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Concurso para Juiz Substituto da Justiça do Trabalho da 3ª Região 
 

Concurso Público nº 01/2009 
 

2ª Prova Escrita – 17/05/2009 
 
 

1ª Questão – Direito do Trabalho: Nas denominadas “empresas ou organizações de 
tendência”, pode ser exigida a manifestação do empregado sobre suas próprias convicções 
políticas, ideológicas ou religiosas para fins de sua admissão ou de manutenção de seu contrato 
de trabalho? Justifique. 
 
2ª Questão – Direito do Trabalho: Qual o fundamento jurídico do reconhecimento do direito 
aos salários do período trabalhado nos casos de contratação de empregado público sem 
concurso? E do direito ao FGTS? 
 
3ª Questão – Direito Processual do Trabalho: Explique, diferencie e indique as respectivas 
conseqüências do ato processual inexistente, ato processual nulo e ato processual meramente 
irregular no processo do trabalho. 
 
4ª Questão – Direito Processual do Trabalho: Como se distribui o ônus da prova no 
processo do trabalho, em contraste com o processo civil? 
 
5ª Questão – Direito Constitucional: a) Pode-se dizer que existe, à luz do ordenamento 
jurídico brasileiro em vigor, um direito fundamental à tutela jurisdicional executiva? Justifique. b) 
Em caso positivo, pode haver colisão entre ele e outros direitos fundamentais? Exemplifique e 
explique a técnica recomendável para a solução desses casos de colisão. 
 
6ª Questão – Direito Processual Civil: Explique e relacione o princípio da boa-fé processual 
com o inciso IV do art. 600 do CPC brasileiro. É possível sancionar, ainda que de ofício, o 
executado que descumpra injustificadamente esse preceito legal? Em caso afirmativo, de que 
forma? Fundamente, sempre. 
 
7ª Questão – Direito Processual Civil:  Defina e diferencie, à luz da legislação processual 
civil brasileira em vigor, a efetivação da tutela antecipada e a execução provisória. É aplicável 
subsidiariamente ao processo do trabalho brasileiro, no todo ou em parte, o artigo 475-O do 
Código de Processo Civil? Justifique. 
 
8ª Questão - Direito Administrativo: Nos casos de responsabilidade objetiva do Estado, 
dissertar sobre a(s) excludente(s) dessa responsabilidade. 
 
9ª Questão - Direito Civil: Quais são os tipos de sociedades empresariais previstos no novo 
Código Civil de 2002? Admitindo-se ao menor emancipado o exercício da atividade empresarial 
aos 16 anos, pode ele tomar parte nestes tipos de sociedade? Pode o menor não emancipado 
adquirir a condição de sócio nestas sociedades? Fundamentar, sempre.  


