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DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

                          I -  DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes à 

função disponibilizada de estagiário, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, 

conforme disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001 DE 2017 do TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 5ª REGIÃO. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição Nome 

850002037 Adiel Pericles Conceicao Reis 

850000446 Ana Paula Santos Monteiro Pinto 

850000112 Beatriz Guedes De Azerêdo 

850000112 Beatriz Guedes De Azerêdo 

850000112 Beatriz Guedes De Azerêdo 

850000112 Beatriz Guedes De Azerêdo 

850001101 Caio Nogueira Vieira 

850001101 Caio Nogueira Vieira 

850002264 Edna Gercina Meira Barreto Gomes 

850002264 Edna Gercina Meira Barreto Gomes 

850002217 Gabriela Santos Da Conceição 

850002217 Gabriela Santos Da Conceição 

850002016 Isla Gomes Neves 

850001757 Ismaire Pinto Xavier 

850001377 Jeferson Oliveira Da Silva 

850001126 Jônatas Araújo Barbosa Dos Santos 

850001126 Jônatas Araújo Barbosa Dos Santos 

850001212 Maria De Fátima Pereira De Santana 

850000305 Monique Mikiko Vieira Maciel 

850000305 Monique Mikiko Vieira Maciel 

850002326 Paola Dieb Halla Espinoza Valverde 



850002326 Paola Dieb Halla Espinoza Valverde 

850001437 Patrícia Paula Azevedo Heine 

850001437 Patrícia Paula Azevedo Heine 

850002224 Sandra Regina Silva Mendes 

850002224 Sandra Regina Silva Mendes 

850000033 Telma Dos Santos Ferraz 

850000033 Telma Dos Santos Ferraz 

850000033 Telma Dos Santos Ferraz 

850000619 Uriel Alves Franco De Brito 

 

 

II - DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Função: Estagiário 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) II, III e IV. ” não pode ser considerada correta. No item “II. “Então, é algo 

inegociável” (3º§) – “Por isso, é algo inaceitável”” não há preservação do sentido original. De 

acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “inegociável” apresenta como significado: 

que não se pode negociar.  

Que não pode ser negociado; que não é passível de negociação; característica daquilo que não se 

pode negociar: o gerente apresentou um valor inegociável; alguns valores morais são inegociáveis. 

O vocábulo “negociar” apresenta como significado: lidar com negócios; transacionar 

comercialmente; comerciar. Fazer negócio a respeito de. Permutar ou vender por contrato. 

Firmar, celebrar. Promover o andamento ou a conclusão de; contratar, diligenciar. Já “inaceitável” 

apresenta como significado que não se pode ou deve aceitar, não aceitável; inadmissível. 

Portanto, não há equivalência quanto ao significado dos vocábulos em análise.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em momento algum a afirmativa indicada como correta pelo gabarito expressa que o argumento 

do desembargador citado seja “tempo de trabalho”, como pode ser visto em “C) em sua palestra, 

o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira assegura que a condição humana não permite que 

excessos em relação ao tempo de trabalho sejam realizados utilizando, para isso, argumento de 

autoridade dentre outros. ” Seu discurso versa sobre excessos em relação ao tempo de trabalho e 

seu argumento é que a condição humana não permite que tais excessos sejam realizados. A 



alternativa “D) a Reforma Trabalhista passou por significativas mudanças tendo em vista a CLT, 

Consolidação das Leis Trabalhistas, contudo é preciso atentar para questões que envolvem o 

trabalhador e a preservação de sua saúde assim como a de sua família. ” não pode ser considerada 

correta, pois, de acordo com o trecho “A Reforma Trabalhista promoveu mudanças substanciais na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ” é possível verificar que a Reforma promoveu mudanças 

e não passou por mudanças conforme expressa a opção “D”. 

Fonte: O próprio texto.  

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra (C), As afirmações I e II estão corretas e as demais são incorretas. A 

afirmativa I está correta, nos termos do art.468, caput, da CLT. A afirmativa II está correta, nos 

termos da Súmula 212 do TST. Já a afirmativa III também está incorreta, nos termos do 620 da CLT. 

Fonte: Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A exclusividade é um elemento não essencial à configuração da relação de emprego, eis que não 

há na CLT exigência de que o empregado preste serviços com exclusividade. Não é requisito para 

configurar o vínculo empregatício que ele trabalhe para apenas um único empregador. Há 

possibilidade de vários contratos de trabalho, com empresas diversas, simultaneamente. Exemplo: 

empregado presta serviços na padaria, pela manhã. À tarde, é empregado da central de 

telemarketing. Nesse caso, a Carteira de Trabalho será assinada pelos dois empregadores, 

possuindo, o empregado, dois contratos de trabalho ao mesmo tempo.  

Portanto, A alternativa correta é a letra (E). 

Fonte: Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto- Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa a se marcar nesta questão é a letra (D). O art. 796 da CLT ensina que, a nulidade não 

será pronunciada: quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato; ou quando arguida por 

quem lhe tiver dado causa. Portanto, tal alternativa encontra-se incorreta. As demais alternativas 

estão previstas nos artigos 794 ao 798 da CLT. 

Fonte: Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto- Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra (C), nos termos do art. 896, caput, da CLT. 
A alternativa (D) está incorreta eis que o prazo no recurso ordinário é de 8 dias, nos termos no 
art.895 da CLT. A alternativa (E) está incorreta eis que o prazo é de cinco dias, e não três, nos 
termos do art.897-A, caput, da CLT. As alternativas (A) e (B) estão incorretas eis que, nos termos 
do art.897 da CLT, cabe agravo de petição, no prazo de 8 (oito) dias, das decisões do Juiz ou 
Presidente, nas execuções, bem como cabe agravo de instrumento, no prazo de 8 (oito) dias, dos 
despachos que denegarem a interposição de recursos.  
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument


Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os despachos são pronunciamentos judiciais destituídos de conteúdo decisório, não decorrendo 

em prejuízos à parte. Segundo Marcus Rios Gonçalves, “se existir risco de prejuízo, não haverá 

despacho, mas decisão, que deverá ser fundamentada”.  Assim, a alternativa indicada como 

gabarito da questão afirma que os despachos, AINDA que sem nenhum conteúdo decisório, 

deverão ser fundamentados. Equivoca-se a assertiva, vez que apenas dependerão de 

fundamentação aqueles despachos que estejam revestidos de valor decisório.   

 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Aqueles que funcionam como representantes legais não possuem qualidade de parte, pois, a parte 

nestes casos é o próprio representado. Há a possibilidade de que uma ação não tenha autor, ou 

réu. A ausência de autor pode ser verificada em casos raríssimos em que o juiz possa iniciar o 

processo de ofício. Lado outro, também raras são as ações sem réu, a título de exemplo, Marcus 

Rio Gonçalves aponta para as ações de divórcio consensual, em que os cônjuges vão a juízo em 

comum acordo.  

Fonte: GONÇALVES, Marcus Rios. Direito Processual Civil Esquematizado, 8ª edição. Editora 

Saraiva, 2017.  

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso Improcedente. O artigo 313 do CPC elenca um rol de situações nas quais há a suspensão 
do processo, dentre as quais constam: pela convenção das partes; quando da sentença do mérito; 
pela arguição de suspeição ou impedimento; pela admissão de incidente de resolução de 
demandas repetitivas; não há previsão, pois, de que haverá a suspensão nos casos em que de 
pedido de gratuidade da justiça superveniente à primeira manifestação da parte na instância. 
Fonte: Novo CPC. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada 
De fato, são impedidos o cônjuge, o companheiro e o ascendente, enquanto suspeitos o inimigo 

da parte ou o seu amigo íntimo. Assim, considerando que o enunciado solicita a indicação da 

assertiva incorreta e que, nos termos do Novo Código Civil, estão incorretas mais de uma 

alternativa, decide-se pela ANULAÇÃO da questão.  

Fonte: Novo CPC. 

 
Questão: 44 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B.  
A afirmativa II não está correta, pois aponta como inexigível a licitação em especial para serviços 

de divulgação e serviços de publicidade, nos termos do Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93. Assim, a 

alternativa “B” é a que responde corretamente a questão, pois aponta como verdadeiras apenas 

as afirmativas I e IV. 

Fonte: Lei 8.666/93 



III -  DAS CONCLUSÕES 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 

as decisões e fundamentações supraelencadas. 

                                                                                                                                                    

Publique-se, 

 

21 de fevereiro de 2018 

 

IDECAN 

 


