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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

1050 - DIREITO DO TRABALHO 

Para a avaliação da Prova Prático-Profissional, como critério geral subjetivo, os examinadores avaliaram o 
raciocínio jurídico, a fundamentação e sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição, a 
correção gramatical e a técnica profissional demonstrada. 

Como critérios subjetivos específicos, a Banca Examinadora valeu-se das seguintes respostas-padrão / 
tese(s) para avaliação das respectivas partes da Prova Prático-profissional: 

Questão prática 1: 

a) Não. Conforme art. 451 da CLT e Súmula nº 188 do TST. 

Art. 451 - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais 
de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo. 

S. Nº 188  CONTRATO DE TRABALHO. EXPERIÊNCIA. PRORROGAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 
19, 20 e 21.11.2003 

O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 (noventa) dias. 

b) Art. 477 - § 6º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado nos seguintes prazos: (Acrescentado pela Lei n.º 7.855, de 24-10-89, DOU 25-10-89) 

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; 
 
c) Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o 
empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria 
direito até o termo do contrato. 

Art. 480 - Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, 
sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. 

 
d) Art. 481 - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito 
recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplica-se, caso seja exercido tal direito por 
qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. 
Súmula Nº 163 do TST -  AVISO PRÉVIO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 
19, 20 e 21.11.2003 

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT 
(ex-Prejulgado nº 42). 

Questão prática 2: 

a) Sim, nos termos da Súmula nº 85 do TST:  

COMPENSAÇÃO DE JORNADA (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 182, 220 e 223 da 
SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou 
convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) 

II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido 
contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1  - inserida em 08.11.2000) 

(...) 

 

b) Sim, 



Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 
subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.  

Art. 149 - A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva 
remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do 
contrato de trabalho.  

 

Questão prática 3: 
 
a) S. 403 do STF: É de decadência o prazo de 30 dias para instauração do inquérito judicial, a contar da 
suspensão, por falta grave de empregado estável. 
S. Nº 62 ABANDONO DE EMPREGO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
 
b) O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre 
em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao 
serviço. 
Histórico: 
Redação original - RA 105/1974, DJ 24.10.1974 

 

Questão prática 4: 

a) Art. 428 - Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 
(vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, 
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e 
diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação dada pela Lei n.º 11.180, de 23-09-05, DOU 
26-09-05) 

§ 1º - A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e 
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica. (Parágrafo incluído pela Lei n.º 10.097, de 19-12-00, DOU 20-12-
00) 

 

b) Art. 428 - Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado... 

§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois anos. (Parágrafo incluído pela 
Lei n.º 10.097, de 19-12-00, DOU 20-12-00) 

 

c) Art. 428, § 5º A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de 
deficiência. (Redação dada pela Lei n.º 11.180, de 23-09-05, DOU 26-09-05)  

Art. 432 - A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a 
prorrogação e a compensação de jornada. (Redação dada pela Lei n.º 10.097, de 19-12-00, DOU 20-12-00) 

§ 1º - O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem 
completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. 
(Redação dada pela Lei n.º 10.097, de 19-12-00, DOU 20-12-00) 



 

d) Nº 357  TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A MESMA RECLAMADA. SUSPEIÇÃO (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo 
empregador. 

Histórico: 

Redação original - Res. 76/1997, DJ 19, 22 e 23.12.1997 

 

Questão prática 5: 

a) Art. 469 - 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 cargos de confiança 
e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta 
decorra de real necessidade de serviço. (Redação dada pela Lei n.º 6.203, de 17-04-75, DOU 18-04-75) 

b) Art. 469 - 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.  

Súmula Nº 29 TRANSFERÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem 
direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. 

Histórico: 

Redação original - RA 57/1970, DO-GB 27.11.1970 

OJ. 113 – SDI -1 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO 
CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA. 
Inserida em 20.11.97 

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato 
de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do 
mencionado adicional é a transferência provisória. 

Art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. (Redação dada pela 
Lei n.º 6.203, de 17-04-75, DOU 18-04-75) 

 

c) Art. 469, § 2º - É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o 
empregado. 

OJ. 113 – SDI -1 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO 
CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA. 
Inserida em 20.11.97 

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato 
de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do 
mencionado adicional é a transferência provisória. 

Art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. (Redação dada pela 
Lei n.º 6.203, de 17-04-75, DOU 18-04-75) 

 

d) Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. 

Parágrafo único - No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível salvo 
para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. (Alterado  pela Lei n.º 10.035, de 
25-10-00, DOU 26-10-00) 

Art. 836 - É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os 
casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no 
Capítulo IV do Título IX da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, dispensado o 



depósito referido nos arts. 488, inciso II, e 494 daquele diploma legal. (Redação dada pela Lei n.º 7.351, de 
27-08-85, DOU 28-08-85)  

OJ 132 DA SDI-2 DO TST - AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. ALCANCE. OFENSA À 
COISA JULGADA. DJ 04.05.2004 

Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem 
qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao 
extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista. 

 

Peça profissional: 

PEÇA: Contestação 

ENDEREÇAMENTO: Exmo. Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Curitibanos. 

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES: já efetuada OU ESTAGIUM LTDA., reclamada e MARCOS SABIN, autor. 

PRELIMINARES:  

1. Inépcia da inicial relativamente ao pleito de FGTS do contrato, haja vista a inexistência de causa de 
pedir (CPC, art. 295, §único, I, c/c, 267, I). 

2. Ilegitimidade ativa do autor para postular direito pertencente a SABRINA MASCHERANO (CPC, art. 
6º, c/c 267, VI). 

MÉRITO: 

1. Reintegração. Indevida, haja vista que MARCOS era Presidente da CIPA, não detentor da garantia 
de emprego (art. 10, II, a, ADCT e art. 165 da CLT). 

2. FGTS. Defesa elaborada em razão do princípio da eventualidade. Caso superada a preliminar, 
houve o correto recolhimento das importâncias devidas. 

3. Multa do art. 477 da CLT. Como o aviso prévio foi trabalhado, o prazo para o pagamento das verbas 
rescisórias era até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato (art. 477, §6º, CLT). Como a rescisão 
ocorreu numa sexta-feira (12-01-2007), o primeiro dia útil imediato foi à segunda-feira, dia 18-01-2007. 
Logo, o pagamento não efetuado a destempo. 

4. Multa do art. 467 da CLT. Inexistindo verba rescisória controversa, indevida a multa postulada. 

5. Verba Honorária. Indevida, uma vez que no processo do trabalho esta somente é devida quando 
atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (súmula 219/TST). No caso em estudo, não foi declarada a 
hipossuficiência nem anexada a credencial sindical. 


