Simulado Comentado
Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho
FGV - OAB

Olá, OABeiro!
Um dos primeiros passos para garantir uma preparação adequada para o
Exame de Ordem é conhecer bem o perfil da banca organizadora. Da mesma
forma, a resolução de questões é ponto importantíssimo para sua aprovação.
Pensando nisto, elaboramos este breve material elencando as principais
características da Fundação Getúlio Vargas, a banca examinadora que elabora o
Exame de Ordem.
Da

mesma

forma,

disponibilizamos

uma

sequência

de

questões

comentadas, com foco em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, para que
você possa treinar e conhecer um pouco mais a banca. Ademais, será possível
identificar o índice de recorrência dos assuntos.

Vamos lá?

CONHECENDO MELHOR A FGV

Imagem retirada de: http://www.mangomktdigital.com.br/

De acordo com informações retiradas do próprio site da instituição, a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) é uma instituição brasileira de ensino superior, que surgiu em 20
de dezembro de 1944, com o objetivo inicial de preparar pessoal qualificado para a
administração pública e privada do país.
Além de atuar na realização de seleção, avaliação e capacitação profissional para a
gestão pública por meio de exames, certificações, avaliações e concursos públicos, com
destaque para o Exame de Ordem, a FGV também vem se destacando em certames de
Tribunais, além de outros tipos de exames necessários ao provimento de cargos públicos.

1. Estilo de questões

Indubitavelmente, a FGV é uma
das

bancas

mais

temidas

pelos

OABeiros e concurseiros, diante da
forma imprevisível, complexa e rigorosa
de cobrar o conteúdo. A banca mescla
entre

questões

práticas

e

multidisciplinares mais extensas, com
longos textos e mais diretas, variando de acordo com a disciplina. O que permite, em sua
visão, a aferição de conhecimentos, habilidades e competências dos participantes de
forma inovadora e segura, com a frequente adoção de questões com cinco alternativas
de respostas (A, B, C, D, E) do tipo “MÚLTIPLA ESCOLHA”. Porém, como sabemos, o
Exame de Ordem é composto por duas fases, a primeira com 80 questões objetivas de
múltipla escolha, com quatro alternativas cada.
Nesse sentido, um dos diferenciais expostos pela FGV é a elaboração de itens
inteligentes, interdisciplinares e bem elaborados que testam o raciocínio, conhecimento
e a concentração do candidato.
Isso significa dizer que, por misturar mais de uma área, o conteúdo jurídico exigido
nas provas dessa banca aborda muito mais o conhecimento da doutrina e jurisprudência
aplicáveis e da interpretação dos dispositivos legais abordados, em detrimento da
exigência de mero “decoreba” da lei seca.

3) Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela FGV

Conseguimos realizar o estudo da
disciplina

diante

minuciosa

realizada

de

uma

pelo

análise

Setor

de

Inteligência do CERS, das quatro últimas
provas do Exame de Ordem: XXVIII, XXIX,
XXX e XXXI.
Com uma média de 6 (seis) questões
de Direito do Trabalho e 5 (cinco) de Direito Processual do Trabalho, estas correspondem
razoavelmente a uma parte importante da sua prova para que atinja a pontuação mínima,
de 40 (quarenta) questões, para seguir na segunda fase do exame. São disciplinas extensas
e que possuem recentes alterações legislativas, por isso devem receber atenção
redobrada.
Assim, diante da extensão de conteúdos caso não consiga atingir a profundidade do
estudo, priorize os assuntos mais recorrentes na prova. No entanto, não utilize essas
informações contra você! Busque primeiro o conhecimento de todo conteúdo.
Confira abaixo o índice de recorrência dos assuntos dos últimos quatro exames
realizados.

Análise de Recorrência dos assuntos de Direito do
Trabalho
Direito do Trabalho

Relação de trabalho e relação de
emprego
Empregado

4%

4%

Trabalho infantil e trabalho do menor

9%
4%

13%

4%

Duração do trabalho

4%
4%

Remuneração e salário

4%

13%

4%

Alteração do contrato de trabalho

4%

4%
13%

4%

4%
Interrupção e suspensão do contrato de
trabalho
Cessação do contrato de emprego

Dispensa individual, plúrima e coletiva

Estabilidade e garantias provisórias de
emprego

De forma genérica, temos como temas mais recorrentes:

Duração

do
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01

normativos
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e
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de

emprego

trabalho do menor
Remuneração

e

-

01

Alteração

do

-

01

contrato

de

-

01

salário

emprego
Interrupção

e

suspensão

do

contrato

de

trabalho
Dispensas

- 01

individual, plúrima
e coletiva

Estabilidade

e

- 01

garantias
provisórias

de

emprego
O

Fundo

de

Garantia do Tempo
de Serviço

- 01

- 01
Segurança

e

higiene do trabalho
Direitos

e

- 01

interesses difusos,
coletivos

e

individuais
homogêneos

na

esfera trabalhista
Leis

13.467/17

- 01

(reforma da CLT) e
13.874/19
(declaração

de

direitos

de

liberdade
econômica)

Portanto, os assuntos com maiores índices de incidência são: duração do
trabalho,

cessação do contrato de emprego,

negociados e direito do trabalho.

Instrumentos normativos

Analise agora a recorrência em Direito Processual do Trabalho:

Análise de Recorrência dos assuntos de Direito
Processual do Trabalho

Organização da Justiça do trabalho
Atos, termos e prazos processuais

5%

5%

6%

5%

Dissidio individual e dissidio coletivo

5%
11%

Audiência.

5%
Sistema recursal trabalhista

5%
11%

Execução trabalhista
Liquidação da sentença
Inquérito para apuração de falta grave

42%
Ações civis admissiveis no processo
trabalhista
Lei 13.467/17 e Instrução normativa
41/18 do TST

Organização da Justiça do trabalho

1

Atos, termos e prazos processuais

1

Dissidio individual e dissidio coletivo

2

Audiência.

1

Sistema recursal trabalhista

8

Execução trabalhista

2

Liquidação da sentença

1

Inquérito para apuração de falta grave

1

Ações civis admissíveis no processo trabalhista

1

Lei 13.467/17 e Instrução normativa 41/18 do TST

1

Assim, os assuntos com maiores índices de incidência são:
Sistema Recursal Trabalhista, aparecendo 8 (oito) vezes
Dissídio individual e coletivo e Execução Trabalhista, aparecendo 2 (duas) vezes.

4) A importância da resolução de simulados:

Agora que você já conhece bem a
FGV, percebe a importância de praticar a
resolução de várias questões com o estilo
da banca?
Diante

disso,

é

fundamental

o

direcionamento do estudo para o estilo de
prova, notadamente com a resolução de
simulados com questões extraídas dos
exames mais recentes da FGV.

Pensando nisso, preparamos um Simulado Comentado de Direito do Trabalho e
Direito Processual do Trabalho, contendo questões cobradas nos últimos Exames.

SIMULADO COM 50 QUESTÕES DE DIREITO DO TRABALHO E DIREITO
PROCESSUAL DO TRABALHO EXTRAÍDAS DE CERTAMES DO EXAME
DA ORDEM DA FGV

1. Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXXI - Primeira Fase
Renato é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu
empregador. Contudo, a CTPS de Renato foi assinada como sendo operador de
máquinas da empresa de titularidade do seu empregador. Renato tem receio de que, no
futuro, não possa comprovar experiência na função de empregado doméstico e, por isso,
intenciona ajuizar reclamação trabalhista para regularizar a situação.
Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
A) Caso comprove que, de fato, é doméstico, Renato conseguirá a retificação na CTPS,
pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa.
B) Somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o
empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é
prevista, e a demanda não terá sucesso.
C) Caso Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a
alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data da sentença em
diante.
D) Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista, porque a anotação feita na
carteira profissional tem presunção absoluta.

Gabarito Comentado
Direito do Trabalho

1 - Súmula 12/TST - . Carteira profissional. Anotação. Carteira de trabalho. CLT, art. 29.
«As anotações apostas pelo empregador na Carteira Profissional do empregado não
geram presunção «juris et de jure» mas apenas «juris tantum».»
As anotações apostas pelo empregador na Carteira Profissional do empregado não
geram presunção juris et de jure mas apenas juris tantum. Juris et de jure corresponde
à presunção absoluta e Juris tantum Presunção relativa.
Sendo assim a resposta correta é a letra A.

2. Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXXI - Primeira Fase
Eduardo e Carla são empregados do Supermercado Praiano Ltda., exercendo a função
de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em
setembro de 2019, para ser cumprido com trabalho. Contudo, 17 dias após, o
Supermercado resolveu reconsiderar a sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu
quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir, porque, nesse
período, distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações
num concorrente do Supermercado Praiano, com salário um pouco superior.

Diante da situação posta e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver
consenso entre empregado e empregador.
B) Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que a retratação foi feita pelo
empregador ainda no período do aviso prévio.
C) A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária se o aviso prévio
for trabalhado, e, se for indenizado, há necessidade de concordância das partes.
D) O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a possibilidade
de reconsideração de aviso prévio, que se torna irreversível a partir da concessão.

Gabarito Comentado
Direito do Trabalho

Art. 489 - Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo
prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é
facultado aceitar ou não a reconsideração.
Parágrafo único - Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de
expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido
dado.
Um caso baseado em lei seca. Aqui o candidato precisa ter em mente o art. 489 da CLT que
fala sobre o Aviso prévio. Sendo assim, a resposta correta é a letra A que estabelece que os
empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso
entre empregado e empregador, pois à outra parte é facultado aceitar ou não a
reconsideração.

3. Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXXI - Primeira Fase
Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista,
foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria
aumento salarial. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo
feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato,
engravidou e, após apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em duas
horas, por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou a redução salarial
proporcional. Sete meses após o parto, Rafaela foi dispensada.

Como advogado(a) de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale
a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de Rafaela.
A) Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista.
B) Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência
de atestado de gravidez e redução salarial.
C) Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência
de atestado de gravidez, redução salarial e dispensa dentro do período de
estabilidade gestante.
D) Dispensa dentro do período de estabilidade gestante.

Gabarito Comentado
Direito do Trabalho
Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam
o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos
acordos trabalhistas, é vedado:
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade,
à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e
notoriamente, assim o exigir;
II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo,
idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade
seja notória e publicamente incompatível;
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para
fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão
profissional;
IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou
gravidez, na admissão ou permanência no emprego;
V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou
aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação
familiar ou estado de gravidez;
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou
funcionárias.
Art. 377 - A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de
ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário.
Portanto, é vedado exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de
esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Sendo assim, a
resposta correta é a letra B.

4. Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXXI - Primeira Fase
Enzo é professor de Matemática em uma escola particular, em que é empregado há 8
anos. Após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, irá se casar com Carla, advogada,
empregada em um escritório de advocacia há 5 anos.

Sobre o direito à licença pelo casamento, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa
correta.
A) O casal poderá faltar aos seus empregos respectivos por até 3 dias úteis para as
núpcias.
B) Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias e Enzo, por ser professor, poderá
faltar por 2 dias corridos.
C) Enzo poderá faltar ao serviço por 9 dias, enquanto Carla poderá se ausentar por 3
dias consecutivos.
D) Não há previsão específica, devendo ser acertado o período de afastamento com o
empregador, observado o limite de 10 dias.

Gabarito Comentado
Direito do Trabalho

Art. 320 - A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na
conformidade dos horários.
§ 1o - O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês
constituído de quatro semanas e meia.
§ 2o - Vencido cada mês, será descontada, na remuneração dos professores, a importância
correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado.
§ 3o - Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias, as faltas verificadas por motivo
de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de
filho.
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do
salário:
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência
social, viva sob sua dependência econômica;
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira
semana;

ATENÇÃO: O ART. 10, D ADCT, § 1o PREVÊ QUE É DE CINCO DIAS. § 1o Até

que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7o, XIX, da Constituição, o prazo da licençapaternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de
sangue devidamente comprovada;

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei
respectiva.
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar
referidas na letra "c" do art. 65 da Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço
Militar).
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular
para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de
entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do
qual o Brasil seja membro.
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares
durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta
médica.
XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de
exames preventivos de câncer devidamente comprovada.
Assim, Enzo sendo professor possui a regra diferente de gozo de 9 dias em caso de
casamento ou falecimento de pai, mãe, filho ou cônjuge. E Carla faz jus a regra comum do
funcionário geral de 3 dias consecutivos. Portanto, o gabarito é a letra C.

5. Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXXI - Primeira Fase
Paulo trabalhou para a Editora Livro Legal Ltda. de 10/12/2017 a 30/08/2018 sem receber
as verbas rescisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da
empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar ação trabalhista e procurou você,
como advogado(a). Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a
direção da sócia majoritária, a Editora Mundial Ltda.

Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfazer o
crédito do seu cliente.
A) Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda, e
esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo
econômico.
B) Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda, e
esta responderá subsidiariamente com a empregadora, pois se trata de grupo
econômico.
C) Não há relação de responsabilização entre as sociedades empresárias, uma vez que
possuem personalidades jurídicas distintas, o que afasta a caracterização de grupo
econômico.
D) Não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o
caracteriza; portanto, descabe a responsabilização da segunda sociedade empresária.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

CLT - ART. 2º
§ 2

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão
responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Portanto, A CLT estabelece que a responsabilidade entre as empresas é SOLIDÁRIA.
Logo, cada empresa responde pela integralidade da dívida. Assim, a resposta correta, é
a letra A.

6. Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXXI - Primeira Fase
Gervásia é empregada na Lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função
de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês.

Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir
no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A inserção não é possível, porque, no Direito do Trabalho, não cabe arbitragem em
lides individuais.
B) A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado,
em razão do salário recebido pela empregada.
C) Não há mais óbice à inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos
contratos de trabalho, inclusive no de Gervásia.
D) A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo
admitida de forma expressa ou tácita.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas
vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência
Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por
iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos
na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Assim, para ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, é necessário: salário igual
ou superior a 2X o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social;
vontade própria do empregado OU mediante a sua concordância expressa.
Dessa forma, não se deve confundir com a figura do EMPREGADO HIPERSUFICIENTE (art.
444, CLT), que precisa: ser empregado; ter diploma de ensino superior; salário igual ou
superior a 2X o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Portanto, o gabarito correto é a letra B.

7. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXX - Primeira Fase
Edimilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é
vigilante armado de uma agência bancária. Letícia é motociclista de entregas de uma
empresa de logística.

Avalie os três casos apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa
correta.
A) Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. A
atividade de Edimilson não é considerada perigosa, e, por isso, ele não deve receber
adicional.
B) Considerando que os três empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo
por disposição em norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento de
adicional de periculosidade.
C) Os três empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, pois as profissões de
Edimilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e, a de Letícia, a risco de vida.
D) Apenas Paulo e Edimilson têm direito ao adicional de periculosidade por conta do risco
de violência física.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
TST, SDI - 1
Decidiu que o adicional de periculosidade não se estende ao ocupante da função de vigia.
Entende que não se enquadra no artigo 193, II da CLT.

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do
trabalhador a:
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de
segurança pessoal ou patrimonial.
§ 4São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.
Vale lembrar que recentemente em nossa legislação foram incluídas algumas funções que
são consideradas perigosas, sendo: Vigilantes e Seguranças pela Lei 12.740, de 8 de
dezembro de 2012, incluiu como perigosa a atividade que expõe o trabalhador, de forma
permanente, a roubos ou outro tipo de violência física em atividades de segurança pessoal
ou patrimonial. E os motociclistas em 18 de junho de 2014, entrou em vigor a Lei 12.997,
que acrescentou o parágrafo 4º do artigo 193 da CLT, do qual dispõe que são consideradas
perigosas as atividades do trabalhador em motocicleta. Portanto, o gabarito é a letra A.

8. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXX - Primeira Fase
O sindicato dos empregados X entabulou, com o sindicato dos empregadores Y, uma
convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela
ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um
aplicativo desenvolvido pelos sindicatos; que haveria instituição de banco de horas anual;
que, nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias, haveria intervalo para refeição de
20 minutos; e que a participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais.

Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas, e considerando o disposto na
CLT, assinale a afirmativa correta.
A)A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em
mais de 2 parcelas anuais.
B) É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a
6 horas, mesmo que por norma coletiva.
C) Inválida a cláusula referente à modalidade de registro da jornada de trabalho, que
não pode ser feito por meio de um aplicativo.
D) Inválido o banco de horas estipulado, pois, em norma coletiva, ele somente pode ser
realizado para compensação semestral.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 611-A da CLT A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre
a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
II - banco de horas anual;
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas
superiores a seis horas;
Art. 71, § 3º da CLT: O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser
reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço
de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende
integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os
respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas
suplementares.
Portanto, em uma jornada de mais de seis horas o empregado deve gozar de um
intervalo entre uma e duas horas. O intervalo de mais de duas horas deve ser feito por
meio de Acordo Coletivo de trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo
individual escrito. E, só poderá usufruir de menos de uma hora, sendo no mínimo 30
(trinta) minutos por ACT ou CCT, respeitando os termos do art. 71, § 3º da CLT. Se
houver

supressão

do

intervalo

intrajornada,

o

trabalhador

tem

direito

apagamento apenas dos minutos suprimidos; com natureza indenizatória (sem reflexos)
e adicional de 50%. Assim, o gabarito é a letra B.

9. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXX - Primeira Fase
Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência,
trabalhando em escala de 12x36 horas, no horário de 19 às 7h, com pausa alimentar de
1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de
classe, em vigor.
A empregada teve a CTPS assinada e tem, como atribuições, auxiliar os clientes, receber
o pagamento das compras e dar o troco quando necessário.

Diante do quadro apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta.
A) A hipótese trata de trabalho proibido.
B) O contrato é plenamente válido.
C) A situação retrata caso de atividade com objeto ilícito.
D) Por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12x36 horas, devendo
ser alterada a jornada.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art.

7º

XXXIII CF- proibição de

trabalho noturno,

perigoso

ou

insalubre

a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
Ainda conforme art. 33, inciso XXXIII da CF. O trabalho noturno não é ilícito, é possível que ele
ocorra, PORÉM aos menores de idade é considerado como Trabalho proibido. Segundo
ensinamentos de Alice Monteiro de Barros, o trabalho proibido é aquele prestado em desacordo
com as normas de proteção trabalhista. Assim, irregular ou proibido é o trabalho que se realiza
em desrespeito à norma imperativa vedatória do labor em certas circunstâncias. Podemos citar
como exemplo o trabalho noturno do menor, uma vez que a CF/88 veda tal trabalho. Já ilícito é
o trabalho que compõe um tipo penal legal ou concorre para ele. Podemos exemplificar com o
trabalho realizado pelo apontador de jogo do bicho. Ademais, a jurisprudência do TST (OJ 199
da SDI-I) considera nula tal forma de prestação de serviços, devido à ilicitude de seu objeto.
sendo, portanto, a resposta letra A.

10. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXX - Primeira Fase
João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza/CE.
Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida
para Porto Alegre/RS, lá devendo fixar residência, em razão da distância.

Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) A transferência não poderá ser realizada, porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser
vedada por Lei.
B) A transferência poderá ser realizada, mas, como o casal ficará separado, isso deverá
durar, no máximo, 1 ano.
C) João terá direito, pela CLT, a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com isso,
manter a família unida.
D) Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação de
a empresa transferir João.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 469 da CLT Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência,
para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a
que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.
§ 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que
exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita
ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de
serviço.
§ 2º - É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que
trabalhar o empregado.
§ 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado
para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo
anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a
25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade,
enquanto durar essa situação.
Esta questão é facilmente com a letra pura da lei conforme visto acima. Portanto, será lícita
a transferência do trabalhador, mesmo sem a sua anuência, nas hipóteses de exercício de
cargo de confiança, extinção do estabelecimento onde prestar serviços, bem como se o
empregado for contratado sob essa condição (implícita ou explicitamente), convencionada
para uma real necessidade do serviço. Assim, o gabarito certo é a letra D.

11. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXX - Primeira Fase
Uma indústria de calçados, que se dedica à exportação, possui 75 empregados. No
último ano, Davi foi aposentado por invalidez, Heitor pediu demissão do emprego,
Lorenzo foi dispensado por justa causa e Laura rompeu o contrato por acordo com o
empregador, aproveitando-se da nova modalidade de ruptura trazida pela Lei nº
13.467/17 (Reforma Trabalhista).

De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos
relatados, quem tem direito ao saque do FGTS.
A) Davi e Laura, somente.
B) Todos poderão sacar o FGTS.
C) Laura, somente.
D) Davi, Heitor e Lorenzo, somente.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 20 Lei 8036 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:
I-A - extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A da Consolidação das Leis
do

Trabalho

1943;

(CLT),

aprovada

pelo

Decreto-

Lei

no 5.452,

de

1o de

maio

de

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;

Mais uma questão facilmente respondida com a letra pura da lei, assim, em pedido de
demissão não há saque do FGTS; em caso de aposentadoria por invalidez há saque do
FGTS; dispensa por justa causa não há saque do FGTS e no Distrato movimenta a conta
vinculada do FGTS até o limite de 80% + 20% de indenização sobre os depósitos. Sendo
assim, a opção correta é a letra A.

12. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXX - Primeira Fase
Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Ltda., na qual exerce a função de auxiliar
de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, e pausa alimentar de
15 minutos. Aproxima-se o final do ano, e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo
pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão.

A respeito do 13º salário, assinale a afirmativa correta.
A) Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até três vezes, desde
que haja concordância do empregado.
B) A gratificação natalina deve ser paga em duas parcelas, sendo a primeira entre os meses
de fevereiro e novembro e a segunda, até o dia 20 de dezembro de cada ano.
C) Atualmente é possível negociar a supressão do 13º salário em convenção coletiva de
trabalho.
D) O empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º salário juntamente com
as férias, desde que a requeira no mês de março.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 2º da Lei 4.749|65 Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador
pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez,
metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.
§ 1º - O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os
seus empregados.
§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer
no mês de janeiro do correspondente ano.
Assim, conforme letra de lei o 13º será pago em duas parcelas: primeira entre os meses
de fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Sendo correta a letra
B.

13. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXIX - Primeira Fase
Os empregados de uma sociedade empresária do setor metalúrgico atuavam em turnos
ininterruptos de revezamento, cumprindo jornada de 6 horas diárias, conforme previsto
na Constituição Federal, observado o regular intervalo.
O sindicato dos empregados, provocado pela sociedade empresária, convocou
assembleia no ano de 2018, e, após debate e votação, aprovou acordo coletivo para que
a jornada passasse a ser de 8 horas diárias, com o respectivo acréscimo salarial,
observado o regular intervalo, mas sem que houvesse qualquer vantagem adicional para
os trabalhadores.

Diante da situação apresentada e de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa
correta.
A) É nulo o acordo coletivo em questão, e caberá ao interessado nessa declaração ajuizar
ação de cumprimento.
B) A validade de tal estipulação, por não prever benefício para os trabalhadores, depende
de homologação da Justiça do Trabalho.
C) É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade de todos os funcionários na vigência
do acordo coletivo.
D) O acordo coletivo é válido, porque sua estipulação não depende da indicação de
vantagem adicional para os empregados.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre
a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;

Assim, a jornada de trabalho não foi reduzida, mas sim, AUMENTADA, portanto, neste caso,
não há que se falar em qualquer vantagem para o trabalhador. Além disso, o acordo coletivo
é válido, pois foi "observado o regular intervalo" e o sindicato dos empregados, convocou
assembleia e, "após debate e votação", aprovou o acordo, respeitando o que está previsto
na CLT. Dessa forma, o gabarito correto é a letra D, conforme também art. 7º, CF/88:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva;

14. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXIX - Primeira Fase
Plínio foi contratado, em 30/11/2017, como auxiliar administrativo de uma fábrica de
motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de
operações, cargo dispensado do registro de horário, com padrão salarial cinco vezes
mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela
empresa, apenas enviando relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio
passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na
função anteriormente exercida.
O rendimento de Plínio, oito meses após a promoção, deixou de ser satisfatório, por
questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial
e ele voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função.

Diante disso, assinale a afirmativa correta.
A) O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alteração
contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
B) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno
ao cargo anterior com a perda da gratificação de função, razão pela qual a alteração
contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
C) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, e a reversão ao cargo efetivo foi
lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale a diminuição salarial, o que é
constitucionalmente vedado.
D) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a
reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta
garantia.
Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para
que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o
exercício de função de confiança.
§ 1 Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o
respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício
de função de confiança.
§ 2 A alteração de que trata o § 1 deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura
ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente,
que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva
função.
Portanto, conforme interpretação da letra de lei o cargo que Plínio passou a ocupar era de
confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da
gratificação de função, sendo correta a letra D.

15. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXIX - Primeira Fase
Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui
250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir:

Alice, que foi contratada a título de experiência, e, um pouco antes do término do seu
contrato, engravidou;
Sofia, que foi contratada a título temporário, e, pouco antes do termo final de seu
contrato, sofreu um acidente do trabalho;
Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa;
Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados, na
forma da CLT alterada pela Lei nº 13.467/17 (reforma trabalhista).

Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do TST, assinale a opção
que indica as empregadas que terão garantia no emprego.
A) Sofia e Larissa, somente.
B) Alice e Maria Eduarda, somente.
C) Alice, Sofia e Maria Eduarda, somente.
D) Alice, Sofia, Larissa e Maria Eduarda.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Alice, que foi contratada a título de experiência, e, um pouco antes do término do seu
contrato, engravidou possui estabilidade conforme a súmula abaixo:
Súmula 244 TST - GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na
sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25,
26 e 27.09.2012
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento
da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).
II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período
de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos
correspondentes ao período de estabilidade.
III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea
“b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão
mediante contrato por tempo determinado.

Sofia, que foi contratada a título temporário, e, pouco antes do termo final de seu contrato,
sofreu um acidente do trabalho possui estabilidade conforme a súmula abaixo:
Súmula 378 TST - ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI
Nº 8.213/1991. (inserido item III) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade
provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.
(ex-OJ nº 105 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997)
II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a
conseqüente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida,

doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.
(primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)
III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia
provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no n no art. 118 da Lei nº
8.213/91.
Lei nº 8.213/91 - art. 118 - O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a
cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.
CLT - art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofrer
despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico,
econômico ou financeiro.
Parágrafo único - Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à
Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo,
sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.
Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa. Por ser indicado pelo
empregador e não eleito pelos empregados, o Presidente da CIPA não é detentor da garantia
provisória de emprego, conforme art. 543, § 3º da CLT:
Art. 543 CLT - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou
representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá
ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe
dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.
§ 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do
momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de
entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu
mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave
devidamente apurada nos termos desta Consolidação.

Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados, na
forma da CLT alterada pela Lei nº 13.467/17 (reforma trabalhista). Certo (art. 510-D, § 3º
da CLT).
Art. 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados
será de um ano.
§ 3o Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro
da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária,
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico
ou financeiro.
Gabarito correto é a letra C conforme interpretação pura dos dispositivos.

16. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXIX - Primeira Fase
Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária,
espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece ônibus para o
deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em local cujo
transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém
insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito, e
Fábio despende cerca de uma hora para ir e uma hora para voltar do trabalho no referido
transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas,
com uma hora de pausa para repouso e alimentação.
Insatisfeito, ele procura você, como advogado(a), a fim de saber se possui algum direito
a reclamar perante a Justiça do Trabalho.

Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação
em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) Fábio faz jus a duas horas extras diárias, em razão do tempo despendido no transporte.
B) Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito.
C) Fábio faz jus às horas extras, porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o
trabalhador aos horários estipulados pelo empregador.
D) Fábio não faz jus a horas extras, porque o tempo de transporte não é considerado tempo
à disposição do empregador.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

58,§ 2º da CLT: O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de
transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de
trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.
Conforme interpretação pura do artigo acima a resposta correta é letra D.

17. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXIX - Primeira Fase
Rogério foi admitido, em 08/12/2017, em uma locadora de automóveis, como
responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer
diariamente à empresa, pois as locações eram feitas on-line. Rogério comparecia à
locadora uma vez por semana para conferir e assinar as notas de devolução dos
automóveis.
Assim, Rogério trabalhava em sua residência, com todo o equipamento fornecido pelo
empregador, sendo que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho
remoto a distância e as atividades desempenhadas.
Após um ano trabalhando desse modo, o empregador entendeu que Rogério deveria
trabalhar nas dependências da empresa. A decisão foi comunicada a Rogério, por meio
de termo aditivo ao contrato de trabalho assinado por ele, com 30 dias de antecedência.
Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério procurou você, como advogado(a),
indagando sobre possível ação trabalhista por causa desta situação.

Sobre a hipótese de ajuizamento, ou não, da referida ação, assinale a afirmativa correta.
A) Não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração
do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal nas dependências do
empregador.
B) Não deverá ser requerido o pagamento de horas extras pelo trabalho sem limite de
horário, dado o trabalho em domicílio, porém poderá ser requerido trabalho
extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11h entre os dias de trabalho,
bem como o intervalo para repouso e alimentação.
C) Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer
irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista.
D) Deverá ser requerido que os valores correspondentes aos equipamentos usados para o
trabalho em domicílio sejam considerados salário-utilidade.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de
atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não
descaracteriza o regime de teletrabalho.
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar
expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão
realizadas pelo empregado.
(...)
§ 2 Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com
correspondente registro em aditivo contratual.
Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo
empregado, serão previstas em contrato escrito.
2017)

(Incluído pela Lei nº 13.467, de

(Vigência)

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a
remuneração
2017)

do

empregado.

(Incluído

pela

Lei

(Vigência)

Conforme interpretação dos artigos da CLT a resposta correta é a letra C.

nº

13.467,

de

18. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado XXIX - Primeira Fase
A sociedade empresária Ômega Ltda. deseja reduzir em 20% o seu quadro de pessoal,
motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus
empregados, prevendo um Programa de Demissão Incentivada (PDI), com vantagens
econômicas para aqueles que a ele aderissem.
Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao referido Programa em
12/10/2018, recebeu a indenização prometida sem fazer qualquer ressalva e, três meses
depois, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Diante da situação
apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI) não impede a busca, com sucesso,
por direitos lesados.
B) A quitação plena e irrevogável pela adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI)
somente ocorreria se isso fosse acertado em convenção coletiva, mas não em acordo
coletivo.
C) O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena.
D) A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor
recebido pela adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI).

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 477- B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual,
plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia,
salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.
Conforme interpretação do artigo da CLT o empregado não terá sucesso na ação, pois
conferiu quitação plena, sendo a resposta correta a letra C.
19. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
Em uma greve ocorrida há dois dias dentro de uma indústria metalúrgica, o dirigente
sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o diretor com tapas
e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local.
O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa
causa. Em razão disso, ele procura você, como advogado(a), no dia seguinte aos fatos
narrados, para obter sua orientação.
De acordo com o disposto na CLT, assinale a opção que apresenta sua recomendação
jurídica e a respectiva justificativa.
A) Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar ação de consignação
em pagamento dos créditos porventura devidos.
B) Apresentar notícia-crime e solicitar da autoridade policial autorização para dispensar o
empregado por justa causa.
C) Suspender o empregado e, em até 30 dias, ajuizar inquérito para apuração de falta grave.
D) Não fazer nada, porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo
então perdão tácito.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 853 CLT - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra
empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito
à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do
empregado.
Súmula 379, TST - DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. INQUÉRITO JUDICIAL.
NECESSIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 114 da SBDI-1) - Res. 129/2005,
DJ 20, 22 e 25.04.2005.
O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração
em inquérito judicial,
inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT. (ex-OJ nº 114 da SBDI-1 - inserida em
20.11.1997).
Art. 494, CLT - O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções,
mas a sua despedida
só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação.
Parágrafo único - A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do
processo.
Portanto, Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado
garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou
Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, conforme interpretação da lei. Sendo a resposta
correta a letra C.

20. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
Uma sociedade empresária consultou você, como advogado(a), para encontrar uma
maneira de, periodicamente, firmar com seus empregados uma quitação de direitos, de
modo a prevenir conflitos trabalhistas.
Diante disso, na qualidade de advogado(a) da empresa, assinale a opção que indica a
solução proposta.
A) Poderá ser firmado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o
sindicato da categoria dos empregados.
B) Os termos de quitação firmados entre empregados e empregadores nada valem, apenas
sendo válidos os acordos judiciais; logo, a empresa nada pode fazer.
C) Poderá ser firmado termo anual de quitação de obrigações trabalhistas no sindicato
profissional ou no sindicato patronal.
D) Basta firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas por mútuo
consentimento.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de
emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato
dos empregados da categoria.
Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente
e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas
nele especificadas.
Conforme interpretação da letra pura do artigo da CLT a resposta correta é a letra A.

21. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus empregados para
fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Dentre outras medidas, aderiu
voluntariamente ao programa de empresa cidadã e, assim, aumentou o período de
licença maternidade e o de licença paternidade de seus empregados.
Marcondes, empregado da referida empresa, que será pai em breve, requereu ao setor
de recursos humanos a ampliação do seu período de licença paternidade, e agora deseja
saber quanto tempo ficará afastado.
Assinale a opção que, de acordo com a Lei, indica o período total da licença paternidade
que Marcondes aproveitará.
A) 5 dias.
B) 10 dias.
C) 15 dias.
D) 20 dias.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art 1º da lei 11.770/2008
É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença maternidade prevista no inciso XVIII do Caput
do Art. 7º da Constituição Federal;
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença paternidade, nos termos desta Lei, além
dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1º. do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Neste caso houve a soma de 15+5 totalizando os 20 dias, portanto a alternativa correta é a
letra D.

22. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
Você, como advogado(a), foi procurado por Pedro para ajuizar ação trabalhista em face
da ex-empregadora deste.
Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do
trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos
meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento da
água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, após o expediente, havia culto
ecumênico de participação voluntária e, dada sua atividade em setor de contaminação
radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20
minutos.
Considerando o labor de Pedro, de 10/12/2017 a 20/09/2018, e a atual legislação em
vigor, assinale a afirmativa correta.
A) Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário.
B) Todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária, devendo ser
pleiteado como tal em sede de ação trabalhista.
C) Nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário.
D) Como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário
extraordinário.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Conforme os termos do art.4°,§2°,CLT.
Não se configura tempo a disposição do empregador, não sendo computado como período
extraordinário:
a) práticas religiosas;
b) descanso;
c) lazer;
d) alimentação;
e) atividade de relacionamento social;
f) higiene pessoal;
g) troca de roupa ou uniforme, quando nao houver obrigatoriedade de realizar a troca
na empresa
Nesta caso, PEDRO era obrigado a trocar de roupa na empresta, neste caso contabiliza como
período extraordinário. Assim, a resposta correta é a letra A.

23. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde 10/01/2018, no qual trabalha em
regime de escala de 12x36 horas, no horário das 7.00 às 19.00 horas. Tal escala encontrase prevista na convenção coletiva da categoria da empregada. Alguns plantões
cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com domingos e outros, com feriados. Em
razão disso, a empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões
fossem pagas em dobro.
Sobre a pretensão da empregada, diante do que preconiza a CLT, assinale a afirmativa
correta.
A) Ela fará jus ao pagamento com adicional de 100% apenas nos feriados.
B) Ela não terá direito ao pagamento em dobro nem nos domingos nem nos feriados.
C) Ela terá direito ao pagamento em dobro da escala que coincidir com o domingo.
D) Ela receberá em dobro as horas trabalhadas nos domingos e feriados.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
CLT, Art. 59-A, Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto
no caput [12X36] deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal
remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os
feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70
e o § 5° do art. 73 desta Consolidação.

Assim, a CLT informa que em regra o repouso deverá ocorrer aos domingos, mas isso
não implica dizer que é proibido trabalhar aos domingos e caso aconteça deverá receber
em dobro, o que a CLT proíbe é a retirada total dos domingos como dia de descanso,
o que não ocorreu no caso. Portanto, a resposta correta é a letra B.

24. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
Gerson Filho é motorista rodoviário e trabalha na sociedade empresária Viação Canela
de Ouro Ltda. No dia 20 de agosto de 2018, ele se envolveu em grave acidente
automobilístico, sendo, ao final da investigação, verificado que Gerson foi o responsável
pelo sinistro, tendo atuado com dolo no evento danoso. Em razão disso, teve a perda
da sua habilitação determinada pela autoridade competente. O empregador procura
você, como advogado(a), afirmando que não há vaga disponível para Gerson em outra
atividade na empresa e desejando saber o que deverá fazer para solucionar a questão
da maneira mais econômica e em obediência às normas de regência.
Diante desta situação e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) O contrato de Gerson deverá ser suspenso.
B) O empregador deverá interromper o contrato de Gerson.
C) O contrato do empregado deverá ser rompido por justa causa.
D) A empresa deverá dispensar Gerson sem justa causa.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
CLT, Art. 482 – Constituem JUSTA CAUSA para rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador:
m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão,
em decorrência de conduta dolosa do empregado.
Portanto, conforme dispositivo o contrato do empregado deverá ser rompido por justa
causa, estando correta a letra C.

25. Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVIII - Primeira Fase
A sociedade empresária Beta Ltda. está passando por grave crise econômica e financeira
e, em razão disso, resolveu reduzir drasticamente suas atividades, encerrando unidades
e terceirizando grande parte dos seus serviços. Por conta disso, a empresa, que possuía
500 empregados, dispensou 450 deles no dia 23 de janeiro de 2018.
Diante do caso apresentado e dos preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Trata-se de dispensa em massa, sendo nula porque não autorizada em norma coletiva.
B) Equivocou-se a empresa, porque para realizar a dispensa coletiva ela é obrigada a
oferecer antes adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV).
C) A ordem de antiguidade obrigatoriamente deve ser respeitada, pelo que os 50
empregados mais antigos não poderão ser dispensados.
D) A dispensa ocorreu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à dispensa
individual.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para
todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou
de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.
Portanto, com o advento da Reforma Trabalhista foi incluído na CLT o art. 477-A, que
prevê que as dispensas plúrimas ou coletivas são equiparadas à dispensa individual, não
sendo necessária negociação coletiva e nem ACT ou ACT. Sendo assim, o gabarito
correto a letra D.

26. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVII - Primeira Fase
O sindicato dos empregados em tinturaria de determinado município celebrou, em 2018,
acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição financeira
difícil da empresa, aceitou a redução do percentual de FGTS para 3% durante 2 anos.

Sobre o caso apresentado, de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) É válido o acerto realizado porque fruto de negociação coletiva, ao qual a reforma
trabalhista conferiu força legal.
B) Somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho é que ele
terá validade em relação ao FGTS.
C) A cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar
percentual de FGTS.
D) A negociação acerca do FGTS exigiria que, ao menos, fosse pago metade do valor devido,
o que não aconteceu no caso apresentado.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 611º B - Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de
trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017)
III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS); (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
É mais um caso de resolução baseado na letra pura da lei, dessa forma, a cláusula
normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual
de FGTS conforme artigo da CLT, estando correta a letra C.

27. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVII - Primeira Fase
Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando à redução de custos, decidiu
colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação,
caso não desse certo.

Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a
afirmativa correta.
A) Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por
determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com
correspondente registro em aditivo contratual.
B) Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam
utilidades e integram a remuneração do empregado.
C) A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga
como hora extra.
D) A empresa pode implementar, por vontade própria, o teletrabalho, sendo desnecessária
a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 75º-C - A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar
expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão
realizadas pelo empregado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
§2º - Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com
correspondente registro em aditivo contratual. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
(Vigência)
Dessa forma, a contratação pela modalidade em TELETRABALHO não é imutável, sendo
possível a mudança do regime presencial para o teletrabalho e vice-versa. Na primeira
hipótese, é obrigatório o mútuo acordo entre as partes. Já a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial poderá ocorrer apenas por determinação do empregador,
hipótese em que deverá ser observado o prazo de 15 dias, para que o empregado possa se
adaptar à transição. Estando correta, portanto, a letra A.

28. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVII - Primeira Fase
Renato trabalha na empresa Ramos Santos Ltda. exercendo a função de técnico de
manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha das 8h às 17h, com uma hora de
almoço, e, aos sábados, das 8h às 12h, sem intervalo.
Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto
ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo.
O culto ocorre das 17h às 18h, e Renato passou a frequentá-lo.
Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogado(a) em consulta
formulada por Renato sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado e a
legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras.
B) Renato tem direito a uma hora extra semanal, pois o culto foi instituído pela
empregadora.
C) Renato tem direito a uma hora extra diária, de segunda a sexta-feira, em razão do horário
de trabalho das 8h às 17h.
D) Renato tem direito a nove horas extras semanais, sendo cinco de segunda a sexta-feira
e mais as 4 aos sábados.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial
expressamente consignada.
§ 2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como
período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de
cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por
escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más
condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras:
I - práticas religiosas
Portanto, a partir da análise do dispositivo acima Renato não faz jus a qualquer valor de
horas extras, estando correta a letra A.

29. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVII - Primeira Fase
Em determinada localidade, existe a seguinte situação: a convenção coletiva da categoria
para o período 2018/2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras
realizadas de segunda-feira a sábado. Ocorre que a sociedade empresária Beta havia
assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém alguns dias antes, prevendo
o pagamento dessas horas extras com adicional de 60%.

De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer.
A) Prevalecerá o adicional de 70%, por ser mais benéfico aos empregados.
B) Diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal.
C) Deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as normas
coletivas, ou seja, 65%.
D) Valerá o adicional de 60% previsto em acordo coletivo, que prevalece sobre a convenção.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 620º - As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão
sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467,
de 2017)
Assim, acordos coletivos são realizados entre o sindicato de empregados e uma ou mais
empresas. Enquanto que a convenção coletiva ocorre entre o sindicato de trabalhadores e
o de empregadores. No caso em questão, de um lado a convenção coletiva da categoria
prevê uma coisa e de outro temos um acordo coletivo para o mesmo período, nesse caso a
CLT é bem clara ao prescrever que um acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerá sobre
uma convenção coletiva de trabalho. Portanto, a questão correta é a letra D.

30. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVII - Primeira Fase
Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Ltda. há 8 meses,
mas, em razão da crise econômica no setor, o empregador resolveu dispensá-los em
outubro de 2018. Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e
aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan.

Em relação ao prazo máximo, previsto na CLT, para pagamento das verbas devidas pela
extinção, assinale a afirmativa correta.
A) Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio.
B) Gilda receberá até o 10º dia do término do aviso e Renan, até o 1º dia útil seguinte ao
término do aviso prévio.
C) Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da concessão do aviso
prévio.
D) Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Renan, até o 10º
dia do término do aviso.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 477, §6º - A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação
da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores
constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até
dez dias contados a partir do término do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de
2017).
Uma questão baseada em letra pura de lei, sendo, portanto, a resposta correta a letra
A.

31. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVII - Primeira Fase

Paula trabalha na residência de Sílvia três vezes na semana como passadeira. Em geral,
comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação
prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados.
A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não
comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição, mas Sílvia costuma sempre
pedir que a ausência seja previamente comunicada.

Paula procura você, como advogado(a), com dúvida acerca da sua situação jurídica. À
luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de
Paula.
A) Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana.
B) Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários.
C) Paula é empregada eventual.
D) Paula é empregada doméstica.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

O Art. 1º, da LC 150/2015 trata sobre o contrato de trabalho doméstico, observe:
Art. 1º - Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma
contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família,
no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto
nesta Lei.
Dessa forma, cabe destacar as características do trabalho doméstico: prestação de serviço
de natureza não lucrativa à pessoa ou à família; executa o trabalho no âmbito residencial da
pessoa ou à família; continuadamente e trabalha por mais de 2 dias por semana. Portanto,
resposta correta é a letra D.

32. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Gustavo foi empregado da empresa Pizzaria Massa Deliciosa. Após a extinção do seu
contrato, ocorrida em julho de 2018, as partes dialogaram e confeccionaram um termo
de acordo extrajudicial, que levaram à Justiça do Trabalho para homologação. O acordo
em questão foi assinado pelas partes e por um advogado, que era comum às partes.
Considerando o caso narrado, segundo os ditames da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Viável a homologação do acordo extrajudicial, porque fruto de manifestação de vontade
das partes envolvidas.
B) Não será possível a homologação, porque empregado e empregador não podem ter
advogado comum.
C) Impossível a pretensão, porque, na Justiça do Trabalho, não existe procedimento especial
de jurisdição voluntária, mas apenas contenciosa.
D) Para a validade do acordo proposto, seria necessário que o empregado ganhasse mais
de duas vezes o teto da Previdência Social.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição
conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado.
§ 1o As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
A questão é facilmente respondida pela letra pura do artigo da CLT, estando correta,
portanto, a alternativa B.

33. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Lucas trabalhava em uma empresa estatal, cuja norma interna regulamentar previa a
necessidade de sindicância administrativa para apuração de falta e aplicação de
suspensão. Após quatro anos de contrato sem qualquer intercorrência, em determinada
semana, Lucas faltou sem qualquer comunicação ou justificativa por dois dias
consecutivos. Diante disso, logo após o seu retorno ao trabalho, seu superior hierárquico
aplicou a pena de suspensão por três dias.
Na qualidade de advogado de Lucas, que tem interesse em manter o emprego, você
deverá requerer
A) a rescisão indireta do contrato por punição excessiva.
B) a nulidade da punição, pois não foi observada a norma regulamentar da empresa.
C) a conversão da suspensão em advertência.
D) a ausência de nexo de causalidade e o decurso de tempo entre a punição e a falta.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Súmula nº 77 do TST
PUNIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a
que se obrigou a empresa por norma regulamentar.
Conforme interpretação da súmula acima é possível entender que deve ocorrer a nulidade
da punição, pois não foi observada a norma regulamentar da empresa, estando, portanto,
correta a letra B.

34. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo com uma sociedade
empresária, a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante 1 ano.
Nesse caso, conforme dispõe a CLT,
A) uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a
sociedade empresária.
B) a contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante
a vigência do acordo coletivo.
C) a existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo
será desnecessária.
D) a norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente pode ser
acertada por convenção coletiva de trabalho.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei
quando, entre outros, dispuserem sobre:
§ 3 Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o
acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa
imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
Dessa forma, no que concerne à proteção salarial a regra é a Irredutibilidade (não haverá
redução) e intangibilidade (não haverá descontos) salarial. No entanto, há exceções à
irredutibilidade: previsão em convenção ou Acordo Coletivo: "Se for pactuada cláusula que
reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão
prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência
do instrumento coletivo" (Art. 611-A, §3º, CLT). E exceções à intangibilidade: Salário-utilidade
(Art. 458, CLT); Dano causado pelo empregado por dolo ou culpa (esta apenas se tiver sido
acordada); adiantamentos feitos pelo empregador (Art. 462, caput, CLT), descontos legais ou
convencionais (Art. 462, caput, CLT). Portanto, a questão correta é a letra B.

35. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas
Ltda., em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Ele não
está muito satisfeito, mas espera, no futuro, galgar degraus dentro da empresa. O
empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10h
às 19h48min com intervalo de uma hora para refeição, tendo assinado acordo particular
por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos
de segunda a sexta-feira.
Com base na situação retratada e na Lei, considerando que a norma coletiva da categoria
de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta.
A) Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser
feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo acordo particular para
tal fim.
B) Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular
qualquer quantidade de jornada, independentemente de limites.
C) A Lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deva ser realizada,
razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se de bom senso e razoabilidade, julgar por
equidade.
D) A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação
semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não
excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 59, § 6o É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual,
tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
Dessa forma, a CLT prevê a possibilidade de compensação, que ocorre quando o empregado
trabalha algumas horas a mais em um (ou mais) dia(s) e menos em outro(s). Após a reforma,
a CLT passou a permitir a compensação dentro do mês (não mais apenas na mesma semana).
Dessa forma, a resposta correta é a letra D.

36. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de
alguns funcionários, a metalúrgica Multiforte Ltda. pretende suspender sua produção por
um mês. O Sindicato dos Empregados da indústria metalúrgica contratou você para,
como advogado, buscar a solução para o caso.
Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais
favorável aos interesses dos empregados.
A) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, por
meio de acordo individual de trabalho.
B) Conceder férias coletivas de 30 dias.
C) Promover o lockout.
D) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, por
meio de acordo coletivo de trabalho.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho

Art. 139 - Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma
empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.
Dessa forma, para os trabalhadores é mais benéfica a concessão de férias coletivas, uma
vez que continuarão com seus contratos produzindo efeitos como tempo de serviço, etc.
Caso houvesse a suspensão, todos os efeitos dos contratos suspensos trariam como
consequência a paralisação dos trabalhos, mas também não haveria a contraprestação
do empregador aos empregados, nem contaria como tempo de serviço. Portanto, a letra
correta é a B.

37. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial
militar, trabalha em regime de escala 24h x 72h.Nos dias em que não tem plantão no
quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que
trabalhar três dias por semana, não pode se fazer substituir por ninguém, recebe
remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado.
Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que
ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas
outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria.
Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada do TST,
assinale a afirmativa correta.
A) Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem
vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar
da ativa, e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no estatuto do
Policial Militar.
B) Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não poderá ter
vínculo empregatício com a joalheria, em razão da punição disciplinar administrativa
prevista no estatuto do Policial Militar.
C) Não estão presentes os requisitos da relação de emprego, uma vez que Paulo poderá
ser requisitado pela Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse dia para a joalheria.
D) Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, sendo indiferente à relação de
emprego uma eventual punição disciplinar administrativa prevista no estatuto do Policial
Militar, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício com a joalheria tendo em vista
que a função pública exige dedicação exclusiva.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Súmula nº 386 do TST
POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA
PRIVADA (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 167 da SBDI-1) - Res. 129/2005,
DJ 20, 22 e 25.04.2005
Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de
emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual
cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. (ex-OJ nº 167
da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999)
Portanto, diante do entendimento sumular a resposta correta é a letra A.

38. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S/A. Recebia salário fixo de
R$ 4.000,00 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro,
vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do Banco, o que fazia
concomitantemente com suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para
suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas, sim, da
Seguradora Múltiplo S/A, empresa do mesmo grupo econômico do empregador de
Jorge.
Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como
as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge,
por se tratar de liberalidade.
B) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge,
porque relacionados a produtos de terceiros.
C) Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge.
D) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge,
uma vez que ocorreram dentro do horário normal de trabalho, para o qual Jorge já é
remunerado pelo banco.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Súmula nº 93 do TST
BANCÁRIO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou
na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o
consentimento, tácito ou expresso, do banco empregador.
Esta questão é facilmente respondida com o conhecimento da súmula acima, sendo,
portanto, correta a letra C.

39. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXV - Primeira Fase
Jorge trabalhou para a Sapataria Bico Fino Ltda., de 16/11/2017 a 20/03/2018. Na ocasião
realizava jornada das 9h às 18h, com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado ajuizou
ação trabalhista, reclamando o pagamento de uma hora integral pela ausência do
intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de
trabalho.
Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza
jurídica indenizatória da parcela.
B) Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, além dos reflexos, dada a natureza jurídica
salarial da parcela.
C) Jorge faz jus a uma hora integral acrescida de 50%, porém sem os reflexos, dada a
natureza jurídica indenizatória da parcela.
D) Jorge faz jus a uma hora integral acrescida de 50%, porém sem os reflexos, dada a
natureza jurídica salarial da parcela.

Gabarito Comentado
Direito do trabalho
Art. 71 da CLT:
“§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso
e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza
indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho”.
A questão também tratou de inovações promovidas pela Lei n. 13.467/2017. Sendo
importante que o candidato se atentasse ao fato de que o contrato em questão transcorreu
integralmente após a vigência da referida lei, que ocorreu em 11.11.2017. Assim, segundo o
disposto na atual redação do parágrafo 4º do art. 71 da CLT a resposta correta é a letra A.

40. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXV - Primeira Fase
Lúcio foi dispensado do emprego, no qual trabalhou de 17/11/2017 a 20/03/2018, por
seu empregador. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de
ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo
de café da manhã, de troca de uniforme (que consistia em vestir um jaleco branco e
tênis comum, que ficavam na posse do empregado) e o tempo em que jogava pinguepongue após almoçar, já que o fazia em 15 minutos, e poderia ficar jogando até o
término do intervalo integral.
Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com ação pleiteando horas
extras pelo tempo indicado no enunciado não constante dos controles de horário.

Sobre o caso, à luz da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas não
constituem tempo à disposição do empregador.
B) Lúcio faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas constituem
tempo à disposição do empregador, já que Lúcio estava nas dependências da empresa.
C) Apenas o tempo de alimentação e café da manhã devem ser considerados como tempo
à disposição, já que o outro representa lazer do empregado.
D) Apenas o tempo em que ficava jogando poderá ser pretendido como hora extra, pois
Lúcio não desfrutava integralmente da pausa alimentar.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho

“Art. 4º ……………………………………………………….
2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como
período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de
cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por
escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más
condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras:
I – práticas religiosas;
II – descanso;
III – lazer;
IV – estudo;
V – alimentação;
VI – atividades de relacionamento social;
VII – higiene pessoal;
VIII – troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca
na empresa.”

A questão também tratou de inovações promovidas pela Lei n. 13.467/2017. Era importante
que o candidato se atentasse ao fato de que o contrato em questão transcorreu
integralmente após a vigência da referida lei, que ocorreu em 11.11.2017. E, segundo o
disposto na atual redação do art. 4º da CLT a resposta correta é a letra A.

41. Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXII - Primeira Fase
Expedida carta precatória executória numa demanda trabalhista, o juízo deprecante cita
o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o oficial de justiça retorna
e penhora um dos imóveis do executado, avaliando-o e garantindo o juízo.
Imediatamente o executado ajuíza embargos de devedor, alegando que o bem
penhorado foi subavaliado, apresentando a documentação que entende provar que o
valor de mercado do bem é muito superior àquele lançado no auto pelo oficial de justiça.
Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a legislação em vigor e o entendimento
consolidado do TST, assinale a opção que, justificadamente, indica o juízo competente
para apreciar os embargos.
A) O juízo deprecante é competente, pois dele se origina a execução.
B) O julgamento poderá competir aos juízos deprecante ou ao deprecado, porque a Lei
não traz previsão.
C) O juízo deprecado será competente, porque a matéria se refere a suposto vício na
penhora.
D) A Lei e a jurisprudência são omissas a respeito, daí porque a parte poderá escolher
qual dos juízos apreciará os embargos.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
Art.914, §2º Na execução por carta, os embargos 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 defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos
bens efetuadas no juízo deprecado.
A regra é que os embargos sejam julgados pelo Juízo deprecante, porém se versarem sobre
defeitos ou vícios na penhora, da avaliação ou alienação dos bens o juízo competente será
o deprecado. É o que menciona o art.914, §2º do NCPC, estando correta a letra C.

42. Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXII - Primeira Fase
Jorge foi dispensado e, no dia designado para homologação da ruptura contratual, a
empresa informou que não tinha dinheiro
para pagar a indenização. O TRCT estava preenchido, com o valor total de R$ 5.000,00
que Jorge deveria receber. Diante da situação narrada pela empresa e da extrema
necessidade de Jorge, o sindicato concordou em fazer a homologação apenas para
liberar o FGTS e permitir o acesso ao seguro-desemprego, lançando no TRCT um carimbo
de que nada havia sido pago. Jorge, então, ajuizou ação monitória na Justiça do Trabalho,
cobrando a dívida de R$ 5.000,00. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta.
A) O comportamento de Jorge é viável, sendo que, nesse caso, o juiz expedirá mandado
de pagamento, nos moldes do CPC.
B) Na Justiça do Trabalho, a ação monitória somente é possível em causas de até dois
salários mínimos, sendo que da sentença não caberá recurso, o que não é a hipótese
retratada.
C) Jorge deveria ajuizar ação de execução de título extrajudicial, que é a natureza jurídica
do TRCT preenchido, mas não quitado.
D) Jorge agiu mal, porque não cabe ação monitória na Justiça do Trabalho, em razão da
incompatibilidade de procedimentos.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
CPC - Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
(...)
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de
pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de
honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO. - Demonstra ser mais lógico
optar pela aceitação do processo monitório no âmbito laboral, eis que sendo a execução de
títulos extrajudiciais na Justiça do Trabalho prevista apenas nas hipóteses elencadas no art.
876, torna-se a ação monitória o instrumento processual apropriado para dar efetividade
de título executivo a documentos ali não previstos. (TRT 15 - RO 26788 SP 026788/2004,
Relator: FLAVIO NUNES CAMPOS, Data da publicação: 16/07/2004)
TRCT não é título executivo, cabível, pois, a monitória, e não a ação de execução. Logo a
resposta é a letra A.

43. Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXIII - Primeira Fase
A sociedade empresária Arco Íris Limpeza Ltda. foi citada para pagar o valor de uma
dívida trabalhista homologada pelo juiz e, sem apresentar guia de pagamento ou arrolar
bens, apresentou embargos de devedor, nos quais aponta diversas inconsistências nos
cálculos.
Diante disso, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, pelo qual não há necessidade
de garantir o juízo para embargar, de modo que os embargos serão apreciados.
B) A CLT prevê que, para o ajuizamento de embargos de devedor, é necessário garantir o
juízo com 50% do valor da dívida exequenda, o que não aconteceu na espécie.
C) Sem a garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargos de devedor, de modo
que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento.
D) A CLT determina quem, havendo ajuizamento de embargos de devedor, o executado é
obrigado a declarar, o valor que entende devido e a depositar essa quantia à disposição
do juízo.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
O Código de Processo Civil de 2015 não exige a garantia, no entanto, a CLT tem regramento
próprio e aplica-se subsidiariamente a Lei de Execução Fiscal. No tocante a garantia em
juízo, a justiça laboral ainda não acompanha a seara cível, pois ainda se faz necessária a
garantia em juízo. Existem divergências doutrinárias acerca da adoção dessa inovação pela
CLT.
A garantia do juízo, no processo do trabalho constitui requisito para a oposição dos
embargos à execução, de acordo com o disposto no art. 884 da CLT: “Garantida a execução
ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para apresentar embargos, cabendo
igual prazo ao exequente para impugnação”.
Note-se, porém, que a Lei nº 13.467/17 dispensou a garantia do juízo ou da penhora nos
casos em que a executada for entidade filantrópica e/ou àqueles que compõem ou
compuseram a diretoria dessas instituições por meio da introdução do § 6º ao art. 884 da
CLT. Portanto, o gabarito é a letra C.

44. Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXIII - Primeira Fase
Reinaldo, Wilma e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar Ltda. Todos
procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista: Reinaldo diz
que não recebeu horas extras, Wilma informa que não recebeu as verbas resilitórias e
Teodoro diz que não recebeu a participação nos lucros.
Diante da situação retratada, e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Não é possível o ajuizamento de reclamação plúrima, porque os pedidos são distintos.
B) A CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio ativo e, por isso, ficará a critério do juiz
aceitar o ingresso conjunto.
C) Cabe manejo da reclamação plúrima, porque o empregador é o mesmo.
D) No caso apresentado, caberá o ajuizamento de dissídio coletivo.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
Art. 842 - Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser
acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou
estabelecimento.
É, portanto, aquela que tem mais de um sujeito ativo ou passivo na reclamação trabalhista.
Possuindo como finalidade atender ao Princípio da Economia e Celeridade Processual. E
característica básica: causa de pedir e pedidos semelhantes.
Muitos confundem ação plúrima com coletiva, cuja legitimidade é do Sindicato, pois o direito
material é coletivo. Naquela o direito ainda é individual, em que pese mais de um autor.
A ação plúrima é também conhecida como litisconsórcio ativo. Pode haver a pluralidade
de réus, chamado litisconsórcio passivo. Assim, a resposta correta está na letra A.

45. Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXIV - Primeira Fase
Contra ato de Juiz do Trabalho que determinou a antecipação de honorários periciais
do seu cliente, mesmo não tendo ele condições financeiras para arcar com esse custo,
você, na defesa dos interesses do cliente, impetrou mandado de segurança contra o ato
judicial, mas, por unanimidade, não teve a segurança concedida.

De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado para
tentar reverter a decisão.

A) Interpor Recurso Ordinário para o TST.
B) Interpor Agravo de Instrumento para o STF.
C) Interpor Agravo Interno para o próprio TRT.
D) Nada mais pode ser feito, porque se trata de decisão irrecorrível.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
•

CLT - Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da
parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, AINDA que beneficiária da justiça
gratuita.

§ 3o O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.

•

OJ 98 - SBDI II - MANDADO DE SEGURANÇA. CABÍVEL PARA ATACAR EXIGÊNCIA
DE DEPÓSITO PRÉVIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - É ILEGAL a exigência de
depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com
o processo do trabalho, sendo cabível o MANDADO DE SEGURANÇA visando à
realização da perícia, independentemente do depósito.

•

Súmula nº 201 do TST - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em MANDADO DE SEGURANÇA cabe
RECURSO ORDINÁRIO, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do
Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de
contrariedade.

Portanto, com base na interpretação dos dispositivos a resposta está na letra A.

46. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXV - Primeira Fase
Silvio contratou você como advogado para ajuizar ação trabalhista em face do
empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que não havia procuração nos
autos. Diante disso, você requereu fosse efetivado registro em ata de audiência no qual
Silvio o constituía como procurador. Silvio anuiu com o requerimento.

Com base na hipótese narrada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.

A) O mandato, no caso, é válido e os poderes são apenas para o foro em geral.
B) O mandato, no caso, é inválido, e seria necessário e obrigatório o requerimento de prazo
para juntada de procuração.
C) O mandato, no caso, é válido e os poderes são para o foro em geral, bem como os
especiais, dentre eles os poderes para transigir.
D) O mandato é válido apenas para a representação na audiência, devendo os demais atos
serem regularizados e juntada a procuração para atos futuros.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
Art. 791, §3º, da CLT: A constituição de procurador com poderes para o foro em geral
poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento
verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.
A questão é facilmente respondida com aplicação da letra pura de lei, sendo a resposta
correta a letra A.

47. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXV - Primeira Fase
Em sede de reclamações trabalhista duas sociedades empresárias foram condenadas em
primeira instância. A Massa Falida da Calçados Sola Dura Ltda. e a Institutos de Seguros
Privados do Brasil, sociedade empresária em liquidação extrajudicial.

Acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das empresas você deverá
A) deixar de recolher o depósito recursal e custas nos dois casos, já que se trata de massa
falida de empresa em liquidação extrajudicial.
B) deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher
ambos para a empresa em liquidação extrajudicial.
C) recolher nos dois casos o depósito recursal e as custas, sob pena de deserção.
D) deixar de recolher o depósito recursal no caso da massa falida, mas recolher ambos para
a empresa em liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
•

Súmula nº 161 do TST - DEPÓSITO. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO EM
PECÚNIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003---Se não há
condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam
os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado nº 39).

Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou
de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa
em liquidação extrajudicial. (primeira parte - ex-Súmula nº 86 - RA 69/78, DJ 26.09.1978;
segunda parte - ex-OJ nº 31 da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994)
•

Súmula nº 170 do TST - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CUSTAS
(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades
de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao DecretoLei nº 779, de 21.08.1969 (ex-Prejulgado nº 50).
•

Súmula nº 86 do TST - DESERÇÃO. MASSA FALIDA. EMPRESA EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº
31

da

SBDI-1)

-

Res.

129/2005,

DJ

20,

22

e

25.04.2005

Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento
de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio,
todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. (primeira
parte - ex-Súmula nº 86 - RA 69/78, DJ 26.09.1978; segunda parte - ex-OJ
nº 31 da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994)
Segundo o art. 790-A da CLT, são isentos do pagamento de custas os beneficiários de
justiça gratuita, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas
autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem

atividade econômica, o Ministério Público do Trabalho e as entidades fiscalizadoras do
exercício profissional.
•

Massa falida: isenção de custas + isenção de depósito recursal

•

Empresa em liquidação JUDICIAL: só tem isenção do depósito recursal

•

Empresa em liquidação EXTRAJUDICIAL: nenhuma isenção

Portanto, com o conhecimento desses dispositivos a questão é facilmente respondida,
estando correta a letra B.

48. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXV - Primeira Fase
Em determinada Vara do Trabalho foi prolatada uma sentença que, após publicada, não
foi objeto de recurso por nenhum dos litigantes. Quinze meses depois, uma das partes
ajuizou ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho local, tendo o acórdão
julgado improcedente o pedido da rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o
TST aprecie a demanda.

Assinale a opção que indica, na hipótese, o recurso cabível para o Tribunal Superior do
Trabalho.
A) Recurso Ordinário.
B) Recurso de Revista.
C) Recurso Especial.
D) Agravo de Instrumento.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho
Nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 702 da CLT, ao Tribunal Pleno do TST:
“II – em última instância:
a) julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais em
processos de sua competência originária”.
E, conforme o entendimento contido na Súmula n. 158 do TST:
“Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, cabível recurso ordinário
para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da organização judiciária trabalhista”. Estando
correta a letra A.

49. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial, para o
qual foi expedida notificação citatória. Decorridos cinco dias da expedição da citação,
não tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve a realização da audiência, à qual
apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e
confissão da sociedade empresária-ré. O juiz indagou ao advogado do autor o
fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no
processo, além da expedição da notificação.
Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à luz do texto legal da CLT, assinale
a opção correta.
A) Presume-se recebida a notificação 48h após ser postada, sendo o não recebimento ônus
de prova do destinatário.
B) A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, enseja revelia e confissão.
C) Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação no processo do
recebimento da notificação citatória.
D) O recebimento da notificação é presunção absoluta; logo, são cabíveis de plano a revelia
e a confissão.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho

Súmula 16 do TST : Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois
de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo
constitui ônus de prova do destinatário.
Questão facilmente respondida com aplicação do dispositivo acima, estando, portanto,
correta a letra A.

50. Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem
Unificado - XXVI - Primeira Fase
Uma entidade filantrópica foi condenada em reclamação trabalhista movida por uma exempregada, em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e agora se encontra
na fase de execução. Apresentados os cálculos e conferida vista à executada, o juiz
homologou a conta apresentada pela exequente.
Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos de devedor para questionar a
decisão homologatória, assinale a afirmativa correta.
A) Não há necessidade de garantia do juízo, no caso apresentado, para o ajuizamento de
embargos de devedor.
B) Se a executada deseja questionar os cálculos, deverá garantir o juízo com dinheiro ou
bens e, então, ajuizar embargos de devedor.
C) A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar embargos à execução, desde que
garanta a dívida em 50%.
D) A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, daí por que não pode ser
empregadora, de modo que a execução contra ela não se justifica, e ela poderá ajuizar
embargos a qualquer momento.

Gabarito Comentado
Processo do trabalho

Art. 884, § 6o A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas
e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.
Questão facilmente respondida com a letra pura de lei, estando, portanto, correta a letra
A.

Esperamos que você tenha aproveitado este material, a fim de se manter cada vez
mais preparado para o Exame de Ordem realizado pela FGV, e intensificar seus estudos,
tendo a certeza de que estaremos ao seu lado rumo à tão sonhada aprovação! Vamos
juntos!

