do certame, e não 
apenas àqueles que anotaram a alternativa “d”. 

Com efeito, como os candidatos constantes da listagem preliminar não podem ser 
excluídos da listagem definitiva de aprovados, haveria aprovados beneficiados mesmo 
tendo assinalado a alternativa incorreta (“b”).  

Assim, seriam beneficiados “apenas alguns” candidatos que assinalaram a alternativa 
incorreta (“b”), o que é inadmissível, e fere frontalmente o princípio da isonomia. 

Para evitar essa inusitada situação, sugere a Banca que todos os candidatos se 
beneficiem da anulação, e não apenas aqueles que anotaram as alternativas “b” e “d”. 

Por essa razão, não se acolhe o requerimento sucessivo de apenas alterar o gabarito. 
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A Banca, portanto, opina pela anulação da questão 07, com seus ulteriores efeitos, 
inclusive a publicação de nova Lista de Aprovados, na forma do item 14.10 do Edital. 

A solução, portanto, é a anulação da questão, atribuindo-se a pontuação respectiva a 
todos os candidatos, com a divulgação do Gabarito Definitivo e da Lista de Aprovados, 
na forma do item 14.10 do Edital, computado esse ponto. 

Contudo, como prevê o item 14.11 desse mesmo Edital, a medida não poderá excluir 
nenhum dos candidatos constantes da Lista Preliminar de Aprovados, já publicada. 

 

QUESTÃO 14 

Discute-se a correção do gabarito publicado (“a”). Argumenta-se que a alternativa 
correta seria a letra “c” que reconhece ser correta apenas a proposição IV. 

Outros candidatos alegam que todas as proposições são incorretas. 

Assiste razão àqueles que propugnam pela anulação da questão. 

Efetivamente, a proposição II é incorreta, na medida em que não se aplica ao caso a 
Lei nº 12.395/2011 que deu nova redação ao § 1º do art. 42 da Lei nº 9.615/98.  

Com efeito, o fato narrado no enunciado ocorreu em 2010, atraindo a aplicação da lei 
anterior. 

Assim, o percentual devido era o de 20%, e não 5%. 

Incorreta, assim, a proposição II. 

Incorreta, também, a proposição III, visto que antes da vigência da Lei nº 12.395/2011 
era mansa e pacífica a jurisprudência do TST de que o direito de arena possuía 
natureza remuneratória aplicando, por analogia, a Súmula 354. 

Nesse sentido: 

DIREITO DE ARENA. NATUREZA JURÍDICA. O direito de arena possui natureza 
remuneratória, porque vinculada ao contrato de trabalho e à prestação de serviços dos 
jogadores profissionais aos clubes, ainda que pagas por terceiros. Desse modo, aplicando 
por analogia as disposições do artigo 457 da CLT e da Súmula 354 do TST, que tratam das 
gorjetas, tem-se permitido o reconhecimento da natureza remuneratória dessa parcela, bem 
como a determinação de seus reflexos sobre férias, 13º salário e FGTS. Precedentes. 
Recurso de Revista conhecido e provido. (Brasil, TST, Processo: RR - 60600-
24.2004.5.01.0024 Data de Julgamento: 17/10/2012, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral 
Amaro, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2012, acesso em 27/12/2012). 

RECURSO DE REVISTA. ATLETA PROFISSIONAL. DIREITO DE ARENA. NATUREZA 
JURÍDICA. O direito de arena, espécie do gênero direito de imagem, previsto no artigo 42 da 
Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), constitui parcela paga aos atletas em contraprestação pela 
exposição comercial de sua imagem durante o seu desempenho em atividade esportiva. 
Desse modo, o referido direito é vinculado ao momento em que o atleta desempenha a sua 
atividade profissional, pelo que a parcela por ele recebida decorre da relação de emprego e, 
por isso, à semelhança do que ocorre com as gorjetas, possui natureza salarial, devendo, 
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por isso, integrar a remuneração do Reclamante, nos moldes previstos no art. 457, §3°, da 
CLT, e Súmula 354 desta Corte. Recurso conhecido e provido (Brasil,  TST,  
Processo: RR - 1264-85.2010.5.03.0004 Data de Julgamento: 02/05/2012, Relatora Juíza 
Convocada: Maria Laura Franco Lima de Faria, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
04/05/2012, acesso em 27/12/2012). 

DIREITO DE ARENA. NATUREZA JURÍDICA. A jurisprudência desta Corte tem atribuído 
natureza jurídica remuneratória à parcela paga ao atleta decorrente do denominado direito 
de arena. De outro lado, não corresponde a uma parcela paga diretamente pelo 
empregador, aproximando-se do sistema das gorjetas. Em face de sua similaridade com as 
gorjetas, aplica-se, por analogia, o artigo 457 da CLT e a Súmula nº 354 do TST, o que 
exclui os reflexos no cálculo do aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso 
semanal e autoriza, contrariu sensu, na gratificação natalina, férias com o terço 
constitucional e no FGTS. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.  (Brasil, 
TST, Processo: RR - 156900-80.2008.5.01.0065 Data de Julgamento: 07/12/2011, Relator 
Ministro: Emmanoel Pereira, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/12/2011, acesso em 
27/12/2012). 

Nesse sentido, portanto, e nos termos da Súmula 354 do TST, o direito de arena não 
repercutia em repouso semanal remunerado e aviso prévio. Por essa razão a 
proposição III é incorreta. 

A proposição IV, por outro lado, é correta. 

Somente por meio de negociação coletiva, nos termos do art. 7º, VI, da Constituição da 
República, seria lícito reduzir o percentual de 20% previsto no art. 42 da Lei nº 
9.615/98. 

Nesse sentido: 

RECURSO DE REVISTA. DIREITO DE ARENA. ACORDO JUDICIAL. RENÚNCIA. A 
entendimento do relator, ainda que considerado o acordo judicial firmado, a sua 
incorporação à ordem trabalhista, para restringir direito obreiro, haveria de considerar o 
prazo máximo por que vigeria um acordo ou convenção coletiva de igual teor, ou seja, só 
poderia ter validade pelo prazo de dois anos das normas coletivas, nos termos do art. 614, § 
3º, da CLT. No caso dos autos, o acordo sequer ocorreu por meio de norma coletiva. 
Ademais, o acórdão revela que o pacto foi entabulado em 18/9/2000 e o direito pleiteado é 
relativo aos campeonatos de 2006 e 2007, muito após o prazo de dois anos previsto no § 3º 
do art. 614 da CLT. De toda sorte, prevalece nesta Turma a compreensão de que a previsão 
do percentual mínimo de 20%, em vigor até a edição da Lei 12.395/2011, encontrava-se em 
evidente sintonia com o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. É que a 
referida norma prevê expressamente possibilidade de alteração do percentual, desde que 
respeitado o percentual mínimo previsto: -vinte por cento do preço total da autorização, 
como mínimo-. A expressão -no mínimo- não faria sentido, ou seria inútil, se estivesse a 
permitir que -convenção em contrário- pudesse reduzir esse percentual. Se entendido como 
formalmente válido o acordo firmado, seus termos não podem gerar efeitos porque reduziu 
de 20 para 5% o direito de arena, em patente desacordo com a previsão do art. 42, § 1º, da 
Lei Pelé. Recurso de revista não conhecido. DIREITO DE ARENA. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. Não foi atribuída natureza salarial ao direito de arena, mas sim 
remuneratória (art. 457), equiparando-se inclusive o direito de arena à gorjeta para os efeitos 
da Súmula 354. Assim, a subsunção na Súmula 354 dá-se porque o direito de arena tem 
natureza remuneratória, não salarial. Recurso de revista conhecido e não provido.  (Brasil, 
TST, Processo: RR - 57300-06.2009.5.04.0021 Data de Julgamento: 29/08/2012, Relator 
Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/09/2012, acesso 
em 27/11/2012, grifou-se). 
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A Banca, por conseguinte, sugere a anulação da questão, de modo que as 
correspondentes consequências aproveitem a todos os candidatos do certame, e não 
apenas àqueles que anotaram a alternativa correta. 

Com efeito, como os candidatos constantes da listagem preliminar não podem ser 
excluídos da listagem definitiva de aprovados, haveria aprovados beneficiados mesmo 
tendo assinalado a alternativa incorreta (“a”).  

Assim, seriam beneficiados “apenas alguns” candidatos que assinalaram a alternativa 
incorreta (“a”), o que é inadmissível, e fere frontalmente o princípio da isonomia. 

Para evitar essa inusitada situação, sugere a Banca que todos os candidatos se 
beneficiem da anulação, e não apenas aqueles que anotaram as alternativas “a” e “c”. 

Por essa razão, não se acolhe o requerimento sucessivo de apenas alterar o gabarito. 

A Banca, portanto, opina pela anulação da questão 14, com seus ulteriores efeitos, 
inclusive a publicação de nova Lista de Aprovados, na forma do item 14.10 do Edital. 

A solução, portanto, é a anulação da questão, atribuindo-se a pontuação respectiva a 
todos os candidatos, com a divulgação do Gabarito Definitivo e da Lista de Aprovados, 
na forma do item 14.10 do Edital, computado esse ponto. 

Contudo, como prevê o item 14.11 desse mesmo Edital, a medida não poderá excluir 
nenhum dos candidatos constantes da Lista Preliminar de Aprovados, já publicada. 

 

QUESTÃO 54 

O problema fundamental está em que o gabarito provisório considera como correta a 
letra “a”, no sentido de que apenas as proposições I e III são corretas.  

Ocorre que a proposição III pode ser considerada incorreta. Diz ela: “III. O empregador 
não pode, unilateralmente, suscitar dissídio coletivo.” 

Em primeiro lugar, porque o empregador pode suscitar dissídio coletivo, mesmo 
unilateralmente. Seria possível afirmar, por exemplo, que o tribunal não deve conhecer 
do dissídio coletivo promovido unilateralmente. Nessa linha de raciocínio, o 
empregador poderia promover a ação, mas o tribunal dela não conheceria, se fosse o 
caso. O problema, portanto, estaria colocado no campo da lógica, ou do conceito de 
ação, considerada como direito autônomo. 

Por outro lado, a despeito da literalidade do § 2º do art. 114 da Constituição, há 
decisões do TST no sentido de que, havendo greve, mesmo em atividade não 
essencial, a Justiça do Trabalho deve conhecer do dissídio coletivo, não se exigindo o 
“comum acordo”. 

Dispondo sobre concursos públicos para ingresso na magistratura, a Resolução 
75/2009 do CNJ estabelece, no seu art. 33, que “as questões da prova objetiva seletiva 
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serão formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita a posição 
doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores”. Como 
não há jurisprudência pacificada acerca da matéria, a questão deve ser considerada 
nula. 

A solução, portanto, é a anulação da questão, atribuindo-se a pontuação respectiva a 
todos os candidatos, com a divulgação do Gabarito Definitivo e da Lista de Aprovados, 
na forma do item 14.10 do Edital, computado esse ponto. 

Contudo, como prevê o item 14.11 desse mesmo Edital, a medida não poderá excluir 
nenhum dos candidatos constantes da Lista Preliminar de Aprovados, já publicada. 

 

QUESTÃO 59 

O gabarito dá como certa a alternavia “c”: O pedido deve ser parcialmente acolhido, 
visto que, embora seja incumbência primária dos Poderes Legislativo e Executivo a 
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, 
ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar que o Município de 
Curitiba matricule todas as crianças de zero a seis anos de idade. 

Esta alternativa está de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas, 
de fato, é baseada na redação originária do art. 208, IV, da Constituição da República. 
Com a reforma do texto, efetivada pela Emenda Constitucional 53, o dispositivo passou 
a garantir “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 
idade”. 

A solução, portanto, é a anulação da questão, atribuindo-se a pontuação respectiva a 
todos os candidatos, com a divulgação do Gabarito Definitivo e da Lista de Aprovados, 
na forma do item 14.10 do Edital, computado esse ponto. 

Contudo, como prevê o item 14.11 desse mesmo Edital, a medida não poderá excluir 
nenhum dos candidatos constantes da Lista Preliminar de Aprovados, já publicada. 

 

 

4 - REJEITAR os recursos relativos às demais questões, conforme fundamentação 
específica abaixo exposta, seguindo a numeração constante da prova, a saber: 

 

QUESTÃO 02 

Alega-se que a alternativa “a” estaria correta, porque a pretensão relativa a gratificação 
semestral também estaria prescrita, nos termos da Súmula 294 do TST. 

Não lhes assiste razão. 
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A pretensão surgiu a partir do inadimplemento da prestação de pagar a gratificação 
semestral, ou seja, em 28/2/2006 ou dia útil seguinte. Com efeito, o ato único do 
empregador ocorreu em 28/02/2006, e não em agosto/2005. Como a ação foi ajuizada 
em 14/2/2011, mas considerando a suspensão da prescrição em razão da CCP (CLT, 
art. 625-G), tem-se que a prescrição atingiria as pretensões anteriores a 04/02/2006. A 
pretensão a gratificação semestral é posteriormente a 04/02/2006. 

Em síntese: a alternativa “a” também é incorreta. 

A Banca opina seja negado provimento aos recursos objetivando a anulação ou 
alteração do gabarito da questão 02. 

 

QUESTÃO 09 

Alega-se que a proposição I1 estaria correta, com fundamento em decisões de Turmas 
do TST.  

Não lhes assiste razão. O trabalho prestado por pessoa física em serviço de limpeza 
presume-se subordinado. A proposição não trata de exceção. A decisão que não 
reconhece o vínculo de emprego de empregada que trabalha em estabelecimento 
comercial em dois dias por semana parte da premissa de que ausente subordinação, 
além de trabalhado reconhecido como eventual. Ampara-se, assim como as demais 
trazidas pelo candidato, na lei que rege o trabalho doméstico, não aplicável à situação 
fática objeto da proposição. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 09. 

 

QUESTÃO 10 

Pretende o candidato seja anulada a questão 10 ao fundamento de que somente a 
proposição II é correta, não contando, por esta razão, com alternativa certa no 
gabarito. O fundamento do recurso ampara-se na tese de que os acordos coletivos e 
as convenções coletivas de trabalho criam direitos e obrigações somente para as 
partes convenentes. 

Sem razão.  

A proposição II é contrária ao disposto no art. 611 da CLT, bem assim à jurisprudência 
pacífica do TST, tais como as Súmulas 277 e 349 e OJ 342/SDI-I. Ainda, a 
compreensão que o candidato faz da doutrina citada em recurso é equivocada. Os 
instrumentos coletivos, segundo a lição do doutrinador referido, Maurício Godinho 
Delgado, contem regras jurídicas e cláusula contratuais, sendo as primeiras definidas 
                                                           
1 Ï. Não forma vinculo de emprego o trabalho de diarista para empresa em dois dias por semana como 
faxineira, durante quarto meses. 
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como  “aquelas que geram direitos e obrigações que irão se integrar aos contratos 
individuais de trabalho das respectivas bases representadas. Consubstanciam a razão 
de ser da negociação coletiva, enquanto mecanismo criador de fontes normativas 
autônomas do Direito do Trabalho.” (Curso de direito do trabalho, 11ª edição, São 
Paulo: Ltr, 2012, p. 1402). 

Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação da questão 
10. 

 

QUESTÃO 11 

Impugna-se que o gabarito provisório, ao fundamento de que a proposição I seria 
incorreta. Invoca-se a Súmula 331, I, do TST, e alude-se suposto pensamento 
dominante da doutrina.  

Diz a proposição I da questão 11: 

“Terceirização é contratação de serviços especializados realizados autonomamente por empresa 
terceirizada, não se tratando intermediação de mão de obra”. 

Já a Súmula 331, I, do TST, tema seguinte redação: 

“I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 
03.01.1974).” 

Na realidade, a proposição I repete, com outras palavras, o contido na própria Súmula 
331, I, do TST. Na terceirização não há intermediação de mão de obra. Há contratação 
de serviços especializados, prestados pela terceirizada, que os realiza com seus 
próprios empregados, a ela subordinados, por ela remunerados a ela pessoalmente 
vinculados. Não se pode confundir a prestação de serviços especializados com mera 
intermediação de mão de obra. A intermediação de mão de obra é legítima, diz o TST, 
quando se trata de trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/74. 

Verifica-se claramente que a Súmula 331 trata da intermediação de mão de obra nos 
seus itens I e II e passa a cuidar a terceirização nos seus tomos III e IV. 

Com efeito, a proposição I da Questão 11 é correta. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 12 

Discute-se se a proposição II da presente questão é correta ou incorreta. 

A proposição está assim vazada: “II. É idêntica a função entre João Pedro e Maria 
José no período em que houve contemporaneidade”. 



 
 

INFORMAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA – RECURSOS PROVA O BJETIVA SELETIVA                                      fl. 15 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

Os recorrentes alegam que não havia identidade de função, porque Maria José (de 
02/02/2009 a 01/03/2010) além das atribuições exercidas por João Pedro, realizava 
outras por este não exercida (“calibragem de instrumentos e lubrificação de máquinas 
industriais, componentes e ferramentas”). 

O nó górdio da questão é: Maria José faz jus ao mesmo salário que João Pedro no 
período de 02/02/2009 até 12/03/2012? (proposição IV). 

Para que o candidato pudesse chegar a essa conclusão necessária a seguinte 
reflexão: estão presentes os requisitos do art. 461 da CLT, quais sejam: identidade de 
função, trabalho de igual valor (mesma produtividade e perfeição técnica), diferença de 
tempo de serviço na função não superior a 2 anos (Súmula 6 do TST), prestado ao 
mesmo empregador na mesma localidade (mesma região metropolitana, Súmula 6 do 
TST)? 

Conforme consta do enunciado, o trabalho era de igual valor, já que “ambos exerciam 
seu trabalho com igual produtividade e perfeição técnica”. 

Também facilmente se denota que não havia diferença de tempo de serviço na função 
exercida por João Pedro a partir de 03/10/2008 e a função exercida por Maria José a 
partir de 02/02/2009. 

Incontroverso, ainda, que ambos possuíam o mesmo empregador e prestavam 
serviços na mesma localidade. 

A discussão, portanto, é se havia identidade de função. 

Ora, de acordo com a lógica do art. 461 da CLT, inexistindo id entidade de função, 
não há, por conseguinte, equiparação salarial. Ou seja, Maria José não teria direito a 
equiparação salarial, mesmo exercendo mais atribuições que João Pedro. 

Evidentemente que o critério da “identidade de função” deve ser analisado 
exclusivamente com o objetivo de verificar a existência de discriminação salarial, e 
não, ao contrário, o de permitir a discriminação. 

A dicção legal “idêntica função” possui dimensão jurídica que deve ser interpretada em 
harmonia com os demais requisitos previstos no art. 461. 

O reconhecimento de que a preposição II é incorreta acarretaria insuperável antinomia 
em face do art. 461 da CLT: reconhecer a equiparação salarial, sem o reconhecimento 
da identidade de função. 

Em síntese: a proposição II é correta. 

A Banca opina seja negado provimento aos recursos objetivando a anulação ou 
alteração do gabarito da questão 12. 

 

QUESTÃO 13 
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Alegam os recorrentes que a proposição IV estaria correta (“IV. A falta injustificada do 
empregado ao trabalho durante cinco dias na mesma semana acarreta a perda do 
direito ao repouso semanal remunerado”). 

Não lhes assiste razão. 

O trabalhador não perde, em caso de falta injustificada, o direito ao descanso semanal. 
Em verdade, perde, proporcionalmente, o direito à remuneração respectiva.  

Veja o que dispõe o art. 6.º, da Lei 605/49: "Não será devida a remuneração quando, 
sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana 
anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho."  

Apenas quando o empregado faltar injustificadamente durante toda a semana anterior, 
é que perderá o direito ao repouso semanal remunerado. 

No caso, o empregado não faltou durante toda a semana anterior. 

Em decorrência, a Banca opina seja negado provimento aos respectivos recursos, e 
mantida a resposta do gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 15 

Alegam os recorrentes que a proposição II é incorreta – embora considerada correta 
pelo gabarito -, porque contraria o Precedente Normativo 81 do TST, segundo o qual o 
atestado médico e odontológico fornecidos por profissionais do sindicato dos 
trabalhadores para bono de faltas ao serviço só terão eficácia se existente convênio do 
sindicato com a Previdência Social, salvo se o empregador possuir serviço próprio ou 
conveniado. Também alegam que a proposição II é transliteração do disposto no art. 
6º, III, da Lei nº 5.081/66 e que referida lei não consta no edital do concurso. 
Propugnam pela anulação da questão. 

Não lhes assiste razão. 

A proposição II tem por fundamento o art. 6º, III, da Lei nº 6.215/75, segundo a qual: 
“Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista: 
... 
III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego.” 

Não se aplica, portanto, o Precedente Normativo 81 do TST, que, a rigor, cuida de 
outra hipótese, ou seja, quando o médico ou dentista estão vinculados ao sindicato 
profissional. 

Por fim, saliente-se que a questão em foco refere-se ao item 25 (“Interrupção e 
suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. Situações 
tipificadas e controvertidas”). da disciplina Direito Individual do Trabalho do Programa 
Geral, prevista no Anexo VI (Programa para Concurso de Juiz do Trabalho Substituto) 
do Edital 01/2012.  
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Despicienda, portanto, a alegação de que não teria sido observado o edital, porque a 
lei sobre a qual se fundamenta a proposição, não estaria nele prevista, já que no edital 
estão previstos apenas os temas, e não as fontes normativas correspondentes. 

Em vista do exposto, a Banca opina seja negado provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 18 

Alega o candidato que a proposição IV2 estaria incorreta, com fundamento no art. 16 
da Lei 8.036/90. 

Não lhe assiste razão. O contrato de trabalho de empregado eleito diretor de 
sociedade anônima fica suspenso, segundo a jurisprudência pacificada do TST 
(Súmula 2693). Os depósitos para o fgts passam a ser uma faculdade do empregador, 
na forma da Lei 8.036/90, art. 16. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 18. 

 

QUESTÃO 20 

Eis o que estabelece a Súmula nº 444 do C. TST: 

“Jornada de trabalho. NORMA COLETIVA. LEI. Escala de 12 por 36. Validade. - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012  - republicada em decorrência do 
despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 - DEJT divulgado em 
26.11.2012 

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis 
de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de 
trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos 
feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional 
referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.” 

Sem razão o recorrente ao asseverar a licitude da adoção do regime 12X36 desde que 
autorizada em lei, pois a jurisprudência dominante admite a licitude mediante previsão 
em instrumento coletivo de trabalho. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso. 

                                                           
2 ÏV. O empregado eleito para o cargo de director de sociedade anônima poderá ser vinculado ao regime 
do FGTS, a critério da empresa. 
3 DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se 
computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à 
relação de emprego. 
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QUESTÃO 22 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “b” seria errada, 
sustentando-se, em contrapartida, que a certa seria a alternativa “c”. 

Diz a alternativa “b”: 

b) Não há prescrição a ser pronunciada em ação ajuizada em 12/5/2012 por menor 
dependente do “de cujus”, cujo contrato findou em 12/05/2007, visando indenização por 
danos materiais oriundos de acidente do trabalho que deu causa ao término do contrato de 
trabalho.  

Ela é correta, à luz do entendimento dominante. O prazo prescricional não corre contra 
o menor. Isso é incontroverso (Código Civil, art. 198, I, e CLT, art. 440). A alternativa 
não esclarece se se trata de menor de 16 ou de 18 anos. Mas isso é irrelevante, à toda 
evidência. O prazo prescricional de dois anos, contados da extinção do contrato de 
trabalho do “de cujus”, só passaria a correr, na interpretação mais restritiva para o 
autor da ação, quando o menor completasse 16 anos. Nessa hipótese – que se admite 
aqui apenas para argumentar –, a prescrição bienal não se consumaria antes que ele 
completasse 18 anos (obviamente, antes de dois anos). Se a alternativa “b” fala em 
menor, naturalmente não há prescrição. Logo, ela é correta. 

Já a proposição “c” não é correta, ante a “jurisprudência pacificada” da Justiça do 
Trabalho. A Resolução 75/2009 do CNJ, dispondo sobre concursos públicos para 
ingresso na magistratura, estabelece, no seu art. 33, que “as questões da prova 
objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita 
a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais 
Superiores”. O E. Tribunal Superior do Trabalho tem recentes decisões no sentido de 
que a alegação de inexistência de vínculo empregatício, na defesa, não afasta a 
incidência dessa multa (v. g. Processo: E-RR - 67600-20.2005.5.03.0013 Data de 
Julgamento: 02/08/2012, Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 10/08/2012; RR-
180400-29.2004.5.03.0044, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, 
DEJT 30/03/2010; RR-72100-35.2005.5.03.0012, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 5ª 
Turma, DEJT 30/03/2010; RR-261301-92.2001.5.05.0024, Rel. Min. Lelio Bentes 
Corrêa, 1ª Turma, DEJT 18/12/2009; RR-35700-58.2004.5.09.0022, Rel. Min. Kátia 
Magalhães Arruda, 5ª Turma, DEJT 19/02/2010; RR-95000-97.2001.5.09.0654, Rel. 
Min. Horácio Raymundo de Senna Pires, 3ª Turma, DEJT 05/02/2010). Some-se a isso 
a circunstância de que a OJ-SDI1-351 (que, aliás, tratava de hipótese algo diversa) ter 
sido cancelada. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 24 
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Alegam os candidatos que a proposição III, ao prescrever que João tem direito à 
indenização por tempo de serviço em caso de dispensa sem justa causa, não é 
correta. Sustentam que o direito de João se limita à reintegração. 

Não lhes assiste razão. João tem direito tanto à estabilidade no emprego, por ter 
completado o tempo de serviço exigido pelo instrumento coletivo de trabalho para fins 
de estabilidade, como à indenização por tempo de serviço em caso de dispensa sem 
justa causa, cláusula incorporada definitivamente ao seu contrato individual de 
trabalho. O direito à estabilidade no emprego não exclui o direito à indenização por 
tempo de serviço, se por esta demandar o empregado.  Optando o trabalhador pelo 
não restabelecimento do contrato de trabalho, tem direito à indenização por tempo de 
serviço  caso tenha sido dispensado sem justa causa. A dispensa, ainda que nula 
(CLT, art. 9o ), gerará efeitos e não é lícito à empregadora, segundo o princípio de que 
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, no caso a dispensa nula, para 
sustentar não ser devida a indenização por tempo de serviço.   

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 24. 

 

QUESTÃO 25 

Alegam os recorrentes que o tema discutido na questão em tela é controvertido na 
jurisprudência, havendo decisões contrárias ao gabarito provisório publicado.  

É importante observar o disposto no art. 33 da Resolução 75/2009 do Conselho 
Nacional de Justiça, anexa ao Edital 01/2012: 

“Art. 33. As questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, 
necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência 
pacificada dos Tribunais Superiores”. 

No caso específico, a despeito de respeitáveis as decisões dos TRT transcritas nos 
recursos, bem como da doutrina isolada de Alice Monteiro de Barros, o fato é que essa 
matéria está pacificada no TST, através da Súmula 244, I e da OJ 399 da SBDI-1, que 
se transcreve: 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DO 
PERÍODO DE GARANTIA NO EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010) O 
ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso 
do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 
7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período 
estabilitário. 

Portanto, correta a alternativa “b”, não havendo prescrição. 

Em vista do exposto, a Banca opina seja negado provimento aos recursos. 
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QUESTÃO 27 

Alegam os candidatos que a proposição IV4 da questão n. 27 é incorreta, por não 
mencionar qual das atividades é preponderante, se a pasteurização ou a pecuária 
leiteira, com fundamento, em síntese, na OJ-419/TST-SDI-I5 e por não se aplicar o § 1o 
do art. da Lei 5.889/736. 

Não lhes assiste razão. 

A proposição trata de atividade industrial em estabelecimento que explora atividade 
agrária, tratando de empregador rural, na forma do 3º, § 1º, Lei 5.889/73. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação do gabarito 
da questão 27. 
 

QUESTÃO 28 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “e” seria errada, 
sustentando-se, em contrapartida, que a certa seria a alternativa “a”. 

A questão diz respeito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Sustenta-se 
que o acréscimo de três dias por ano de trabalho, previsto na Lei 12.506/2011, 
somente seria devido a partir do primeiro ano de contrato. O argumento é pífio e não 
encontra respaldo na norma jurídica, salvo se o intérprete realiza contorcionismo 
hermenêutico para chegar a conclusão favorável ao empregador.  

Observe-se também que, na questão enunciada, o empregado contava com cinco 
anos completos de trabalho (na realidade, cinco anos, sete meses e cinco dias), razão 
pela qual o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço seria de 45 dias: três dias 
para cada ano completo, mais 30 dias. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 30 

                                                           
4 Ï. Considera-se trabalho rural a pasteurização do leite realizada em propriedade situada no perímetro 
urbano na qual se explora a pecuária de leite. 
5 419.ENQUADRAMENTO. EMPREGADO QUE EXERCE ATIVIDADE EM EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL. DEFINIÇÃO PELA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. Considera-se 
rurícola empregado que, a despeito da atividade exercida, presta serviços a empregador agroindustrial 
(art. 3º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 08.06.1973), visto que, neste caso, é a atividade preponderante da 
empresa que determina o enquadramento. 
6 Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica, 
proprietário ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter permanente ou temporário, 
diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. 

§ 1º Inclui-se na atividade econômica, referida no "caput" deste artigo, a exploração industrial em 
estabelecimento agrário não compreendido na Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Alegam os candidatos recorrentes que a proposição III7 estaria correta, tendo em vista 
que o art. 88, § 2º, da Lei nº 9.276/96 prevê que o prazo poderá ser de até um ano 
após a extinção do contrato. Argumentam que, nesse caso, o requerimento no prazo 
de seis meses estaria englobado também na hipótese legal. 

Não lhes assiste razão.  

Na questão, em foco, não se está tratando de caso em concreto, mas da norma 
abstrata. 

A norma abstrata (art. 88, § 2º, da Lei nº 9.276/96) prevê taxativamente: 

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a 
invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) 
ano após a extinção do vínculo empregatício. 

O prazo legal, portanto, é de até 1 (um) ano - e não de até 6 (seis) meses -, após a 
extinção do vínculo empregatício. 

Trata-se da inequívoca e indiscutível dicção legal, não permitindo qualquer confusão. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 30. 

 

QUESTÃO 31 

Alegam recorrentes que a proposição IV - “Viola o art. 104, II, do Código Civil (segundo 
o qual é condição para a validade do negócio jurídico que seu objeto seja lícito) a 
decisão que reconhece vínculo empregatício entre o vigia do prostíbulo e o respectivo 
proprietário”, é verdadeira. 

Argumentam que a questão é controvertida e que existem entendimentos de que a 
atividade ilícita do empregador acarreta a nulidade do contrato de trabalho. 

Também asseveram que a proposição I estaria incorreta, sob a alegação de que o 
“trabalho do menor de 16 anos, segundo a doutrina, não é nulo, mas proibido e válido, 
gerando efeitos jurídicos quanto ao pagamento das verbas trabalhistas e a anotação 
na CTPS” (sic). Sustentam que “o termo ‘nulo’, no caso, é equivocado, haja vista que a 
nulidade invalida o contrato e tem o condão de retroagir  os seus efeitos jurídicos” (sic).  

Propugnam pela nulidade da questão, visto que o gabarito oficial considerou correta a 
alternativa que pressupôs a preposição em tela incorreta. 

                                                           
7 III. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o 
modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até seis meses após a extinção do 
vínculo empregatício. 
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É importante, desde logo, afirmar que a questão não trata de “jogo do bicho”, nem de 
“tráfico de drogas”, nem, tampouco do “trabalho de menor”. Assim, as referências as 
essas hipóteses são absolutamente impertinentes, pois se referem a situações 
distintas. 

O fato central é se o trabalho lícito (ex.: vigia) prestado em prol da pessoa que comete 
o crime previsto no art. 229 do CP (“Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, 
estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou 
mediação direta do proprietário ou gerente”). 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência são pacíficas no sentido de que sendo nítida 
a dissociação entre o labor prestado e o núcleo da atividade ilícita afastaria a nulidade 
trabalhista. 

Nesse sentido é a melhor doutrina:  

“Para esta tese, se os serviços prestados não estiverem diretamente entrosados com o 
núcleo da atividade ilícita, não serão tidos como ilícitos, para fins justrabalhistas (exemplo: 
servente em prostíbulo)” (DELGADO, Maurício G. Curso..., p. 504, grifou-se). 

“O objeto do contrato de trabalho é uma atividade, é um facere lícito. A licitude indica uma 
prestação de serviços que está em consonância com a lei, com a ordem pública e com os 
bons costumes, independentemente de a atividade empresarial ser lícita ou ilícita. A 
atividade empresarial ilícita, em regra, configura delito ou contravenção penal (...)  Já a 
atividade exercida pela meretriz em um prostíbulo é ilícita, por ser contrária aos bons 
costumes, logo não produz qualquer efeito. Se, contudo, a função executada no prostíbulo 
ou e outro local do mesmo gênero for lícita, a idoneidade do objeto estará presente e, se 
aliada aos pressupostos fáticos do art. 3º da CLT, a relação de emprego configurar-se-á, 
não obstante a ilicitude da atividade do empregador” (BARROS, Alice M. Curso de Direito do 
Trabalho, 5ª ed. LTr: SP, 2009, p. 248). 

A jurisprudência majoritária segue a mesma orientação: 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. A ilicitude da atividade de prostituição 
desenvolvida no bar da reclamada não deve ser óbice ao reconhecimento do vínculo 
empregatício da laborista que atuava como caixa do estabelecimento, na cobrança dos 
produtos lícitos ali vendidos, quando revelados os elementos fáticojurídicos da relação de 
emprego, em tal função, sob pena de se favorecer o enriquecimento ilícito da ré e negar-se 
o valor social do trabalho (inc. IV, art. 1º, CR/88) licitamente desenvolvido pela obreira (MG, 
TRT-3ª Reg., RO 01344-2006-103-03-00-0-RO, Rel. Juíza Convocada Adriana G. de Senna 
Orsini, 8ª Turma, julg. 01/08/2007, publ. 18/08/2007, DJMG. P. 23, www.trt3.jus.br, acesso 
em 27/12/2012). 

VÍNCULO DE EMPREGO. Garçom em estabelecimento que explora máquinas caça níquel. 
Contrato de trabalho lícito, uma vez que a atividade exercida pelo reclamante não é ilícita, 
não estando intimamente relacionada ao núcleo da atividade ilícita existente no local. (RS, 
TRT-4ª, Acórdão do processo 0067000-51.2009.5.04.0006 (RO) Redator:  JOÃO PEDRO 
SILVESTRIN Participam:  RICARDO TAVARES GEHLING, HUGO CARLOS 
SCHEUERMANN Data:  11/11/2010   Origem:  6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
(www.trt4.jus.br, acesso em 27/12/2012). 

 RECURSO DE REVISTA. ATIVIDADE ILÍCITA DO EMPREGADOR. NULIDADE DO 
CONTRATO DE TRABALHO. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático 
probatório, em especial a confissão do próprio autor, manteve a sentença de primeiro grau 
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que não reconheceu o vínculo de emprego pretendido pelo reclamante, por entender que ele 
fazia parte do núcleo de exploração de  prostituição e até mesmo de distribuição de drogas 
ilícitas. Assim, guarda pertinência com o disposto nos artigos 104, II, e 166, II, do Código 
Civil decisão regional que não reconhece a validade do contrato de trabalho, face às 
atividades ilícitas do empregador. Entendimento diverso colide com a Súmula nº 126 do 
TST. Divergência jurisprudencial não demonstrada (Súmula nº 296 do TST). Recurso de 
revista de que não se conhece.  
Processo: RR - 138500-98.2007.5.17.0132 Data de Julgamento: 14/03/2012, Relator 
Ministro: Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/03/2012. 

Com relação a proposição I, a melhor doutrina esclarece: 

“A nulidade deriva da ocorrência de defeitos ou vícios no ato ou seu elemento integrante. 
Tais defeitos e vícios, como se sabe, podem ter origem em aspectos subjetivos vinculados 
às próprias partes contratuais (por exemplo, ausência de capacidade adequada à prática 
válida do ato em exame)” (DELGADO, Maurício G. Curso..., p. 509). 

Ainda, segundo Maurício Godinho Delgado: 

“Ilustrativamente, o defeito concernente ao elemento-jurídico-formal capacidade. Tratando-
se de trabalho empregatício prestado por menor de 16 anos (ou 14, antes da EC n. 20, de 
15.12.98), cabe o reconhecido de todos os efeitos justrabalhistas ao contrato irregularmente 
celebrado. É verdade que deverá o juiz, ao mesmo tempo, decretar a nulidade do ato, 
inviabilizando a permanência da nulidade desde então (se o menor ainda estiver abaixo de 
16 anos – salvo aprendiz – na época do exame judicial, evidentemente)” (Curso..., p. 511, 
grifou-se). 

Alice Monteiro de Barros no mesmo sentido: 

“A capacidade é requisito subjetivo do contrato. O negócio jurídico celebrado por pessoa 
absolutamente incapaz é nulo (art. 166, I, do Código Civil de 2002). Transpondo o assunto 
para o campo do Direito do Trabalho, é proibido o trabalho do menor de 16 anos, salvo se 
aprendiz, mas, ainda assim, é necessário que já tenha completado pelo menos 14 anos (art. 
7º, XXXIII, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 
20, de 1998), do contrário o contrato será nulo” (Curso..., p. 523). 

Evidente que o trabalho do menor de 16 anos é proibido, pois assim dispõe a 
Constituição. A consequência desse trabalho proibido, no entanto, é a nulidade, 
conforme acima exposto. 

A alegação de que seria contrato “anulável” não possui qualquer fundamento. 

Assim, de acordo com a teoria das nulidades trabalhistas, embora seja nulo o contrato 
do menor de 16 anos, gera todos os efeitos justrabalhistas até a decretação de sua 
nulidade, inclusive anotação da CTPS. 

Saliente-se, por fim, que a Súmula 363 do TST não se aplica ao caso, visto que se 
refere a servidor público. 

Por essas razões, portanto, a proposição I é correta. 

Em decorrência, a Banca opina seja negado provimento aos respectivos recursos, e 
mantida a resposta do gabarito oficial. 
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QUESTÃO 32 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “d” seria errada, 
sustentando-se que questão é nula. 

Discute-se se a proposição IV seria correta. Diz ela: 

Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus 
empregados, desde que por estes devidamente autorizados, todas as 
contribuições devidas ao Sindicato, quando por estes notificados. 

A proposição faz referência a todas as contribuições devidas ao sindicato. Segundo 
jurisprudência pacífica , e a doutrina majoritária, a contribuição sindical é descontada 
compulsoriamente, não dependendo de autorização do empregado (CLT, art. 545). É 
incorreta, portanto. 

Também se aventa da incorreção da proposição III: 

É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função 
representativa de categoria econômica ou profissional, em órgão oficial de 
deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, 
salvo em se tratando de atividades não econômicas. 

Essa proposição III repete o texto do art. 547 da CLT. Fala-se, entretanto, na 
inconstitucionalidade desse dispositivo. Ocorre que essa norma está em vigor e não há 
nenhum pronunciamento do STF ou de tribunal superior declarando sua 
inconstitucionalidade. Aliás, em nossas pesquisas, não encontramos um julgado 
sequer, ainda que de tribunal de segundo grau, declarando inconstitucional a norma o 
art. 547. Não se pode dar por extirpado do ordenamento legal disposição de lei em 
vigor, simplesmente porque um ou outro autor a reputou inconstitucional, por mais 
respeitável que seja. Tampouco terá esse poder de extirpação legal mero parecer 
"normativo" ou coisa que o valha.  

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 35 

Alegam os recorrentes que deve ser alterado  gabarito para constar como correta a 
alternativa “e”. Aduzem que a alternativa “c” é incorreta, sob o fundamento de que 
contraria a Súmula 467 do STJ. 

Não lhes assiste razão. 

A alternativa correta é a “c” e se encontra em perfeita sintonia com a Súmula 467 do 
STJ. 
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Com efeito, o enunciado do STJ é o seguinte: 

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da 
Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. 

No entanto, a Súmula deve ser aplicada tendo em vista ao caso em tela. 

O procedimento administrativo foi encerrado em 24/03/2007, e a execução fiscal 
proposta em 31/07/2010, ou seja, no prazo de cinco anos. Não há, portanto, 
prescrição. 

A alternativa “c” contempla exatamente essa situação, ou seja, não está prescrita a 
ação (ou pretensão) punitiva da Administração Pública, pois se aplica o prazo de cinco 
anos. O termo inicial inicia-se com o vencimento do crédito sem pagamento, ou seja, 
com o surgimento da pretensão, tendo em vista o princípio universal da actio nata. 

Assim, a Súmula deve ser interpretada no sentido de que apenas após o encerramento 
do procedimento administrativo, com o surgimento da pretensão, inicia-se o prazo de 5 
anos. 

Para ilustrar transcreva-se ementa de decisão da lavra do Min. Luiz Fux, à época no 
STJ (grifou-se): 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA 
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. 
MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CPC. RESP N.º 1.112.577/SP 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). 

1. A sanção administrativa é consectário do Poder de Polícia regulado por normas 
administrativas. A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência 
recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e 
desta em face do administrado. 

2. Deveras, e ainda que assim não fosse, no afã de minudenciar a questão, a Lei Federal 
9.873/99 que versa sobre o exercício da ação punitiva pela Administração Federal colocou 
um pá de cal sobre a questão assentando em seu art. 1º caput: "Prescreve em cinco anos a 
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de 
polícia, objetivando apurar infração à 

legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente 
ou continuada, do dia em que tiver cessado." 

3. A possibilidade de a Administração Pública impor sanções em prazo vintenário, previsto 
no Código Civil, e o administrado ter a seu dispor o prazo quinquenal para veicular 
pretensão, escapa ao cânone da razoabilidade, critério norteador do atuar do administrador, 
máxime no campo sancionatório, onde essa vertente é lindeira à 

questão da legalidade. 

4. Outrossim, as prescrições administrativas em geral, quer das ações judiciais tipicamente 
administrativas, quer  do processo administrativo, mercê do vetusto prazo do Decreto 
20.910/32, obedecem à quinquenalidade, regra que não deve ser afastada in casu.  
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5. Entendimento sufragado pela PRIMEIRA SEÇÃO desta Corte Superior no julgamento do 
RESP 1.112.577/SP (recurso representativo de controvérsia submetido ao regime do 543-C 
do CPC),  rel. Min. CASTRO MEIRA, publicado no DJe 08/02/2010, que restou assim 
ementado: 

"ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À 
LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 
9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO 
AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 1. A Companhia de 
Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente 
pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São 
José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, 
causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl. 28). 2. 
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança 
da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 
20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para 
regular esse prazo prescricional. 3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, 
com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial 
- termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido. 4. A 
Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do 
processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do 
meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, 
data da ocorrência da infração. 5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da 
ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses 
termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente 
tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o 
administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de 
imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está 
definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. 6. No caso, o 
procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante 
tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de 
julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do 
crédito. 7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação 
do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza 
pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição 
quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e 
não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. 

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ 
n.º 08/2008." 

7. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, 
submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, 
fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 
557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 

8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (BRASIL, STJ, AgRg no Ag 1069662 / SP 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
2008/0137441-5, Ministro LUIZ FUX, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento 
01/06/2010, Data de Publicação/Fonte DJe 30/06/2010 (www.stj.jus.br, acesso em 
28/11/2012). 

Em vista do exposto, a Banca opina seja negado provimento aos recursos. 
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QUESTÃO 39 

Alegam os candidatos com fundamento no art. 337-A do Código Penal, que as 
alternativa a) e c) também são corretas, além da b), referida no gabarito. 

Sem razão. Não é tipificado como crime o simples não recolhimento, pelo empregador, 
da cota patronal da contribuição social ou das contribuições previdenciárias devidas 
pelos segurados ou contribuinte, não descontadas. O inadimplemento, por si só, não 
configura a conduta tipificadas no art. 337-A do Código Penal: supressão ou redução 
de contribuição social mediante omissão de segurado empregado, trabalhador avulso 
ou contribuinte individual em folha de pagamento ou documentos de informações; 
deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios de contabilidade as quantias 
descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou tomador de serviços; 
ou omitir receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais 
fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. 

A Banca opina que seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou 
alteração do gabarito da questão  

 

QUESTÃO 41 

Postula o recorrente alteração do gabarito para que seja considerada como correta a 
letra 'E” e não a letra “C” como no gabarito oficial, ao argumento que “diante do 
princípio da simplicidade que permeia o processo do trabalho, necessário se faz que 
uma simples petição poderá resolver o caso da coisa julgada referente à uma relação 
jurídica que passou a ser regida de modo diverso”. 

Improsperante a pretensão. 

Eis o que estabelece o artigo 471 do CPC: 

“Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma 
lide, salvo: 

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de 
fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na 
sentença;” 

No caso, o texto da questão deixa claro que houve “trânsito em julgado” e a relação é 
“relação jurídica é continuativa”,  razão pela qual cabível a ação revisional e não uma 
“simples petição” nos próprios autos, diante da existência de coisa julgada. 

A propósito, no mesmo sentido, posição da SDI do TST: 

"RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 
N.º 11.496/2007. AÇÃO REVISIONAL. INCORPORAÇÃO DO PLANO BRESSER. 
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IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 8.112/1990. AFRONTA AOS ARTS. 
5.º, XXXVI, 7.º, VI, E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 471, I, DO CPC. 1. In casu, discute-se a possibilidade 
de ajuizamento de ação revisional, com lastro no art. 471, I, do CPC, para discutir a 
determinação de incorporação do reajuste de 26,05%, decorrente do Plano Bresser, 
após o advento da Lei n.º 8.112/1990, que instituiu o regime jurídico único estatutário 
para os servidores públicos federais. 2. À luz do art. 471, caput e I, do CPC, é possível a 
reapreciação de questões já decididas quando modificado o estado de direito ou de fato 
da relação jurídica continuativa. 3. Na hipótese dos autos, fica configurada a relação 
jurídica continuativa, pois, perdurando no tempo a relação firmada entre o trabalhador e o 
empregador, pode ocorrer de, durante o seu interregno, serem alteradas as situações de 
direito ou de fato da referida relação. 4. Com o advento da Lei n.º 8.112/1990, houve uma 
completa alteração do estado de direito da relação jurídica firmada entre os Reclamantes 
e a ora Embargada, uma vez que, instituído o regime jurídico único dos servidores 
públicos federais, os trabalhadores da Fundação Reclamada deixaram de ser regidos 
pela CLT e passaram a ser considerados servidores estatutários. 5. Tendo em vista a 
referida alteração legislativa ocorrida, fixou-se o entendimento perante esta Corte de que, 
ante a superveniência do regime estatutário, deveria a execução ser limitada ao período 
celetista, nos termos da Orientação Jurisprudencial n.º 138 da SBDI-1. 6. Dessa feita, 
mostra-se perfeitamente pertinente o entendimento adotado pela decisão embargada de 
que não poderia essa Justiça Especializada deferir o pagamento do reajuste do Plano 
Bresser de 26,05%, com a sua incorporação à remuneração dos Reclamantes, após o 
advento da Lei n.º 8.112/1990, sob pena de invadir competência de outro órgão 
jurisdicional. 7. Assim, o indeferimento da incorporação ora pretendida não afronta a 
coisa julgada e o princípio da irredutibilidade salarial, assegurados pelos arts. 5.º, XXXVI, 
7.º, VI, e 37, XV, da Constituição Federal, sendo mera aplicação da regra inserta no art. 
471, I, do CPC. Recurso de Embargos não conhecido." (EEDEDRR-704509/2000, Rel. 
Min. Maria de Assis Calsing, DEJT 24/4/2009) 

“COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 
LIMITAÇÃO. EXECUÇÃO. MUDANÇA DE REGIME. 1. Sobrevindo a mudança de regime 
jurídico imposta pela Lei n.º 8.112/1990, cessa para a Justiça do Trabalho competência 
material para executar parcelas salariais referentes ao período estatutário. 2. Não 
configura ofensa à coisa julgada a limitação, em execução, dos efeitos pecuniários da 
sentença transitada em julgado ao período em que o exequente submetia-se à legislação 
trabalhista. Nos termos do artigo 471, inciso I, do CPC, a intangibilidade da coisa julgada 
comporta exceção se se trata de relação jurídica continuativa, em que sobrevém 
modificação no estado de fato ou de direito, no caso, a transmudação do regime jurídico. 
Incidência da Orientação Jurisprudencial n.º 138 da SBDI1 do TST. 3. Embargos de que 
não se conhece, à luz da Súmula n.º 333 do TST." (ERR-3964/2002-921-21-00.0, Rel. 
Min. João Oreste Dalazen, DJ 24/11/2006 - grifo nosso). 

A Banca opina pelo não provimento ao recurso. 
 

QUESTÃO 42 

Postula o recorrente anulação da questão 42, ao argumento de que tem como corretas 
as alternativas B e E, ou sucessivamente, retificação do gabarito para que considere 
como correta a questão E. 

Traz como argumento a OJ 136 da SDI II do C. TST. 

Não há como acolher a impugnação. 
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O item “e” da questão 42 está assim posto: “e) A valoração equivocada da prova 
pela decisão rescindenda implica erro de fato capaz de ensejar o desfazimento 
da coisa julgada material naquela operada.” 

E a valoração equivocada da prova não implica em erro de fato capaz de 
ensejar o desfazimento da coisa julgada material, através de ação rescisória. 

E tal assertiva extrai-se do próprio inciso IX, do artigo 485 do CPC, bem assim 
seus parágrafos 2º e 3º, que assim estabelece: 

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando: 

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa; 

§ 1o Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando 
considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 

§ 2o É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido 
controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.”. 

Eis também o que estabelece a Súmula 410 do TST: 

“AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 109 da SBDI-2) - Res. 137/2005 DJ 
22, 23 e 24.08.2005 

A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e 
provas do processo que originou a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 109 da SBDI-
2  - DJ 29.04.2003)”. 

Ainda, recente decisão do TST sobre o tema: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ESTABILIDADE DO ARTIGO 
492 DA CLT. OPÇÃO PELO REGIME DO FGTS NA FORMA DO ART. 14, § 4º, 
DA LEI Nº 8.036/1990. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 410 DO TST. INCIDÊNCIA. -A 
ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e 
provas do processo que originou a decisão rescindenda- (Súmula nº 410/TST). 
Na decisão rescindenda, concluiu-se que a opção do empregado, detentor da 
estabilidade do artigo 492 da CLT, pelo sistema do FGTS, assim como o pedido 
de aposentadoria com o respectivo término da prestação de serviços, ocorreu de 
forma hígida, sem a caracterização de qualquer vício de consentimento. Dessa 
forma, apenas com o reexame de fatos e provas da ação trabalhista seria 
possível concluir em sentido contrário, pela caracterização da coação ou do 
estado de perigo, procedimento infenso em sede de ação rescisória, na forma 
do verbete citado. Recurso ordinário conhecido e não provido.”  (Processo: 
ROAR - 116900-19.2007.5.03.0000 Data de Julgamento: 20/11/2012, Relator 
Ministro: Emmanoel Pereira, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, 
Data de Publicação: DEJT 23/11/2012). 

Vale dizer, seja pelo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 485 do CPC, bem 
assim pela jurisprudência predominante do TST, que a ação rescisória não 
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pode ser calcada na “valoração equivocada da prova”, na medida que houve o 
respectivo pronunciamento judicial sobre o fato. 

A Banca opina pelo não provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 43 

Alega-se que a proposição III8 estaria correta, tendo em vista que o art. 88, § 2º, da Lei 
nº 9.276/96 prevê que o prazo poderá ser de até um ano após a extinção do contrato. 
Argumentam que, nesse caso, o requerimento no prazo de seis meses estaria 
englobado também na hipótese legal. 

Não lhe assiste razão.  

Na questão, em foco, não se está tratando de caso em concreto, mas da norma 
abstrata. 

A norma abstrata (art. 88, § 2º, da Lei nº 9.276/96) prevê taxativamente: 

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a 
invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) 
ano após a extinção do vínculo empregatício. 

O prazo legal, portanto, é de até 1 (um) ano - e não de até 6 (seis) meses -, após a 
extinção do vínculo empregatício. 

Trata-se da inequívoca e indiscutível dicção legal, não permitindo qualquer confusão. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 43. 
 

QUESTÃO 45 

A questão trata da hipótese de o juiz acolher exceção de incompetência em razão do 
lugar, remetendo o feito para Vara do Trabalho de outro Tribunal. Indaga-se sobre a 
medida judicial própria para impugnação da referida decisão. 

O gabarito aponta a alternativa “c”: agravo no prazo de oito dias da ciência da decisão. 

Sustenta-se a existência de decisões de diversos tribunais admitindo o recurso 
ordinário contra decisão dessa natureza. Fala-se mesmo alguma jurisprudência – 
ainda que rarefeita – no sentido de que cabe até o mandado de segurança. 

                                                           
8 III. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o 
modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até seis meses após a extinção do 
vínculo empregatício. 
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Isso é verdade. Porém, a Resolução 75/2009 do CNJ, dispondo sobre concursos 
públicos para ingresso na magistratura, estabelece, no seu art. 33, que “as questões 
da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a 
resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos 
Tribunais Superiores”.  

A jurisprudência pacificada acerca da matéria está colocada na Súmula 214 do TST: 
“Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 
interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão (...) que 
acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal 
Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto 
no art. 799, § 2º, da CLT.” 

A súmula afirma o cabimento de recurso da “decisão interlocutória”. O recurso 
ordinário só é cabível das “decisões definitivas ou terminativas”.  Ao acolher a exceção 
de incompetência em razão do lugar, o juízo não emite decisão definitiva ou 
terminativa. Logo, não cabe recurso ordinário. Cabe agravo, recurso que, regulado no 
CPC (art. 522 e seguintes), e previsto, de modo mais estreito, na CLT (art. 897), é a 
medida mais adequada. 

O fato de que alguns tribunais admitem o recurso ordinário não significa que ele seja a 
“medida própria” e adequada para a hipótese. Em se tratando de recurso, atua o 
princípio da fungibilidade, de modo que se nos parece normal a admissão do recurso 
ordinário, em lugar do agravo, já que o prazo é o mesmo e os pressupostos formais e 
materiais não seriam obstáculo. No mesmo sentido é preciso ponderar que eventual 
decisão de tribunal conhecendo de mandado de segurança tampouco não justifica 
tomar como correta a letra “a”, eis que essa medida extrema não deve ser veiculada se 
é cabível recurso. 

Como dito acima, a resposta deve refletir a “jurisprudência” pacificada e, no caso, a 
matéria é objeto da Súmula 214, que fala em recurso de decisão interlocutória. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 47 

Alegam os candidatos recorrentes que a alternativa correta deveria ser a letra “a”, e 
não a “b”. Supuseram os recorrentes a existência de vício ou irregularidade da 
penhora. 

Não lhes assiste razão.  

A proposição “” é a correta, nos termos da Súmula nº 419 do TST, segundo a qual 
(grifou-se): 
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COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR CARTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO 
DEPRECANTE Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos 
no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 
deprecante, salvo se versarem, unicamente, sobre vícios ou irregularidades da penhora, 
avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo deprecado, em que a competência 
será deste último. 

No caso, a competência é inequivocamente do juízo deprecante, ou seja,  o Juízo da 
17ª Vara de Curitiba, já que os embargos de terceiros não versam unicamente sobre 
vícios ou irregularidades da penhora. 

Ao contrário, em nenhum momento a questão cogita de “vícios ou irregularidades da 
penhora, avaliação ou alienação dos bens”. 

O único fundamento dos embargos de terceiro para invalidar a penhora é a qualidade 
de terceiro de Epaminondas, o que está bastante claro no enunciado. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 47. 

 

QUESTÃO 48 

Pretendem os candidatos sejam consideradas como corretas as alternativas c), d) e e), 
bem assim a anulação da questão. Sustentam a existência de celeuma jurisprudencial 
e doutrinário a respeito. 

Não lhes assiste razão. A questão envolve a liberação de valor incontroverso em 
execução que não se reputa provisória, à luz da Súmula 228/STF, a qual prescreve: 

“NÃO É PROVISÓRIA A EXECUÇÃO NA PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU 
DE AGRAVO DESTINADO A FAZÊ-LO ADMITIR.” 

Não são pertinentes as assertivas relativas à aplicação ou não do art. 475-O do CPC 
ao processo do trabalho, ao tratar de liberação de valores em execução provisória.  

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão.  

 

QUESTÃO 50 

Pretendem os candidatos seja anulada a questão 50, ao fundamento de que não há 
jurisprudência pacífica a respeito do tema abordado, estando correta, segundo o 
alegado, a alternativa a), além da e), considerada no gabarito. 

Sem razão. A alternativa e) é a única correta, pois o julgador faz a adequação do fato 
ao direito, sem ferir os arts. 459 e 460 do CPC, estando em consonância com o 
princípio de que o juiz conhece o Direito (“jura novit cúria”). 
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A ementa da decisão transcrita a respeito de inovação recursal trata de situação 
jurídica distinta da versada na questão 50, por abordar situação em que a pretensão 
recursal consiste em alteração do pedido e da causa de pedir, inexistente nas razões 
do recurso ordinário referido na proposição da questão, onde o autor busca o integral 
acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial, a saber: indenização por danos 
morais em face de ofensa à honra decorrente de atos reiterados do superior 
hierárquico. A ementa que trata do assédio moral, por sua vez, vai ao encontro da 
alternativa e), tida como correta pelo gabarito. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão  

 

QUESTÃO 55 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “c” seria errada, 
sustentando-se que a resposta correta seria a alternativa "a". 

Diz a alternativa "a": 

a) Há nulidade processual absoluta e total, desde o aforamento da demanda, pois a ação 
não poderia ter sido promovida apenas pelo filho da vítima do acidente do trabalho. 

Essa alternativa é flagrantemente errada. Nas ações de indenização por acidente de 
trabalho, como no caso em tela, não se aplica, em princípio, a regra da Lei 6.830/80. A 
indenização por danos morais e materiais, postulada pelo filho, não é um valor que a 
vítima deixou de receber em vida. 

Além disso, uma pessoa não pode ser válida e legitimamente obrigada a litigar em 
juízo com outrem, formando litisconsórcio ativo que não deseja. 

Finalmente, como assevera a alternativa "c", o autor da ação – que celebrou acordo 
com o réu – era titular de direito próprio, que poderia ser demandado de forma 
autônoma. A quitação por ele outorgada ao réu não alcança nem prejudica direito da 
companheira do "de cujus", que poderá exercer seu direito de ação regularmente. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 56 

Postulam os candidatos recorrentes a anulação da questão 56, sob o fundamento de 
que da mesma constaram duas alternativas idênticas, reduzindo-se a quatro 
alternativas, enquanto o edital do concurso previa que todas as questões deveriam 
possuir cinco alternativas. 

Não lhes assiste razão.  
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Embora, efetivamente, por erro material, a questão tenha apresentado duas 
alternativas iguais (b e d)”, não houve prejuízo aos candidatos, pois nenhuma destas 
era a alternativa correta. 

Observe-se que, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
regularidade sanável não compromete o ato: 

Procedimento de Controle Administrativo. Concurso para Juiz de Direito Substituto do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Atribuição de notas às provas realizadas. 
Ausência de motivação. Possibilidade de recurso Administrativo. Irregularidade sanável não 
comprometendo o concurso. (CNJ – PCA 131 – Rel. Cons. Eduardo Lorenzoni – 26ª Sessão 
– j. 26.09.2006 – DJU 16.10.2006 06, www.cnj.jus.br, acesso em 28/12/2012).  

Assim, considerando que não houve prejuízo aos candidatos e que todos foram, 
durante a prova, orientados para responder a questão, a despeito da irregularidade, 
não há que se cogitar de anulação. 

Por outro lado, observe-se que nos termos do item 5.6 do edital é responsabilidade do 
candidato o preenchimento da Folha de Respostas, de modo que o candidato que 
anotou a alternativa “a” acertou a questão. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação do gabarito 
da questão 56. 

 

QUESTÃO 57 

Alegam os candidatos recorrentes que a questão em foco deve ser anulada, sob o 
fundamento de que a alternativa “c” é correta, conquanto tenha sido considerada 
incorreta pelo gabarito provisório. 

Também aduzem que a alternativa “d” seria incorreta, e que o gabarito provisório a 
considerou correta. 

Não lhes assiste razão.  

A alternativa “c” é incorreta. O fundamento legal dessa conclusão está nos arts. 652, 
§§ 1º e 2º e 655, I, do CPC, vazados nos seguintes termos, a partir da Lei nº 
11.382/2006: 

“Art. 652.  O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 
dívida. 

§ 1o  Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 
procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 
de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 

§ 2o  O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655). 
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“Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. 

A partir da sistemática introduzida pela Lei nº 11.382/2006, a penhora em dinheiro 
existente nos depósitos bancários ou aplicações financeiras, mediante o Convênio 
BACENJUD, poderá ser feita pelo Juiz, independentemente da indicação de bens pelo 
devedor. 

É importante que se observe que a alternativa “c” indica a obrigatoriedade de o juiz 
efetuar a penhora em dinheiro através do Convênio BACENJUD, somente após o 
decurso do prazo do devedor para a indicação de bens à penhora. Ora, esta obrigação 
não existe na lei. 

A interpretação acima encontra-se em perfeita sintonia com o art. 882 da CLT, 
segundo o qual: 

“Art. 882 - O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução 
mediante depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou 
nomeando bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do 
Código Processual Civil”. 

O executado deverá garantir a execução mediante depósito (em dinheiro) da 
importância devida ou, não possuindo dinheiro, nomear bens à penhora, observada a 
ordem preferencial do art. 655 do CPC. 

Ora, na ordem preferencial do art. 655 do CPC a primeira hipótese é dinheiro. 

O art. 85 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho é, exatamente, nesse sentido: 

“Art. 85. Em execução definitiva por quantia certa, se o executado, regularmente citado, não 
efetuar o pagamento do débito nem garantir a execução, conforme dispõe o artigo 880 da 
CLT, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, emitir ordem judicial de bloqueio 
mediante o Sistema BACEN JUD, com precedência sobre outras modalidades de constrição 
judicial”. 

Observe-se, portanto, que a orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
em nenhum momento prevê a possibilidade de o devedor “indicar bens a penhora” – 
mas apenas pagar ou garantir a execução -, e que a penhora através do Convênio 
BACEN JUD deve ser adotada “com precedência sobre outras modalidades de 
constrição judicial”. 

Reitera-se, portanto, que a alternativa “c” é completamente incorreta. 

Em relação a alternativa  “d” é correta, à luz da jurisprudência pacificada do TST, na 
medida em que cancelou a Súmula 205 do TST. 
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Assim, o   responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da 
relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo 
judicial como devedor, pode ser sujeito passivo na execução. 

Tanto é que as decisões do TST posteriormente ao cancelamento da Súmula 205 
adotar explicitamente esse entendimento: 

 

GRUPO ECONÔMICO . LEGITIMIDADE PASSIVA. Depreende-se do conceito estampado 
no artigo 2°, § 2° da CLT que as empresas integrant es do mesmo grupo econômico são 
responsáveis solidariamente para efeitos da relação de emprego. De acordo com o artigo 
275 do Código Civil de 2002, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos 
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Da exegese dos artigos citados, conclui-
se que cabia ao reclamante a escolha do pólo passivo da demanda trabalhista, em face da 
aludida solidariedade, podendo ter incluído ambas as empresas ou apenas uma delas. O 
cancelamento da Súmula 205 do TST pela Resolução 121/2003, que exigia que o 
responsável solidário, integrante do grupo econômico, figurasse no título executivo judicial 
para ser sujeito passivo na execução, sinaliza pela flexibilização na escolha do pólo passivo 
ação trabalhista. A exclusão da responsabilidade do Banespa no interstício de 02/09/91 a 
22/05/92 fere o artigo 2°, § 2° da CLT. Recurso con hecido e provido. (BRASIL, TST, 
Processo: ED-RR - 624059-83.2000.5.15.5555 Data de Julgamento: 25/05/2005, Relator 
Juiz Convocado: Luiz Ronan Neves Koury, 3ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/06/2005. 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, 
LV, DA CRFB, E 2º, §2º, DA CLT E CONTRARIEDADE AO EN. 205 DO TST. GRUPO 
ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE EXECUTIVA. Indevido o recurso de revista no tocante 
à alegada violação ao art. 2º, §2º, da CLT, a teor do art. 896, §2º, da CLT, porque as 
decisões proferidas na fase de execução não comportam recurso de revista com base em 
violação de dispositivo de legislação infraconstitucional. Quanto à contrariedade ao 
Enunciado 205, do Colendo TST, também não merece prosperar o recurso, haja vista que a 
mencionada súmula foi cancelada por este C. TST em 21/11/2003 (Res. 121/2003). Por 
outro lado, a questão da existência ou não de grupo econômico não pode ser analisada por 
este C. Tribunal, vez que o exame da pretensão recursal exigiria investigação do contexto 
fático-probatório, e tal procedimento não é possível em recurso de natureza extraordinária, 
nos moldes do Enunciado nº 126 do TST, questão fática apresentada que sequer foi 
analisada pelo Regional, óbice para o conhecimento da revista, nos termos do En. 297/TST. 
Demais disso, no consórcio empresarial, sendo o grupo econômico o empregador, tanto faz 
o empregado demandar contra o grupo em si como contra qualquer das pessoas jurídicas 
que o integram, pois o vínculo é único, sendo os integrantes do grupo solidariamente 
responsáveis pelos débitos contraídos. Na relação entre o empregado e os diversos 
componentes do grupo, a citação de uma das empresas ou sociedades é suficiente, pois o 
grupo como um todo tem ciência da demanda. Agravo de instrumento conhecido, mas não 
provido". (Grifo nosso). (BRASIL, TST-AIRR-00420/2003-051-15-40.2, 3ª Turma, Juiz 
Convocado Cláudio Couce de Menezes, DJU de 1º/10/2004).  

GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. PENHORA 
SOBRE BEM DE EMPRESA QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA COISA JULGADA NÃO 
CONFIGURADA. O juízo a quo referendou a decisão do juiz da execução que, com base na 
prova produzida, concluiu pela responsabilidade da agravante (terceira embargante) pelo 
débito da reclamada-executada. Estabeleceu-se, naquela assentada, que o sócio principal 
da agravante também é sócio principal da executada-embargada, justificando a sua 
integração ao processo nesta fase. Reveste-se a matéria de cunho nitidamente 
infraconstitucional, não havendo que se falar em afronta ao artigo 5º, incisos II, XXXVI e LV, 
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da Constituição Federal, porquanto a viabilidade do recurso de revista, no caso concreto, 
está subordinada à demonstração prévia de que o julgado a quo tenha violado preceitos 
infraconstitucionais para, reflexa e, portanto, indiretamente, concluir-se pela ofensa à norma 
constitucional. Inviável o processamento do recurso de revista, diante dos expressos termos 
do artigo 896, § 2º, da CLT, bem como da jurisprudência consolidada na Súmula nº 266 do 
TST, ambos no sentido de que, em processo de execução, só é cabível a revista quando 
caracterizada ofensa direta e literal a dispositivo constitucional. Recurso de revista não 
conhecido. (BRASIL, TST, Processo: RR - 678014-89.2000.5.02.5555 Data de Julgamento: 
08/02/2006, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, Data de Publicação: DJ 
24/02/2006. 

Assim, com todo o respeito aos autores citados nos recursos, mas prevalece, em 
verdade, a posição da jurisprudência pacificada do TST. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 57. 

 

QUESTÃO 60 

Postulam os candidatos recorrentes a anulação da questão 60, sob o fundamento de 
que da mesma constavam apenas quatro alternativas, enquanto o edital do concurso 
previa que todas as questões deveriam possuir cinco alternativas. 

Não lhes assiste razão.  

Embora, efetivamente, por erro material, não tenha constado a alternativa “c”, não 
houve prejuízo aos candidatos, pois esta não era a alternativa correta. 

Observe-se que, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
regularidade sanável não compromete o ato: 

Procedimento de Controle Administrativo. Concurso para Juiz de Direito Substituto do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Atribução de notas às provas realizadas. 
Ausência de motivação. Possibilidade de recurso Administrativo. Irregularidade sanável não 
comprometendo o concurso. (CNJ – PCA 131 – Rel. Cons. Eduardo Lorenzoni – 26ª Sessão 
– j. 26.09.2006 – DJU 16.10.2006 06, www.cnj.jus.br, acesso em 28/12/2012).  

Assim, considerando que não houve prejuízo aos candidatos e que todos foram, 
durante a prova, orientados para responder a questão, a despeito da irregularidade, 
não há que se cogitar de anulação. 

Por outro lado, observe-se que nos termos do item 5.6 do edital é responsabilidade do 
candidato o preenchimento da Folha de Respostas, de modo que o candidato que 
anotou a alternativa “c” errou a questão. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 60. 
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QUESTÃO 61 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “e” seria 
incorreta, sustentando-se que questão é nula por não trazer alternativa correta. 

Eis o texto da alternativa "e", considerada correta pelo gabarito: 

Viola a Constituição da República a nomeação de parente colateral, até o terceiro 
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão na administração pública indireta, no Poder 
Judiciário.  

O texto repete, em parte, a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal. 
Argumenta-se que o Poder Judiciário não se compõe de entes de administração 
indireta, razão pela qual a proposição é incorreta. 

Na realidade, parece haver erro de editoração do texto. Não obstante, duas razões 
autorizam concluir que a proposição só pode ser tomada como correta. 

A primeira: a proposição versa sobre nepotismo. A questão central consiste em saber 
se a nomeação de parente colateral, até o terceiro grau, inclusive, é vedada pelo 
sistema constitucional. O nepotismo é vedado em toda a administração direta ou 
indireta, em qualquer nível ou esfera de governo, nos três poderes do Estado. 

A segunda razão diz a ideia de administração indireta. Hoje, sabemos todos, o Poder 
Judiciário não conta com entes de administração indireta. Não obstante, nada impede 
que a lei venha a fazê-lo, no futuro. Pode-se cogitar, por exemplo, de autarquias 
federais, vinculadas ao Poder Judiciário, como Escolas de Judiciais ou órgãos de 
administração dos sistemas de informática da Justiça em todo o âmbito nacional.  

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 64 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “b” seria errada, 
sustentando-se, em contrapartida, que a certa seria a alternativa “c”. 

A insurgência está baseada na premissa de que a proposição I está correta, razão pela 
qual a alternativa certa seria a "c". Diz a proposição mencionada: 

I. O conceito de eficácia estritamente vertical dos direitos fundamentais é 
albergado pela jurisprudência, razão pela qual, fundado nessa teoria, o 
STF vem acolhendo a tese de que o cidadão pode exigir ao Estado 
direitos de prestação positiva, como o direito à universalidade da 
cobertura e do atendimento da seguridade social.  
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Essa proposição não é correta, data venia, pois a jurisprudência do STF está 
pacificada – como a de todo o Direito comparado, aliás – no sentido de que a eficácia 
dos direitos fundamentais não é meramente vertical. "Estrito", na proposição, conceito 
que não dá lugar a analogias ou extensões. Vale dizer: a proposição I afirma que o 
STF não aceita o conceito horizontalidade dos direitos fundamentais, o que é o 
contrário do que se afirma na proposição III. Logicamente, elas são antinômicas. 
Logicamente, só a proposição III é correta. Portanto, a resposta certa é a alternativa 
"c", como colocado no gabarito provisório. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 66 

A alternativa “b” da questão em tela é incorreta, visto que o registro dos atos 
constitutivos da sociedade empresária deve ser feito na Junta Comercial, e não em 
cartório. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 66. 

 

QUESTÃO 69 

Alega-se a nulidade da questão, ao fundamento de que, além da alternativa “b” 
(indicada pelo gabarito provisório) também seria correta a alternativa "a". 

A questão 69 trata da "vigência da norma jurídica", afirmando tratar-se de "um dos 
temas mais importantes do direito civil, que se relaciona com diversos outros campos 
do conhecimento jurídico. Dentre as alternativas abaixo, selecione a que não 
corresponde ao pensamento de Hans Kelsen sobre a norma jurídica (especialmente 
em "Teoria pura do direito"). 

A alternativa correta é a letra "b", pois traz afirmação incompatível com o pensamento 
kelseniano. Para o autor, a vigência da norma jurídica é condicionada por um mínimo 
de eficácia (isto é, o fato real de ela ser efetivamente aplicada e observada). 

Em contrapartida, Kelsen, em toda a sua notável obra, sempre trata "vigência" (estar a 
norma valendo) e "validade" (ser a norma vigente) como expressões sinônimas. Veja-
se, a respeito, H. Kelsen. Reine rechtslehre (1960), tradução para o para o português 
de J. B. Machado, Teoria pura do Direito, São Paulo, Martins Fontes, 1991, pp. 13 a 
16. 

Observe-se que o recorrente parece não ter estudado Kelsen, ao preparar-se para o 
concurso, e tampouco teve o cuidado de ler esse autor para preparar seu recurso, 
baseado exclusivamente na análise gramatical dos vocábulos vigência e validade 
(sem, entretanto, citar a fonte de que foi beber). O recurso não traz qualquer citação do 
próprio clássico (Kelsen) ou de estudiosos que se dedicaram à exegese de sua obra. O 
recurso é apenas uma lamentável aventura. 
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A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 71 

Alega-se a nulidade da questão, ao fundamento de que, além da alternativa “a” 
(indicada pelo gabarito provisório) também seria incorreta a alternativa "e". 

A questão diz respeito à teoria da responsabilidade no pensamento de Hans Kelsen 
("Teoria Pura do Direito") e pedia que o candidato assinalasse a proposição incorreta. 
Diz a alternativa "e", tomada como errada no recurso: 

Pelo não-ressarcimento do prejuízo causado por um indivíduo também pode responder 
um outro indivíduo, se a sanção da execução civil deve ser dirigida contra o patrimônio 
de um outro indivíduo na hipótese de o primeiro não cumprir seu dever de indenizar. Um 
exemplo dessa proposição, incorporada ao direito positivo brasileiro, é o dever de 
indenizar, cometido ao empregador, por atos praticados por seus empregados, no 
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 

Curioso notar que a fundamentação do recurso – e são vários os recursos que repetem 
praticamente o mesmo texto – traz menção a disposições do Código Civil ou trecho de 
trabalho dogmático de outro autor, mas ninguém fala da obra mencionada na questão. 
Vale dizer: o candidato preparou-se para o concurso sem nunca ter estudado Kelsen e, 
ao recorrer de questão pertinente à matéria, também se recusou a buscar na fonte 
original (aliás, a questão cita até mesmo a obra em que está baseada, a "Teoria Pura 
do Direito", clássico da literatura jurídica universal). 

Kelsen afirma textualmente: "A sanção de execução, isto é, a indenização compusória 
do prejuízo através do órgão aplicador do Direito, apenas surge quando este dever não 
é cumprido. São esta sanção de da execução civil se dirige ao patrimônio do indivíduo 
que causou o prejuízo através de sua conduta e o não indenizou, este indivíduo 
responde pelo seu próprio delito, que consiste no não-ressarcimento do prejuízo por 
ele causado. Mas, por estes delito, isto é, pelo não-ressarcimento do prejuízo por ele 
causado, também pode responder um outro indivíduo. Tal é o caso se a sanção da 
execução civil deve ser dirigida contra o patrimônio de um outro indivíduo na hipótese 
de o primeiro não cumprir o seu dever de indenização" (H. Kelsen. Reine rechtslehre 
(1960), tradução para o para o português de J. B. Machado, Teoria pura do Direito, 
São Paulo, Martins Fontes, 1991, p. 137). 

Ou seja: nada há de errado ou impróprio na alternativa "e". Ela corresponde ao 
pensamento de Hans Kelsen e essa teoria geral foi incorporada no ordenamento 
jurídico pátrio pelo art. 932 do Código Civil, que estabelece serem também 
responsáveis pela reparação civil (causado por ato ilícito), "o empregador ou 
comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 
lhes competir, ou em razão dele" (inciso III). 

Observe-se que a proposição kelseniana não diz respeito à natureza da 
responsabilidade, mas ao dever de indenizar. Kelsen desenha nessa passagem, com 
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notáveis reflexões de lógica e filosofia jurídica, proposição simples, que se incorporou 
como formidável paradigma jurídico no direito ocidental: a ideia de que alguém possa 
ser responsabilizado pelo ato ilícito praticado por outrem.  

Com efeito, a alternativa "e" é correta, tendo em conta que a questão é "sobre a teoria 
da responsabilidade no pensamento de Hans Kelsen" (não sobre o pensamento de 
Cláudio Luiz Bueno de Godoy ou qualquer outro autor). 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 72 

Alega o candidato recorrente que a proposição I da questão em foco também se 
encontra correta, de acordo com o art. 571 do Código Civil. 

Não lhe assiste razão. 

Considerando-se que o contrato referido na questão é de comodato – e não de 
locação -, aplica-se ao caso o art. 582 do Código Civil. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 72. 

 

QUESTÃO 74 

Propugna o candidato recorrente pela anulação da questão, sob o fundamento de que 
a referida questão foi embasada em acórdão do STJ, da lavra da Ministra Nancy 
Andrighi, da 3ª Turma, e de que a questão não indica todas as circunstâncias que 
envolveram a causa julgada, especificadamente que “a Sociedade de Advogados teria, 
supostamente, tolerado a ausência de correção monetária, tendo em vista a 
manutenção do vínculo”;  “a possibilidade de a sociedade, ao longo do período 
contratual, ter exercido o direto de revisão com base na correção monetária, porém 
sem êxito, por falta de acordo com a parte contrária, dentre outros, até chegar ao 
ponto de não mais ser possível a execução contratual”; “quem teria rescindido o 
contrato”. 

Não lhe assiste razão. 

As “informações” que o recorrente alega não terem constado no enunciado fazem 
parte do raciocínio exigido para se alcançar a resposta correta ou são desnecessárias. 

Assim, a caracterização da “supressio” está relacionada ao fato de que decurso do 
tempo suprima determinada obrigação contratual não hipótese do não exercício do 
direito correspondente. 
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Era obrigação do candidato, portanto, saber que a sociedade ao longo do período 
contratual, exercer o direito de revisão do contrato. 

Por fim, é irrelevante para o deslinde da questão quem rescindiu  o contrato. 

Opina-se seja negado provimento ao recurso que pretende a anulação da questão 74. 

 

QUESTÃO 75 

Requerem os recorrentes a alteração do gabarito. Sustentam que a alternativa correta 
seria a letra “a”, e não a letra “b”. 

Não lhes assiste razão. 

A proposição I é incorreta, pois conforme o § 3o  do art. 428 da CLT: “O contrato de 
aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de aprendiz portador de deficiência”. 

O § 3º acima transcrito deve ser interpretado à luz do caput do art. 428, segundo o 
qual: 

“Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por 
prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 
(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem 
formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral 
e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação” (grifou-se). 

A regra geral, portanto, é de que todo contrato de aprendizagem deve ser estipulado 
por prazo determinado. 

Alice Monteiro de Barros corrobora essa conclusão, expondo a jurisprudência do TST: 

“(...) A jurisprudência do TST vem-lhe atribuindo a natureza de tipo especial de contrato 
determinado, em estreita consonância com a alteração legislativa verificada com a Lei n. 
10.097, de 2000, que deu nova redação ao art. 428 da CLT” (Curso..., p. 572-573). 

Observe-se que a lei é clara no sentido de que, em qualquer hipótese de contrato de 
aprendizagem, deverá haver estipulação de prazo, sendo que no caso do aprendiz 
portador de deficiência, o prazo, poderá ser superior a 2 (dois) anos. 

Assim, incorreta a proposição II quando afirma: “O contrato de aprendiz portador de 
deficiência poderá ser estipulado por tempo indeterminado”. 

A proposição II, por seu turno, é correta, visto que reflete o art. 432 da CLT, segundo o 
qual: “A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo 
vedadas a prorrogação e a compensação de jornada”. 

Note-se que o fato de a proposição não contemplar a exceção prevista no § 1º do 
mesmo artigo, não a torna falsa. Ou sema, a proposição II é correta porque reflete 
literalmente o disposto no caput do art. 432 da CLT.  
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Em vista do exposto, a Banca opina seja negado provimento aos recursos. 

 

QUESTÃO 78 

Propugna-se a anulação da questão 74, sob o fundamento de que “também encontra-
se correta a alternativa ‘b’”. 

Não lhes assiste razão. 

Observe-se, desde logo, que de acordo com o enunciado a pretensão deduzida por 
Alex da Silva foi “indenização por perdas e danos e dano moral”. 

Alex da Silva não formulou pedido para retirada das “respectivas anotações” no serviço 
de proteção ao crédito. Esse fato não consta da petição inicial, de modo que não faz 
parte da lide. Assim, não tem qualquer fundamento a alegação de que “considerando 
que em nenhum momento a questão afirma que o nome foi retirado dos serviços de 
proteção, não há prescrição a ser pronunciada, pois o dano é permanente”.   

A questão deve ser analisada a partir da perspectiva da petição inicial, onde Alex da 
Silva formula pedido de indenização por perdas e danos e dano moral. 

Assim, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a 
pretensão de reparação civil. 

Com a medida cautelar, a prescrição foi interrompida até o depoimento ter sido 
prestado, em 17/08/2006. Ou seja, restituiu-se o prazo de 3 (três) anos a Alex da Silva, 
a partir desta data. A prescrição se verificou, destarte, em 17/08/2009. 

Como a ação foi ajuizada apenas em 12/05/2011 está prescrita a pretensão de 
reparação civil de Alex. 

A prescrição deverá ser pronunciada de ofício, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC. 

Opina-se seja negado provimento ao recurso que pretende a anulação da questão 78. 

 

QUESTÃO 79 

Afirma-se no recurso que a proposição IV da questão seria incorreta. Diz ela: “IV. A 
citação DA pessoa jurídica pelo correio só será válida quando o carteiro fizer a entrega 
da carta registrada a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração.” 

Sustenta-se que a jurisprudência do STJ estaria admitindo citação da pessoa jurídica 
como válida, quando a carta respectiva chega no endereço correto, 
independentemente de quem a receba. 
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A questão é de Direito Processual Civil e não de Direito Processual do Trabalho. A 
redação do art. 223, parágrafo único, é no sentido de que, sendo o réu pessoa jurídica, 
será válida a entrega da carta “a pessoa com poderes de gerência geral ou de 
administração”. 

Há decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige tenha a 
pessoa “poderes expressos”. Mas isso, data vênia, não é menos do que o óbvio 
ululante: não é preciso ter poderes expressos ou especiais. Basta encontrar-se a 
pessoa que recebe a carta de citação investida de gerência geral ou de administração. 
Qualquer um que se apresente como tal, não sendo imprescindível seja ele 
representante legal da pessoa jurídica. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 87 

Impugna-se o gabarito provisório, ao fundamento de que a alternativa “c” seria errada, 
sustentando-se que a questão seria nula, porque a alternativa "e" também seria certa 
(a questão teria duas respostas certas, afirma-se no recurso). 

A solução está na literalidade do art. 267, V, do CPC: "extingue-se o processo, sem 
resolução de mérito, quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou 
de coisa julgada". 

O argumento do recurso é baseado no art. 268 do CPC, no sentido de que, com a 
extinção do feito prevista no art. 267, V, o autor não está proibido de intentar de novo a 
ação. O recorrente, data venia, confunde a natureza da decisão – enquanto coisa 
julgada meramente formal – com a possibilidade de aforamento de nova demanda. O 
óbice colocado no art. 268 é baseado em premissa lógica: se o processo é extinto 
porque havia coisa julgada, por exemplo, não é razoável supor que, extinto o feito por 
essa razão, possa o autor intentar nova ação, o que levaria a mais uma sentença 
extinguindo – até mesmo de ofício – a terceira ação. A coisa julgada material, portanto, 
não está na decisão que acolhe a preliminar, mas na sentença anterior, que julgara o 
litígio – reproduzido na segunda ação, com as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido – e aperfeiçoou-se como coisa julgada material. Só a 
alternativa "c" é correta e o gabarito não contém falha. 

A solução, portanto, é negar provimento ao recurso. 

 

QUESTÃO 89 

Pretendem os candidatos a anulação da questão ao fundamento de que a alternativa 
a), tida como incorreta segundo o gabarito, enseja dúvida ao não estabelecer se trata 
de suspeição do juiz, a qual suspende o feito (CPC, art. 265, III), ou se arguida contra 
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órgão do Ministério Público, intérprete, perito ou serventuário de justiça, a qual 
suspende o feito após recebi (CPC, art. 138, § 1º, do CPC). 

Sem razão. A alternativa, ao dispor que a exceção de suspeição, por si só, não 
suspende o processo apresenta-se incorreta, pois não diz tratar-se da suspeição do 
juiz.  

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão.  

 

QUESTÃO 90 

Discute-se se a questão 90 possui efetivamente apenas uma alternativa correta.  

De acordo com o gabarito divulgado, a alternativa correta é a “c”, segundo a qual são 
incorretas as proposições III e IV.  

Não assiste razão aos recorrentes. 

Saliente-se, desde logo, que o fato de as proposições III e IV serem incorretas não 
exclui a possibilidade de existirem outras também incorretas. É o que de fato ocorre. 

Frise-se que a alternativa correta não prevê serem “apenas” incorretas as proposições 
III e IV. 

A proposição I é correta , porque a Convenção 158 da OIT é, de fato, tratado que 
versa sobre direitos humanos. 

Para fundamentar essa afirmação, lança-se mão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
no julgamento da ADI 1625, 03/06/1989: 

“Parece não restar dúvidas de que a Constituição de 1988, ao versar sobre direitos 
individuais e direitos sociais no mesmo título (Título II), tratou tais categorias de direitos de 
maneira una, de modo que é impossível invocar a prevalência de um direito individual sobre 
um direito social. Nesse sentido, o mesmo tipo de tratamento conferido aos direitos 
individuais deve ser dado aos direitos sociais. 

Da perspectiva do direito internacional, desde há muito se reconhecem direitos sociais como 
direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em 1948, consagrava, 
em diversos artigos, um grau de proteção mínimo aos trabalhadores. Hoje, a própria OIT 
discute a necessidade de adoção de uma abordagem de “direitos trabalhistas como direitos 
humanos”, a fim de dar um grau maior de garantia aos trabalhadores em face dos efeitos 
deletérios do processo de globalização econômica (Ver discussão em ALSTON, Philip. 
Labour rights as human rights: the not so happy state of the art. In: ALSTON, Philip. Labour 
rights as human rights. New York: Oxford University Press, 2005, p. 1-24). 

Ante esse quadro, é certo que a Convenção 158 da OIT pode perfeitamente ser considerada 
um tratado de direitos humanos apto a inserir direitos sociais no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

Nesse contexto, cabe cogitar da aplicação do novo § 3º do art. 5º da Constituição Federal à 
Convenção 158 da OIT.”  
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(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStfArquivo/anexo/adi1625JB.pdf, acesso em 
26/11/2012) 

A proposição II , por seu turno, é incorreta , visto que o sistema do FGTS não é 
incompatível com as garantias reconhecidas aos trabalhadores na Convenção 158 da 
OIT. 

Aliás, o art. 12 da Convenção expressamente prevê a possibilidade de legislação 
nacional prever a constituição de fundo formado por cotizações de empregadores 
como o objetivo de indenizar o tempo de serviço do empregado: 

Art. 12 — 1. Em conformidade com a legislação e a prática nacionais, todo trabalhador cuja 
relação de trabalho tiver sido terminada terá direito: 

a) a uma indenização por término de serviços ou a outras compensações análogas, cuja 
importância será fixada em função, entre outras coisas, do tempo de serviço e do montante 
do salário, pagáveis diretamente pelo empregador ou por um fundo constituído através de 
cotizações dos empregadores; ou 

b) a benefícios do seguro desemprego, de um sistema de assistência aos desempregados 
ou de outras formas de previdência social, tais como benefícios por velhice ou por invalidez, 
sob as condições normais às quais esses benefícios estão sujeitos; ou 

c) a uma combinação de tais indenizações ou benefícios (grifou-se). 

A necessidade de motivação do ato da dispensa não é  incompatível com o 
sistema do FGTS, de acordo com a Convenção 158 da O IT. 

A proposição III , por seu turno, é incorreta , à luz da Constituição e da jurisprudência 
atual do STF. 

Com efeito, com o advento da EC/45, que incluiu o novo § 3º ao art. 5º “Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

O STF reconheceu aos tratados de direitos humanos natureza de norma 
infraconstitucional, mas hierarquicamente superior a legislação interna (RE 349703 / 
RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO  EXTRAORDINÁRIO Relator(a):  Min. 
CARLOS BRITTO Julgamento:  03/12/2008 Órgão Julgador:  Tribunal Pleno).  

Essa conclusão prejudica a decisão anterior do próprio STF, segundo a qual a 
exigência de Lei complementar do art. 7, I, inviabilizava a ratificação da Convenção 
158. Segundo o entendimento recente da Corte, essa tese não faz mais sentido. 
Assim, a exigência de Lei Complementar para disciplinar o art. 7º da Constituição, não 
obsta a ratificação da Convenção 158 da OIT, uma vez observado o disposto no art. 
5º, § 3º, da Constituição. 

Transcreve-se, mais uma vez, o voto do Min. Joaquim Barbosa no julgamento da ADI 
ADI 1625, 03/06/1989: 

“Ainda que não se admita a tese de que os tratados de direitos humanos anteriores à EC/45 
possuem estatura constitucional, creio ser altamente plausível defender, ao menos, como já 
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fizeram o min. Gilmar Mendes e o min. Sepúlveda Pertence em diferentes oportunidades, 
que os tratados de direitos humanos possuem estatura supralegal, porém 
infraconstitucional. 

Se se atribui o caráter supralegal aos tratados de direitos humanos e se se reconhece à 
Convenção 158 da OIT o status de tratado de direitos humanos, chega-se facilmente à 
conclusão de que o Poder Executivo não podia, sem a intervenção do Congresso, denunciar 
o referido tratado. Isso porque, estar-se-ia permitindo que uma norma de grau hierárquico 
bastante privilegiado pudesse ser retirada do mundo jurídico sem a intervenção de um órgão 
legislativo. Mais que isso, estar-se-ia permitindo que o Poder Executivo, por sua vontade 
exclusiva, reduzisse de maneira arbitrária o nível de proteção de direitos humanos garantido 
aos indivíduos no ordenamento jurídico nacional. 

Se já é inviável pensar que seja possível a revogação de um ato com força de lei por ação 
apenas do Executivo, o fato de estar-se diante de um ato com força supralegal agrava ainda 
mais a situação. 

Todas essas considerações levam a crer que não era possível ao Poder Executivo 
denunciar unilateralmente a Convenção 158 da OIT, afastando a possibilidade de o 
Congresso Nacional emitir uma opinião sobre a denúncia. Os arts. 49, I e 84, VIII, da 
CF/1988, abrangem, também, a necessidade de autorização do Congresso Nacional para os 
casos de denúncia. A ausência de um pronunciamento parlamentar, no caso, leva à violação 
dos citados dispositivos.” 

Por fim, a proposição IV é incorreta , visto que foi o Poder Executivo quem denunciou 
a Convenção 158 da OIT. 

Em síntese: a proposição I é correta, enquanto as proposições II, III e IV são 
incorretas. 

A Banca opina seja negado provimento aos recursos objetivando a anulação ou 
alteração do gabarito da questão 90. 

 

QUESTÃO 91 

Requerem os recorrentes a alteração do gabarito. 

Não lhes assiste razão. 

O cerne da questão é verificar quantos períodos de férias José Marcondes teria direito 
de usufruir no Brasil, por conta da empregadora. 

Considerando que José Marcondes permaneceu trabalhando no exterior de 30/4/2006 
a 30/10/2012, bem como a redação do art. 6º da Lei nº 7.064/82, fará jus a quatro 
períodos de férias que poderiam ter sido usufruídos no Brasil, por conta da 
empregadora. 

Os dois anos de carência são 2006/2007 e 2007/2008. Os quatro períodos em que 
empregado poderia usufruir férias no Brasil são 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 
2011/2012. 
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Saliente-se que o período 2012/2013 é incompleto, de modo que não se inclui na 
hipótese prevista no art. 6º da referida lei, já que não foi adquirido o direito. 

Ressalte-se, por fim, que o direito de José Marcondes a usufruir os quatro períodos de 
férias no Brasil, como todo direito subjetivo, trata-se de facultas agendi, e, nesse 
sentido, está previsto na alternativa “d” que é a correta. 

A faculdade – e não obrigação - do exercício do direito está prevista na expressão 
“José fazia  jus...”. 

O dever é dirigido ao devedor, no caso, a empresa, de permitir o gozo das férias e 
custeá-las no Brasil, nos termos da lei referida. 

Em vista do exposto, a Banca opina seja negado provimento aos recursos. 

 

QUESTÃO 93 

Impugnam os recorrentes a questão 93, alegando que o gabarito está incorreto e que a 
mesma deve ser anulada. Sustentam que a proposições IV estaria correta. 

Não lhes assiste razão. 

Reza o art. 25, III, da Lei nº 8.213/90: 
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: 
(...) 
III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o 
art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta 
Lei (grifou-se). 

O art. 11, V, da mesma Lei assevera: 
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
(...) 
V - como contribuinte individual: 

Pois bem. A proposição IV está redigida nos seguintes termos: 

“A segurada contribuinte individual tem direito ao salário-maternidade de 120 dias, pago 
diretamente pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), desde que possua carência 
de dez meses” (grifou-se). 

Ora, conforme a dicção legal, a carência não é de dez meses , mas de dez 
contribuições mensais. 

Ou seja, se a contribuinte individual antecipar uma  contribuição por mês, a título de 
exemplo, terá direito ao salário maternidade, sem necessitar aguarda dez meses. 

Nesses termos, a proposição IV também é incorreta. 

A Banca, desse modo, opina seja negado provimento aos recursos. 
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QUESTÃO 94 

Propugna-se a anulação da questão 94 ou mudança de seu gabarito. 

Não lhes assiste razão. 

A proposição II está incorreta, nos termos do art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.742/93, 
segundo o qual (grifou-se): 

§ 2o  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do 
benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício.    (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

Com relação a proposição IV é correta, nos termos do art. 21-A, § 1º que prevê: 

§ 1o  Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste 
artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não 
tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser 
requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de 
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para 
esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído pela Lei nº 
12.470, de 2011) 

Oportuno salientar que o caput do art. 21 prevê que o benefício de prestação 
continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. Ora, isso não significa que quando da rescisão do 
contrato de trabalho entre José Amintas e a Panificadora devesse, para o 
restabelecimento do benefício previdenciário, ser realizada perícia médica para 
reavaliação da deficiência. 

A regra geral do art. 21-A, § 1º, da Lei nº 8.742/93, portanto, é de que para a 
continuidade do pagamento do benefício suspenso, não há necessidade de realização 
de perícia médica ou reavaliação da deficiência. 

Opina-se seja negado provimento ao recurso que pretende a anulação da questão 94 
ou alteração de seu gabarito. 

 

 

QUESTÃO 95 

Pretendem os candidatos seja alterado o gabarito para constar a alternativa e) como 
resposta, ao fundamento de que a alternativa d) é incorreta, segundo os dispositivos 
legais citados: arts. 11, VII, 25, III e 39, parágrafo único da Lei 8.213. 

Não padece de incorreção a alternativa d), ao dispor que a segurada especial, ao 
requerer o salário maternidade antes do parto, deve comprovar exercício de atividade 
rural nos últimos dez meses anteriores ao requerimento, pois vai ao encontro do 
disposto no art. 25, III c/c art. 39, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 
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A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a alteração do gabarito 
da questão. 
 

QUESTÃO 96 

Propugna-se a anulação da questão 96 ou mudança de seu gabarito. Alega-se que as 
proposições I e IV são incorretas. 

Não lhes assiste razão. 

Saliente-se, desde logo, que a questão refere-se ao módulo Direito Previdenciário. 
Dessa forma, é da competência do STJ estabelecer a jurisprudência dominante. 

Também é oportuno reiterar o disposto no art. 33 da Resolução 75/2009 do CNJ, 
segundo o qual: 

“Art. 33. As questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, 
necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência 
pacificada dos Tribunais Superiores”. 

Assim, nesse sentido, considerando-se a jurisprudência pacificada no STJ não incide 
contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias pagos pelo empregador na 
hipótese de auxílio-doença, nem sobre o terço constitucional de férias (grifou-se): 

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
TESE DOS CINCO MAIS CINCO. PRECEDENTE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 
1002932/SP. OBEDIÊNCIA AO ART. 97 DA CR/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. 
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. 

1. Consolidado no âmbito desta Corte que nos casos de tributo sujeito a lançamento por 
homologação, a prescrição da pretensão relativa à sua restituição, em se tratando de 
pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05 
(em 9.6.2005), somente ocorre após expirado o prazo de cinco anos, contados do fato gerador, 
acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação tácita. 

2. Precedente da Primeira Seção no REsp n. 1.002.932/SP, julgado pelo rito do art. 543-C do 
CPC, que atendeu ao disposto no art. 97 da Constituição da República, consignando 
expressamente a análise da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 118/05 pela Corte 
Especial (AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 
06.06.2007). 

3. Os valores pagos a título de auxílio-doença e de auxílio-acidente, nos primeiros quinze dias 
de afastamento, não têm natureza remuneratória e sim indenizatória, não sendo considerados 
contraprestação pelo serviço realizado pelo segurado. Não se enquadram, portanto, na 
hipótese de incidência prevista para a contribuição previdenciária. Precedentes. 

4. Não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 relativo às férias (terço 
constitucional). Precedentes. 

5. Recurso especial não provido. (BRASIL, STJ, REsp 1217686 /PE RECURSO ESPECIAL 
2010/0185317-6, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, 
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julgamento 07/12/2010, Data de publicação e fonte DJe 03/02/2011, www.stj.jus.br, acesso em 
28/11/2012). 

PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – CINCO ANOS DO FATO GERADOR 
MAIS CINCO ANOS DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N. 
118/2005 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SALÁRIO MATERNIDADE – FÉRIAS –   
INCIDÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRIMEIROS QUINZE DIAS – 
ABONO CONSTITUCIONAL – NÃO INCIDÊNCIA. 

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.002.932/SP, 
submetido ao rito dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC, julgado em 25.11.2009 
adotou o entendimento segundo o qual, para as hipóteses de devolução de tributos sujeitos à 
homologação, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a prescrição do 
direito de pleitear a restituição ocorre após expirado o prazo de cinco anos, contados do fato 
gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação tácita. 

2. O STJ, por intermédio da sua Corte Especial, no julgamento da AI nos EREsp 644.736/PE, 
declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da Lei Complementar n. 118/2005, 
a qual estabelece aplicação retroativa de seu art. 3º, porquanto ofende os princípios da 
autonomia, da independência dos poderes, da garantia do direito adquirido, do ato jurídico 
perfeito e da coisa julgada. 

3. No caso dos autos os fatos geradores são anteriores ao início da vigência da Lei 
Complementar n. 118/2005 e a ação a antecedeu, portanto, aplica-se o prazo prescricional de 
cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação 
tácita, tal como decidido na decisão agravada. Prescrição afastada. 

4. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior é o de que o salário-maternidade possui 
natureza salarial, motivo pelo qual integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por 
outro lado, não possui natureza remuneratória a quantia paga a título de auxílio-doença e 
auxílio-acidente nos 15 primeiros dias do benefício. Precedentes. 

5.  Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por constituir 
verba que detém natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração para fins de 
aposentadoria. Entendimento firmado pela  Primeira Seção nos autos de incidente de 
uniformização de interpretação de lei federal dirigido a este Tribunal Superior, cadastrado 
como Pet 7.296/PE, da relatoria da Sra. Ministra Eliana Calmon, julgado em 28.11.09 (DJe de 
10.11.09).Agravo regimental da FAZENDA NACIONAL improvido. Agravo regimental da 
CONSTROYER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.parcialmente provido apenas para reconhecer a não incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias.(BRASIL, STJ, AgRg nos EDcl no REsp 
1095831 / PR AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL 
2008/0215392-1, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, julgamento 
22/06/2010, data de publicação e fonte DJe 01/07/2010, www.stj.jus.br, acesso em 
28/11/2012). 

Observa-se, desse modo, que tanto a proposição I, quanto a proposição IV são 
corretas. 

Opina-se seja negado provimento ao recurso que pretende a anulação da questão 96 
ou alteração de seu gabarito. 
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QUESTÃO 97 

Alega-se que o gabarito dessa questão deve ser alterado ou a questão anulada. 

Não lhes assiste razão. 

O artigo 18 da lei nº 8.213/91, que disciplina os planos de benefício da previdência 
social, dispõe textualmente em seu parágrafo 1º:  

"somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII 
do art. 11 desta lei".  

E o art. 11 da citada lei, faz referência aos empregados domésticos em seu inciso II, o 
qual não foi abrangido pelo benefício do auxílio-acidente, razão porque, inegavelmente 
não se aplicam a eles as disposições que regem o auxílio-acidente de trabalho. 

E o Tribunal Superior do Trabalho, em recente decisão, possui a mesma posição, 
assim: 

“EMPREGADO DOMÉSTICO. ACIDENTE DE TRABALHO. GARANTIA NO EMPREGO. Ao 
empregado doméstico que sofre acidente de trabalho é garantido o afastamento por auxílio-
doença, com o fim de que no período de restabelecimento a previdência social arque com o 
benefício correlato até a alta previdenciária. Não existe a figura do auxílio acidente do trabalho a 
garantir a estabilidade dessa categoria profissional, por inexistir previsão legal específica, 
afastando-se, portanto, a garantia no emprego àqueles que sofrem acidente de trabalho. Não se 
pode conferir interpretação ampliativa do art. 118 da Lei nº 8.213/91, face à peculiariedade da 
atividade doméstica, sendo, por isso, indevida a indenização substitutiva correspondente ao 
período da garantia de emprego. Recurso de revista conhecido e provido.” (PROCESSO Nº TST-
RR-2224300-47.2004.5.09.0016, Ministro Relator Aloysio Corrêa da Veiga, julgado em 
07.04.2010). 

Por tal razão, opina-se seja negado provimento ao recurso. 
 

QUESTÃO 100 

Pugnam os recorrentes pela anulação da questão nº 100, sob a alegação de que tanto 
a alternativa “a”, quanto a alternativa “c” são incorretas. 

Não lhes assiste razão. 

O art. 967 do Código Civil é suficientemente claro ao dispor (grifou-se): 

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis 
da respectiva sede, antes do início de sua atividade. 

A Banca opina seja negado provimento ao recurso objetivando a anulação ou alteração 
do gabarito da questão 100. 
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O fato de ser permitido ao empresário apresentar a documentação no prazo de 30 
dias, conforme autoriza o § 1º do art. 1.151 do Código Civil, não afasta a 
obrigatoriedade prevista no ar. 967.  

Incorreta, portanto, a alternativa “c”. 

No tocante a alternativa “a”, observe-se que não se aplica ao caso o enunciado 202 da 
IV Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, visto que se refere a “sociedade rural”. 

A alternativa “a”, por sua vez, refere-se ao “empresário individual”. 

Em vista do exposto, opina-se seja negado provimento ao recurso que pretende a 
anulação da questão nº 100.  
 
 

Curitiba, 29 de novembro de 2012. 
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