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EXAME DE ORDEM 2006.3 – PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL 
 
1016 - DIREITO CONSTITUCIONAL E/OU ADMINISTRATIVO E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
PEÇA PROFISSIONAL 

José da Silva, Vereador empossado para seu primeiro mandato (2005/2008), ex-Secretário Municipal de 
Finanças da Prefeitura de Camelot, teve contra si, em sua respectiva Câmara Legislativa, Comissão 
Parlamentar de Inquérito aberta para investigar alegados atos de improbidade praticados 144 dias antes 
de sua posse como Vereador, na gestão que tivera à frente da pasta municipal de finanças (teria 
apagado, dolosamente, do sistema eletrônico-contábil da Prefeitura de Camelot, todas as informações 
sobre o exercício financeiro de 2004). Seus colegas parlamentares, reunidos em sessão plenária da 
Câmara, após lerem o requerimento de abertura de CPI, que pedia seu imediato afastamento, deram 
provimento a este pedido, afastando José de suas funções de vereança, por 07 votos, em uma Câmara 
composta por 09 Vereadores. José presenciou a votação que o afastou e na ata da sessão ficou 
consignado que estava intimado de seu afastamento. A sessão ocorrera em 15 de março de 2005. O 
Vereador José lhe procura em seu escritório 03 semanas após seu afastamento. Elabore a peça 
processual competente à resolução judicial da questão. 
 
 
1016 - DIREITO CONSTITUCIONAL E/OU ADMINISTRATIVO E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
QUESTÕES PRÁTICAS - SITUAÇÕES-PROBLEMA 

1. Considere a seguinte situação: O Município de Florianópolis deseja contratar show artístico da 
cantora Ivete Sangalo para as festas de final de ano. Como deverá proceder o município para 
contratá-la? Justifique a resposta e indique os respectivos dispositivos legais aplicáveis à espécie. 

 
2. A contratação pela Administração de servidores temporários, por excepcional interesse público 

(art. 37, IX, da CR) necessita de concurso público? Justifique a resposta. 
 

3. Qual a distinção entre nomeação (provimento originário), posse e exercício para ingresso de 
servidor na Administração Pública? 

 
4. Imagine que um raio caia num presídio, matando um de seus detentos. Suponha ainda que o 

sistema de proteção contra descargas elétricas daquele prédio público não estava funcionando 
adequadamente. Pergunta-se: Pode o Estado ser responsabilizado? Há alguma excludente da 
responsabilidade que possa ser alegada? Fundamente. 

 
5. Explique os princípios do formalismo moderado, da verdade material e da oficialidade nos 

procedimentos administrativos. 
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1020 - DIREITO CIVIL E/OU EMPRESARIAL E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
PEÇA PROFISSIONAL 

A ALSC - Associação dos Lojistas do Shopping Center Supermall, entidade associativa civil, sem fins 
econômicos, com sede em Florianópolis, SC, que congrega as dez pessoas jurídicas (lojas) inquilinas 
de tal empreendimento comercial, e representa os interesses de seus membros perante a direção do 
Shopping, possui nova diretoria eleita, nos termos de seu estatuto. Após os seis primeiros meses de 
gestão, começam as divergências entre os associados e a diretoria da ALSC, composta pelos Srs. Caio, 
Tício e Lino. A discussão gira em torno da verba de marketing recolhida entre todos os associados e 
cujas aplicações e gastos não está transparente para os lojistas. É, então, designada uma Assembléia 
Geral Extraordinária cujo único ponto de pauta é a prestação de esclarecimentos e exibição dos 
documentos pertinentes, dando conta das receitas e despesas da tal conta de marketing. Entretanto, 
após acaloradas discussões, os Srs. Caio, Tício e Lino, sentindo-se ofendidos, simplesmente dão por 
encerrada a Assembléia e se retiram, apesar da revolta dos lojistas presentes. Você é procurado pelos 
representantes de mais de dois terços das lojas regularmente associadas à ALSC (as lojas MAR & Cia., 
Supermercados OLÍVIA, RAVE, RIVOLI, Cia. dos Vinhos, Livraria SABER e SHOWSPORTS), através 
de seus sócios gerentes, e que pretendem uma solução judicial que contemple uma demonstração 
contábil de todas as movimentações da conta de marketing da Associação, a apresentação urgente dos 
documentos pertinentes, antes que sejam extraviados ou obliterados, o ressarcimento de eventual 
desfalque perpetrado pela diretoria, e, neste caso, com o afastamento definitivo, com efeitos imediatos, 
dos diretores de seus cargos. Redija a petição inicial apropriada para tal situação de litígio.  

 

 

1020 - DIREITO CIVIL E/OU EMPRESARIAL E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
QUESTÕES PRÁTICAS - SITUAÇÕES-PROBLEMA 

1. Paulo, Pedro e Carlos formam uma sociedade empresarial do tipo “limitada” com seu ato 
constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Pedro não 
integraliza, no prazo previsto, a sua participação no capital social. Paulo e Carlos possuem cada 
um 30% (trinta por cento) das cotas da referida empresa. O Contrato social é omisso no que se 
refere à exclusão por justa causa.  Você foi consultado por Paulo e Carlos que querem afastar 
Pedro da sociedade. É possível fazer o afastamento? Dê a solução do problema com base nos 
dispositivos legais aplicados ao caso. 

 
2. João possui um terreno de marinha localizado na beira da praia das Laranjeiras (SC). João está 

devidamente inscrito na Delegacia Regional do Patrimônio da União e paga anualmente a taxa de 
ocupação do referido imóvel. Ao chegar para o verão de 2006/2007, João percebeu que seu 
vizinho (extremante dos fundos) havia avançado a cerca dos fundos, paralela à praia, invadindo 
seu terreno de marinha. Tal fato já teria acontecido em outras oportunidades e ele sempre 
recolocava a cerca no local correto. João o procurou e disse que gostaria de ingressar com uma 
ação judicial para demarcar a área e acabar com o problema de uma vez por todas. É possível? 
Fundamente a resposta com base nos dispositivos legais aplicados a sua resposta. 

 
3. A empresa “Calçados Estrela do Sul Ltda.” vende 1000 pares de sapato para a empresa 

“Sapataria Vargas Ltda.”. A mercadoria é entregue no prazo e devidamente recebida com 
comprovação de recebimento. Houve emissão de fatura fiscal e foi extraída uma duplicata 
mercantil que não foi aceita. No vencimento (30/11/2006) a mesma não foi paga. Foi devidamente 
protestada. Não houve sustação do protesto. Ao ser cobrado pelo representante da empresa 
vendedora, via telefone, o representante da compradora alegou que a mercadoria veio com 
defeito, motivo pelo qual não conseguiu vendê-la. Você é advogado da Calçados Estrela do Sul 
Ltda. O que fazer para cobrar judicialmente o título? É possível? Fundamente a resposta nos 
dispositivos de lei aplicados. 

 
4. Você é advogado da empresa XYZ Ltda., locatária que possui um contrato de locação não-

residencial, assinado e iniciado em 30 de dezembro de 2002, por um período de 60 meses. A 
empresa nunca mudou seu objeto. Já se sabe que ao término do contrato o proprietário não irá 
fazer novo contrato de locação com a atual locatária. A locatária possui alguma proteção diante 
do fato? Qual a medida judicial a ser tomada, se cabível? E em que época/prazo? Fundamente a 
resposta com dispositivos legais. 

 
5. Maria casou com Paulo em março de 2005 pelo regime legal de matrimônio. Em outubro de 2006 

o casal planejou ter um filho e ao fazerem exames médicos, foi detectada em Paulo a presença 
do vírus HIV, para surpresa de ambos, que desconheciam tal fato. Maria o procura e pede 
esclarecimentos sobre o fato. Você, na condição de Advogado, poderá lhe dar informação legal 
no que se refere ao casamento? Fundamente a resposta com dispositivos legais. 
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1047 - DIREITO PENAL E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
PEÇA PROFISSIONAL 

Na comarca de Florianópolis/SC, Pedregulius Silva, brasileiro, solteiro, servente de obras, na 
data dos fatos desempregado, segundo grau incompleto de escolaridade, portador do RG n. 000.00-00, 
nascido em 28 de dezembro de 1984, filho de José Silva e Maria Silva, residente na rua “D”, n. 20, 
Loteamento Esperança, bairro Saco dos Limões, Florianópolis/SC, foi denunciado como incurso no art. 
155, §1º, do Código Penal, consta da denúncia: 

“No dia 01 de janeiro de 2003, por volta das 20h30min, Pedregulius Silva adentrou a 
residência de José Souza, localizada na Rua das Flores, n. 40, centro, Florianópolis/SC, 
pela janela da cozinha que estava destrancada. Da referida residência retirou um DVD 
da marca Brithânia, no valor de R$ 100,00 (cem reais) e um mini-aparelho de som da 
marca LG, também no valor de R$ 100,00 (cem reais), tudo em conformidade com auto 
de avaliação. Os vizinhos, ao perceberem a movimentação, acionaram a polícia que, ao 
chegar na residência, efetuou a prisão em flagrante do acusado. O proprietário e 
morador da casa não se encontrava na cidade de Florianópolis na data do fato.  

Pedregulius Silva foi levado à Central de Polícia de Florianópolis, onde foi elaborado o Auto de 
Prisão em Flagrante, respeitando-se todas as exigências legais. Devido ao fato de as celas da Central 
de Polícia estarem superlotadas e não haver outro lugar para que o acusado fosse mantido preso, após 
a lavratura do referido Auto, foi liberado”.    

Oferecida a denúncia, foi recebida em 13 de dezembro de 2005, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal 
da Comarca de Florianópolis/SC, iniciando-se o processo crime n.º 023.05. 123456-7.  

Consta do processo:  

a) Certidão de que Pedregulius Silva não possui antecedentes criminais; 
b) Termo de avaliação dos bens subtraídos, que atribuiu o valor total de R$ 200,00 (duzentos 

reais); 
c) Termo de reconhecimento e entrega dos bens subtraídos ao proprietário. 

Atos processuais: 

Para a realização do interrogatório de Pedregulius Silva, o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Florianópolis/SC nomeou como advogado dativo o profissional que estava presente naquele ato, 
juntamente com o acusado, e que atuou na defesa de Pedregulius Silva nos demais atos processuais. 

Os vizinhos, testemunhas de acusação, informaram que no dia dos fatos viram uma 
movimentação na casa de José Souza e que, devido ao fato de o proprietário estar viajando e saberem 
que não havia ninguém hospedado na casa, acionaram a policia, que prendeu o acusado em flagrante. 
Tais testemunhas não reconheceram Pedregulius Silva como autor dos fatos, pois só viram a 
movimentação dentro da casa, mas não viram quem efetivamente estava lá dentro. 

Consta dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão de Pedregulius: “que no 
dia dos fatos foram acionados para verificar uma movimentação na casa localizada na Rua das Flores, 
n. 40, centro, Florianópolis/SC, haja vista que o proprietário estaria fora da cidade. Lá chegando 
verificaram que a janela da cozinha da referida residência fora arrombada e vários cômodos haviam sido 
remexidos. Ato contínuo, iniciaram as buscas pelas vizinhanças e efetuaram a prisão em flagrante de 
Pedregulius Silva que estava escondido em um matagal ao lado da referida residência. Após buscas 
realizadas no matagal, encontraram a res furtiva embrulhada em um saco de lixo preto, próxima ao 
acusado, que foi preso.”  

As testemunhas de defesa cumpriram função abonatória, nada acrescentando aos fatos.  

Terminada a inquirição das testemunhas de defesa, foi aberto o prazo para que as partes 
apresentassem suas alegações finais. 

O Ministério Público, em suas alegações derradeiras, pugnou pela condenação nos termos da 
denúncia. Já a defesa postulou, de forma genérica, a absolvição por ausência de provas.   

Pedregulius Silva foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 
(dez) dias-multa no valor de um trigésimo do maior valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 
com regime semi-aberto, por violação ao art. 155, § 1º,  e § 4º, I, do CP. O Ministério Público, intimado 
antes de Pedregulius, não recorreu da sentença. O julgador reconheceu ao acusado o direito de recorrer 
em liberdade, devendo recolher-se à prisão apenas após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

Pedregulius Silva, intimado pessoalmente da sentença, procurou você para atuar na defesa dele 
a partir deste momento. Como advogado dele e abordando todas as teses de defesa, elabore a peça 
processual pertinente. 
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1047 - DIREITO PENAL E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
QUESTÕES PRÁTICAS - SITUAÇÕES-PROBLEMA 

1. ALEX LIMA, Juiz do Trabalho, titular em exercício na Vara do Trabalho de Balneário Camboriú, 
Santa Catarina, no dia 04 de dezembro de 2006, de forma dolosa, com dois tiros segregou a vida 
de SALETE OAK em razão de uma briga de trânsito na cidade de Chapecó, Santa Catarina. 
Pergunta-se: 

a) Quem é competente para julgar a ação penal a ser intentada contra Alex Lima e por 
quê?  

b) Qual é o procedimento (rito) a ser aplicado para processar Alex Lima e por quê? 
Fundamente a sua resposta na Lei, na doutrina ou jurisprudência. 

 
 
 
 
2. ‘ÂNGELO’, ‘BERNARDO’, ‘DIGUINHO’ e ‘GORDO’, por volta das 21 horas do dia 11.08.2006, um 

sábado, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, reunidos na intenção de cometer a 
modalidade criminosa conhecida como “seqüestro-relâmpago” – ao trafegarem pela Rua Esteves 
Júnior com o veículo GM CORSA, escolheram a sua vítima que se encontrava sentado, sozinho, 
no interior do veículo FORD FUSION, estacionado em frente ao Ed. Barão, aguardando a sua 
namorada. ÂNGELO e BERNARDO, munidos de pistolas, renderam a vítima colocando-a no 
banco do “carona” de seu veículo, enquanto DIGUINHO e GORDO lhes davam cobertura. Após 
rodarem com os dois veículos por algum tempo pelo centro de Florianópolis, sem conseguir sacar 
qualquer dinheiro dos caixas eletrônicos por fatos alheios às suas vontades, resolveram se dirigir 
à cidade de Balneário Camboriú, na intenção de lá efetuarem os saques criminosos. 
Ao passarem pela cidade de São José, enquanto ÂNGELO e BERNARDO cuidavam da vítima, 
DIGUINHO e GORDO conseguiram sacar a importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Após 
dividirem entre os quatro o valor do saque, DIGUINHO e GORDO que se encontravam no veículo 
CORSA, resolveram deixar o grupo, ficando com a sua parte do dinheiro. ÂNGELO e 
BERNARDO, após a saída de seus comparsas, espancaram, amarraram e amordaçaram a 
vítima, colocando-a no porta-malas do veículo FUSION, na intenção de prosseguir com a prática 
delituosa na cidade de Balneário Camboriú. Chegando lá, foram abordados por quatro Policiais 
Militares, tendo em vista que transitavam com faróis apagados. Diante do nervosismo de 
ÂNGELO e BERNARDO, os policiais resolveram abrir o porta-malas do veículo, onde 
encontraram o corpo da vítima, que havia morrido asfixiada no porta-malas do veículo.  
Pergunta-se: 

a) Qual ou quais os delitos que ÂNGELO, BERNARDO, DIGUINHO e GORDO 
cometeram? Por quê? 

b) Qual a Comarca competente para a propositura da ação penal? Por quê? 
Fundamente a sua resposta na Lei, na doutrina ou jurisprudência. 

 
 
 
 

3. Leanderson da Silva foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, CP), no 
dia 17/01/2007. Quando do seu julgamento, ao ser instalada a sessão, foi observada a presença 
de 11 (onze) jurados. Em conseqüência, jurados de plenários distintos daqueles constantes do 
edital publicado referente ao júri de Leanderson, mas pertencentes ao mesmo Tribunal do Júri, 
foram chamados para integrar os nomes a serem sorteados para a composição do Conselho de 
Senteça. 
Pergunta-se: 

a) Há algum recurso a ser interposto?  
b) No caso de haver recurso cabível, indique-o e aponte qual a sua finalidade e o principal 

argumento jurídico a sustentá-lo? 
c) No caso de não haver recurso cabível, justifique a sua resposta. 

Fundamente a sua resposta na Lei, na doutrina ou jurisprudência. 
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4. ANTÔNIA STEPE foi denunciada pelo crime de aborto por ter no dia 03/12/2006, dolosamente 
interrompido a sua gravidez, gestação que se encontrava no terceiro mês. O Ministério Público 
deixou de oferecer a “suspensão condicional do processo” por entender que o artigo 89 da Lei n° 
9.099/95 veda o ‘sursis processual’ quando verificar-se no caso condenação anterior do acusado, 
com sentença definitiva. ANTÔNIA já foi condenada pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n° 
9.605/98, pena que foi extinta em 10/11/2001. ANTÔNIA também já aceitou “transação penal” em 
razão de crime de receptação no dia 15/04/2003. No dia 22/06/2006 ANTÔNIA foi condenada 
pela contravenção de “perturbação do sossego alheio”, com decisão já transitada em julgado. O 
Juiz da 1ª Vara Criminal de Joinville recebeu a denúncia, acolheu a argumentação do parquet, 
determinou a citação da acusada e intimou-a da data do interrogatório a ser realizado em 1º de 
março de 2007. 
Pergunta-se: 

a) O entendimento do Ministério Público está correto? Justifique. 
b) Há medida judicial cabível em favor de ANTÔNIA? Qual é a medida e qual o seu 

objetivo? Quem deverá julgar tal medida?  
Fundamente a sua resposta na Lei, na doutrina ou jurisprudência. 

 
 
5. JOSÉ DA EXPECTATIVA, matrícula 20223, recolhido à Penitenciária de Florianópolis, SC, - 

condenado por homicídio qualificado a uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão (data do fato 
típico 24/07/1990) -, pleiteou através da “casa” a concessão de “comutação” da sua pena, com 
base no Decreto n° 5.993/06, pedido que foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal por 
entender que o reeducando não preenche os requisitos do Decreto, já que praticou crime 
considerado hediondo, é reincidente e não possui tempo suficiente de cumprimento de pena 
(requisito objetivo). Não concordando com a decisão supramencionada, a família do reeducando 
o procurou para que defenda os interesses do condenado.  JOSÉ foi preso no dia 19/06/00, não 
possuindo direito à detração. Os dias remidos, já homologados pelo juízo natural, correspondem a 
200 (duzentos), tudo conforme consta no seu prontuário que está atualizado. O reeducando 
assinou anteontem o mandado que o intimou da decisão judicial. 
Pergunta-se: 

a) Qual a medida judicial a ser utilizada e qual o seu prazo de interposição?  
b) Quais são os argumentos jurídicos a embasar a sua resposta e a medida judicial 

utilizada? 
Fundamente a sua resposta na Lei, na doutrina ou jurisprudência. 
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1050 - DIREITO DO TRABALHO E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
PEÇA PROFISSIONAL 

ANA PAULA ZEPPELIN, sócia proprietária da empresa ESTAGIUM LTDA., pede ajuda ao seu escritório 
de advocacia, dizendo ter recentemente recebido uma citação da Justiça do Trabalho, acompanhada da 
seguinte petição inicial: 
 

Exmo. Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Canoinhas. 
 
 
 
MARCOS SABIN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 494.494.494.YY, e CI nº 
1.234.56Y, residente na rua do Pé, nº 39, em Canoinhas/SC, por intermédio de seu 
procurador que abaixo subscreve a presente peça, vem à presença de V. Exa. 
apresentar AÇÃO TRABALHISTA em face de ESTAGIUM LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ nº 01.001.001/0001-0Y, sediada na rua Almanaque, 132, 
Canoinhas/SC, pela seguintes razões de fato e de direito. 
 
I – DOS FATOS/DO DIREITO 
 
O autor trabalhou para a ré, na condição de OPERÁRIO, no período compreendido 
entre 10-02-2000 a 12-01-2007, percebendo salário de R$ 500,00. 
 
A rescisão do contrato de trabalho ocorreu sem justa causa e as verbas rescisórias 
foram pagas, atrasadas, no dia 15-01-2007. 
 
O autor era membro de CIPA e, por essa razão, detentor de garantia de emprego. 
 
Juntamente com o autor, foi dispensada do serviço, no mesmo dia, a empregada 
SABRINA MASCHERANO, que igualmente era detentora da garantia de emprego, 
pois também integrante da CIPA. 
 
O mandato somente findaria em 30-08-2007, motivo por que a estabilidade se 
estenderia até um ano após, ou seja, até 30-08-2008. 
 
Com a dispensa arbitrária e sem justa causa, os empregados se viram tolhidos de 
sua única fonte de sustento e restou indubitavelmente contrariado o ordenamento 
jurídico trabalhista, principalmente naquilo que mais o enobrece, a proteção do 
trabalhador hipossuficiente. 
 
II – DOS PEDIDOS 
 
Diante de todo o exposto, são formulados os seguintes pedidos: 
 
1. Seja a ré citada para que, querendo, responda aos termos da presente ação, 

sob pena de revelia; 
2. Seja a ré condenada a reintegrar os empregados (MARCOS SABIN e 

SABRINA MASCHERANO), em razão da garantia de emprego de que gozam, 
devendo haver o pagamento de todos os salários e demais vantagens 
financeiras correspondentes ao período do irregular afastamento, ou seja, da 
dispensa imotivada à efetiva reintegração; 

3. Seja a ré condenada a recolher o FGTS relativo a todo o contrato de trabalho; 
4. Seja a ré condenada a pagar a multa prevista no §8º do art. 477 da CLT; 
5. Seja a ré condenada a pagar a multa prevista no art. 467 da CLT; 
6. Seja a ré condenada a pagar a verba honorária ao procurador do autor. 
7. Seja autorizada a produção de todas as provas admitidas pelo direito. 
 
III – VALOR DA CAUSA 
 
Em razão das pretensões formuladas, atribui à causa o valor de R$ 15.000,00. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
Curitibanos, 19-01-2007. 
 
 

Advogado do Autor 
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Conversando com ANA PAULA ZEPPELIN você obteve as seguintes informações: 
 

1. MARCOS era o Presidente da CIPA; 
2. SABRINA era a Vice-Presidente da CIPA; 
3. O mandato dos membros da CIPA efetivamente somente findaria em 30-08-2007; 
4. SABRINA foi dispensada por justa causa; 
5. MARCOS trabalhou durante o período do aviso prévio; 
6. Sempre houve o recolhimento regular do FGTS dos empregados da empresa. 

 
Com base nestas informações, elabore a peça processual que melhor proteja o direito e interesse da 
reclamada. 
 
 

1050 - DIREITO DO TRABALHO E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
QUESTÕES PRÁTICAS - SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 
Responda às questões abaixo baseando necessariamente suas respostas (apresentando a 
fundamentação) nos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Súmulas do Tribunal Superior 
do Trabalho - TST e/ou Supremo Tribunal Federal - STF e/ou Orientações Jurisprudenciais do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).  Ressalta-se que o candidato deve discorrer sobre o assunto quando da 
sua resposta e apresentar a correta fundamentação legal sob pena de zerar a questão. 
 
1. Lótus foi contratada, através de um contrato de experiência, de forma expressa e escrita, para 

exercer a função de secretária. O prazo deste contrato era de 45 dias. Finalizado o prazo 
acordado entre as partes, foi realizada, de forma expressa e escrita, sua prorrogação por mais 15 
dias. Neste sentido, responda: 

a) O contrato de trabalho em questão pode ser prorrogado novamente, sendo determinado 
seu prazo, eis que não atingiu o limite de 90 dias? 

b) Finalizado o contrato de experiência e optando o empregador pela rescisão em seu 
termo final, qual o prazo para o pagamento das verbas rescisórias?  

c) É possível a rescisão antecipada, pelo empregador ou empregado, dos contratos de 
experiência? Caso seja positiva a resposta, rescindindo o empregador o contrato de 
experiência de Lótus, quando completados 30 dias, é devido o pagamento do período 
restante?  

d) Caso este contrato contenha cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, é 
devido o pagamento do período restante? Neste caso, cabe aviso prévio? 

 
 
 
 
2. Carlos Alberto começou a trabalhar para a empresa INSTA S/A no dia 10-01-2000. Ajustou direta 

e individualmente com seu empregador, de forma escrita, a adoção do regime de compensação 
horária. Carlos Alberto foi demitido em 25-3-2005. Seu empregador jamais lhe concedeu férias 
durante o contrato de trabalho. 

a) Considerando a forma como foi ajustado, é válido o acordo de compensação horária 
firmado entre Carlos Alberto e a empresa INSTA S/A? 

b) No dia 5-1-2006 Carlos Alberto entrou com Ação Trabalhista contra seu ex-empregador 
postulando o pagamento de férias. Considerando o instituto da prescrição, poderá 
Carlos Alberto reclamar o pagamento das férias não concedidas relativas ao primeiro 
período aquisitivo, de 10-1-2000 à 9-1-2001 ? 

 
 
 
 
3. Maria Antonia é empregada que possui garantia de emprego em decorrência de estabilidade. Sua 

dispensa, por justa causa, necessariamente requer a instauração de inquérito para apuração da 
falta grave. 

a) O prazo para instauração do inquérito judicial é prescricional ou decadencial? 
b) Tendo Maria abandonado seu posto de trabalho, a partir de que momento é contado o 

prazo para instauração da ação mencionada? 
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4. Zé Roberto, 14 anos, e Eduardo, 25 anos, este deficiente físico, foram contratados pela empresa 
INGRID LTDA., como empregados aprendizes, cumprindo jornada de 8 horas diárias. Sabe-se 
que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial. Neste sentido responda: 

a) Quais os requisitos de validade do contrato de aprendizagem? 
b) O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho. Sendo assim, existe regra 

quanto a sua formalização e prazo? 
c) Poderia Eduardo ter sido contratado na qualidade de aprendiz, possuindo mais de 24 

anos, para laborar oito horas diárias e quarenta e quatro semanais? 
d) Finalizado o contrato em questão, Eduardo ingressou com Ação Trabalhista na Justiça 

do Trabalho, pleiteando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, assim como a 
nulidade do contrato de aprendizagem. Cassiano, ex-empregado da empresa e que 
também possui Ação Trabalhista contra INGRID LTDA foi testemunha de Eduardo. 
Posteriormente, Eduardo veio a prestar depoimento na qualidade de testemunha de 
Cassiano. A procuradora da empresa INGRID LTDA., na audiência de instrução da 
ação de Cassiano, contraditou a testemunha mencionada, alegando a suspeição, eis 
que também possuía ação em trâmite contra o mesmo empregador. Conforme 
entendimento consolidado do TST, tal contradita será aceita? 

 
 
 
5. É certo, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho, que ao empregador é vedado 

transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato. 
Quanto ao instituto da transferência, portanto, responda: 
Juvenal, exercente de cargo de confiança, foi transferido para local mais distante de sua 
residência. Ocorre que inexiste em seu contrato de trabalho cláusula explícita prevendo esta 
possibilidade. Juvenal, após sua transferência, deve, ao sair de sua casa, pegar um ônibus a mais 
para chegar ao seu novo posto de trabalho. Ressalta-se que anteriormente Juvenal precisava 
apenas pegar um ônibus. Com base nestas informações responda: 

 
a) Com base na Consolidação das Leis do Trabalho, Juvenal poderia ter sido transferido? 
b) Por conta desta transferência, Juvenal receberá algum adicional ou outro benefício? 
c) Caso a loja (filial) em que Juvenal trabalha seja fechada e seja determinada sua 

transferência para São Paulo, local onde está localizada a matriz (única empresa 
restante) e no qual Juvenal passará a residir com sua família, receberá o empregado 
algum adicional? 

d) Rescindido o contrato de trabalho entre as partes, Juvenal ingressou com Ação 
trabalhista contra seu empregador por conta da transferência sofrida. Na audiência 
inicial foi formalizado um acordo, homologado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho. 
Conforme previsto na CLT e nos termos do entendimento jurisprudencial do TST, a 
homologação deste acordo judicial é recorrível? Ainda, tendo o empregado, quando do 
acordo realizado, dado plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, pode ele 
ingressar com nova ação trabalhista, contra o mesmo empregador, questionando outras 
verbas não adimplidas no contrato? 
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1064 - DIREITO TRIBUTÁRIO E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
PEÇA PROFISSIONAL 

A empresa “Luso-Brasílico Industrial Ltda.”, com sede na cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE, 
fabrica geladeiras convencionais e do tipo “Frost Free”. Estimulada pelo baixo custo da mão-de-obra e 
pela reduzida alíquota do IPTU para o distrito industrial do município de Biguaçu – SC, decide instalar 
uma filial nesta cidade. Juntamente com os benefícios fiscais e salariais, objetiva estabelecer uma 
unidade de produção mais próxima das regiões Sul e Sudeste onde se concentra o seu maior público 
consumidor, bem como reduzir o preço final de aquisição dos componentes de borracha e plástico 
utilizados na linha de montagem das geladeiras, os quais são elaborados na Zona Industrial do 
município de Ponta Grossa – PR, por uma empresa subsidiária. Esta operação é importante para a 
empresa “Luso-Brasílico Ltda.” porque os insumos (borracha e plástico) saem da indústria paranaense 
tributados pelo IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) com alíquota zero, passando então a 
integrar um bem de maior valor agregado. A empresa vem ocupando uma posição de destaque no 
mercado nacional, o que exige um controle rígido e contínuo dos custos de produção, principalmente em 
relação ao planejamento tributário, considerado forte instrumento para redução dos custos e para 
maximização dos ganhos. Se por um lado existe o cuidado quanto às variantes do preço final do 
produto, há também a necessidade de aumentar rapidamente a produção para consolidar e aumentar a 
participação da empresa no mercado. Levando-se em consideração estes fatores, o parque industrial foi 
completamente instalado no mês de julho de 2006, ao mesmo tempo em que os insumos para produção 
das geladeiras deram entrada na indústria, sendo possível, assim, iniciar a produção para atender aos 
pedidos dos clientes a partir do mês de agosto de 2006. Atentos aos aspectos tributários, os diretores 
da “Luso-Brasílico Ltda.”, com base em relatórios contendo os cálculos estimativos do preço final de sua 
mercadoria, e preocupados com a segurança e a certeza jurídica dos negócios da empresa, formularam 
Consulta Fiscal endereçada à Delegacia da Receita Federal na qual perguntaram objetivamente sobre a 
possibilidade do creditamento do IPI não pago sobre aqueles insumos produzidos na Zona Industrial de 
Ponta Grossa, sendo formalmente cientificados da resposta no mesmo mês em que iniciou a produção 
das geladeiras, nos seguintes termos: “APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. A aquisição de matérias- 
primas, material de embalagem e produtos intermediários imunes, não-tributados, isentos ou 
tributados à alíquota zero não gera direito a crédito do IPI, uma vez que, não há pagamento do 
tributo na etapa anterior, preservando-se, assim, o princípio da não-cumulatividade. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: inciso X do art. 52 e inciso II do §3º do art. 153 da Constituição Federal; 
art. 1º, § 3º, do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997; art. 163 do Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002.”. Certos de que, em face do parecer da Receita Federal, o preço final das 
geladeiras seria majorado, colocando a empresa em desvantagem na competição com seus 
concorrentes, os diretores optaram por uma alternativa judicial, em detrimento da via administrativa, a 
fim de garantir um menor preço de venda dos produtos, os quais serão entregues a partir de fevereiro 
de 2007. 

Formule a peça processual adequada, no intuito de fazer valer, em uma única ação, o direito do seu 
cliente de utilização do crédito, protegendo-o imediatamente de quaisquer medidas porventura adotadas 
pelos agentes da Receita Federal, e também resguardando-o dos prejuízos por eventual demora no 
julgamento definitivo. Apresente os fundamentos legais e jurídicos pertinentes, acompanhados de 
jurisprudência e doutrina que dêem suporte à tese defendida.   

 
 
1064 - DIREITO TRIBUTÁRIO E CORRESPONDENTE DIREITO PROCESSUAL 
QUESTÕES PRÁTICAS - SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 
1. O sócio de J.C. & Cia Ltda. procura-o em seu escritório no dia 13/12/2006, exata data em que foi 

autuado pela Receita Federal, a fim de solicitar um parecer para o seguinte problema: a empresa 
foi notificada para recolher parcela da COFINS considerada em aberto, a qual deveria ter sido 
paga em 10/12/2000, relativa ao tributo devido no mês de novembro de 2000, que sequer foi 
declarado. Em suma, o sócio gerente gostaria de saber se o tributo é devido. Você deve elaborar 
um parecer sucinto ao cliente, explicando-lhe do que se trata efetivamente, bem como se a 
empresa ainda é ou não devedora do tributo em questão, indicando, ademais, quais seriam suas 
opções para defender-se do Auto de Infração, com base na legislação, doutrina e jurisprudência.  
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2. A empresa catarinense Mar Azul S.A. adquiriu uma nova máquina para aumentar sua produção, 
por meio do sistema de arrendamento mercantil (leasing). O equipamento deverá ser pago em 
60 parcelas mensais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, perfazendo um total de R$ 
720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Neste contrato, intermediado pelo Banco União dos 
Santos, não houve previsão de recolhimento do Valor Residual Garantido (VRG). A empresa 
arrendante, Metal Pesado S.A., localizada no Estado de São Paulo, emitiu nota fiscal de saída 
destacando 12% de ICMS sobre o valor total da fatura, uma vez que se trata de operação 
interestadual. A empresa arrendatária suportará o encargo financeiro do tributo estadual a ser 
recolhido pela arrendante. Analise o problema, respondendo se o imposto é efetivamente devido 
na operação, indicando ainda quem teria legitimidade ativa para levar a questão ao Poder 
Judiciário, tudo com base na legislação, doutrina e jurisprudência. 

 
 

3. Como advogado de uma empresa importadora de veículos, você visita este seu cliente em 
01/11/2006 e comunica que a União aumentou em 50% (cinqüenta por cento) a alíquota do 
Imposto de Importação do único tipo de produto por ela importado (veículos automotores), por 
meio de lei aprovada e publicada no dia 10/09/2006. No mesmo sentido, a Câmara de 
Vereadores de Joinville – SC, município onde se localiza a sede da empresa, aprovou, em 
15/10/2006, projeto de lei, publicada em 16/10/2006, majorando as alíquotas do IPTU em 100% 
(cem por cento); passando de 0,5% (meio por cento) para 1% (um por cento) sobre o valor 
venal dos imóveis. Por um lapso, ambas as leis não fixam prazo para sua entrada em vigor. 
Assim, como se estivesse explicando tais situações ao seu cliente, detalhe as datas a partir das 
quais os dois tributos majorados poderão ser exigidos, fundamentando sua resposta com base 
na legislação aplicável, doutrina e jurisprudência. 

 
 

4. João Pick Arheta comprou no Paraguai produtos eletro-eletrônicos e eletrodomésticos para 
revendê-los no Brasil. Ao ingressar em território nacional foi abordado pelos agentes da Polícia 
Federal, os quais o prenderam em flagrante. Responda se há incidência de tributos federais, 
estaduais ou municipais sobre a situação fática descrita acima, citando cada um deles, com 
fundamento na Constituição Federal e CTN, jurisprudência e doutrina relacionadas ao tema. 

 
 

5. Depois de muitos anos desativada, finalmente a praça de pedágio da SC-401, localizada no 
Município de Florianópolis – SC, iniciou a cobrança de pedágio dos motoristas que transitam 
naquela rodovia, no dia 1º/04/2006. A empresa Linha Verde ganhou a concessão para realizar a 
exploração, em processo licitatório promovido pelo Governo do Estado de Santa Catarina, sob 
condição de realizar a manutenção da rodovia. Em 10/09/2006, contudo, a empresa foi autuada 
pela Fazenda Municipal de Florianópolis para recolher o ISS devido pelos serviços prestados. A 
Linha Verde recusa-se a pagar o Auto de Infração de ISS. A razão está com a empresa ou com 
o Fisco Municipal? Fundamente com legislação, doutrina e jurisprudência a posição tomada 
tanto pela empresa concessionária quanto pela Fazenda Municipal. 
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