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NORMAS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin

Art. 1º Constitucionalização (inclusão e releitura) do Processo Civil

Art. 2º Dispositivo, Impulso Oficial

Art. 3º Inafastabilidade da Jurisdição e Estímulo à Resolução Consensual dos Conflitos

Art. 4º Razoável Duração do Processo, Primazia das Decisões de Mérito e Efetividade

Art. 5º Boa-Fé Objetiva Processual

Art. 6º Cooperação

Art. 7º Isonomia Material ou Paridade de Armas

Art. 8º Dignidade da Pessoa Humana, Proporcionalidade, Razoabilidade, Legalidade, 
Publicidade, Eficiência

Art. 9º Contraditório Comparticipativo

Art. 10 Vedação às decisões por emboscada (surpresas)

Art. 11 Publicidade e Fundamentação

Art. 12 Ordem Cronológica
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CESPE – TRE-BA (2017): Em um tribunal, o relator de determinado recurso
concedeu o prazo de cinco dias ao recorrente para que fosse sanado vício e
complementada a documentação exigida pela legislação para interposição de
recurso. Nessa situação, o magistrado tomou tal providência com base no
princípio denominado
a)dialeticidade. b)fungibilidade. c) primazia do julgamento do mérito.
d)dispositivo. e)identidade física do juiz.

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

i) prevenção:
Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias,
a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.

ii) esclarecimento:
357, § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito,
deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará
as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Ex: art. 489, §§ 1º e 2º
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iii) Consulta:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
* arts. 562, 678, 332.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
iv) adequação:
Para a inversão da ordem das provas (art. 139, VI, art. 373, § 1º), ou ainda a
ampliação de prazos, quando houver, por exemplo, dificuldade para o
cumprimento do prazo posto na lei (art. 139, VI, e art. 437, § 2º).

TRE-PE/2017 - Assinale a opção correta.
a) O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha
sido dada oportunidade de manifestação às partes, ressalvado o caso de matéria que
deva decidir de ofício.
b) Os juízes e tribunais terão de, inexoravelmente, atender à ordem cronológica de
conclusão para proferir sentença ou decisão.
c) A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes no
processo tenham um comportamento probo e leal.
d) O modelo cooperativo, que atende à nova ordem do processo civil no Estado
constitucional, propõe que o juiz seja assimétrico no decidir e na condução do
processo.
e) O contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos
processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção
do julgador.
DPU/2017: Voltado para a concepção democrática atual do processo justo, o CPC
promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas
quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes.
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Vacatio legis de 1 ano.
Predomínio da teoria do isolamento dos atos processuais
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Exceções:
Coisa julgada das questões prejudiciais só se aplicam para novos processos.
Os pendentes (não sentenciados) do rito sumário e especial revogados continuam
tramitando normalmente. Os próximos do rito sumário vão para juizados especiais.
As disposições de direito probatório do CPC/2015 somente se aplicam às provas
requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.
Vigora ainda o CPC 73 no que tange à insolvência civil.
Desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais.
Regime jurídicos dos ED passam a ser idêntico ao CPC (interrupção)
Possibilidade de usucapião extrajudicial.

JURISDIÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin
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1 – Autotutela

2 – Autocomposição

i- Transação

ii- Submissão

iii- Mediação e Conciliação

Iv- dispute board

3 - Arbitragem

a) art. 3º, CPC, norma geral que estimula a autocomposição.

b) permite homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer
natureza (arts. 515, III e 725, VIII);

c) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto
do processo (art. 515, §2º);

d) permite negócios jurídicos processuais (art. 190);

e) Os entes da Administração (U, DF, E, M) podem criar câmaras
administrativas de solução consensual (art. 174,CPC e art. 32 e seguintes
da Lei n. 13.140/15).
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f) arts. 165 a 175 – tratam da mediação e conciliação;
Art. 165, § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio,
sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo
anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem
benefícios mútuos.

g) estruturação do procedimento a fim de tentar a autocomposição antes do
oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695, CPC);

h) Lei nº. 13.140/15, que disciplina exaustivamente a mediação;

Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.
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Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste
Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.
§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à
mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da
primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.
§ 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não
se admitir a autocomposição.

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência
deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio
eletrônico, nos termos da lei.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado.
§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos.
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§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por
sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será
organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos
entre o início de uma e o início da seguinte.

DPE-ES 2016 - Sobre conciliação e mediação, assinale a correta:
a) No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à
audiência de conciliação ou mediação gera a sua revelia e impõe o
pagamento de multa.
b) A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será
realizada se o autor ou o réu manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual.
c) A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual
para uma ação ajuizada como divórcio litigioso.
d) Na sua atuação, o mediador deverá sugerir soluções para o litígio, sendo
vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
e) O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes,
não poderão depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação
ou da mediação.
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Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:
I - imparcialidade do mediador;
II - isonomia entre as partes;
III - oralidade;
IV - informalidade;
V - autonomia da vontade das partes;
VI - busca do consenso;
VII - confidencialidade;
VIII - boa-fé.

1 - Imparcialidade (art. 5º e seguintes, Lei n. 13.140/15)
Devem ser imparciais, declarando-se suspeitos ou impedidos, sob pena de
punição e exclusão do cadastro.
Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e
suspeição do juiz.
Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever
de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou
circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua
imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser
recusado por qualquer delas.
Art. 6º O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término
da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar
qualquer das partes.
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Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como
testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha
atuado como mediador.
Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de
mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são
equiparados a servidor público, para os efeitos da legislação penal.
2 – Isonomia entre as Partes

3 - Oralidade
A mediação e a conciliação devem desenvolver-se em um ambiente pessoal,
presencial, para que a comunicação entre as partes seja oral.

4 - Informalidade
Ex: vestimenta, mesa, linguagem etc. TJMG/2018 - São princípios fundamentais do
processo civil, EXCETO: a) Isonomia. b) Cooperação. c) Informalidade. d) Boa-fé
objetiva.

5 - Autonomia da vontade e Decisão Informada
Quem define o resultado, ou seja, se haverá acordo ou não, são os conflitantes.
John Nash introduziu o elemento cooperativo na teoria dos jogos. A ideia de
cooperação não seria totalmente incompatível com o pensamento de ganho
individual, já que, para Nash, a cooperação traz a noção de que é possível
maximizar ganhos individuais cooperando com o outro participante (até então,
adversário).

6 – Busca do Consenso: Art. 3º, § 2º O consenso das partes envolvendo
direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida
a oitiva do Ministério Público.

7 – Confidencialidade: Estende-se a todas informações recebidas ao longo da
negociação (art. 166, §1º, CPC e art. 30, Lei n. 13.140/15).

8 - Boa-fé
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Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade,
da oralidade, da informalidade e da decisão informada. § 1o A confidencialidade
estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor
não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa
deliberação das partes.
Enunciado 62, Enfam: O conciliador e o mediador deverão advertir os presentes, no
início da sessão ou audiência, da extensão do princípio da confidencialidade a
todos os participantes do ato.
Art. 334, § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código,
bem como as disposições da lei de organização judiciária.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição,
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Rvd1

Enunciado 23 da I JDPC do CJF: Na ausência de auxiliares da justiça, o juiz
poderá realizar a audiência inaugural do art. 334 do CPC, especialmente se
a hipótese for de conciliação.
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3 – Arbitragem (Lei n. 9.307/96 c/c Lei n. 13.129/2015)

 Conceito: Forma de heterocomposição, em que as partes buscam terceira pessoa, de
sua confiança, para solucionar o litígio.

 Natureza: Equivalente Jurisdicional ou Jurisdição?
 A sentença arbitral é, inclusive, título executivo judicial (art. 515, VII, CPC), fazendo

coisa julgada material, autorizando a revisão judicial apenas quanto a vícios formais e
nunca quanto ao seu conteúdo (art. 32 e 33, Lei 9.307/96).

 Qualquer pessoa capaz pode optar pela arbitragem, o que significa as pessoas
naturais, jurídicas e, inclusive, pessoas de Direito Público (mas nesse caso não pode
ser sigilosa e não pode ser por equidade – art. 2º, parágrafo 3º).

TJRS/2018: b) O juiz poderá conhecer de ofício sua existência para extinguir a ação.
Art. 337, § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E
CONDIÇÕES DA AÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin
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Condições da ação:

Legitimidade ad causam

Interesse de agir

Possibilidade jurídica do pedido?
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(FGV- MPERJ - 2016)
São condições para o regular exercício da ação:
a) legitimidade ad causam e demanda regularmente formulada;
b) interesse de agir e competência do juízo;
c) legitimidade ad processum e possibilidade jurídica do pedido;
d) possibilidade jurídica do pedido e competência do juízo;
e) legitimidade ad causam e interesse de agir.

TRF4/2016 – Juiz Federal Substituto: Considerando as regras do Código de
Processo Civil de 2015:
I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o
indeferimento da petição inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de
interesse processual.

COMPETÊNCIA

Prof. Rodrigo Vaslin
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1ª Etapa: É o caso de 
Jurisdição Nacional (arts. 

21 a 23, CPC)?

2ª Etapa: É o caso de 
competência dos 

Tribunais de Superposição 
(STF e STJ) ou órgão 

jurisdicional atípico (art. 
52, I e II, CRFB)?

3ª Etapa: Qual a Justiça 
Competente 

(Especializadas - Trabalho, 
Militar, Eleitoral OU 

Comum  -
(Federal/Estadual)

4ª Etapa: Competência 
originária é do Tribunal ou 

do 1º grau? 

5ª Etapa: Qual é a 
competência territorial ou 

de foro?

6ª Etapa: Qual é a 
competência de Juízo?

7ª Etapa: Qual é a 
competência recursal?

Competência absoluta e relativa

Semelhanças

Forma de Alegação de 
Incompetência

Translatio iudicci

Materias Dilatórias

Decisão Imediata

Efeitos

Recursos

Diferenças

Interesse

Legitimados e Tempo 
para arguir a 

Incompetência

Alteração pela 
vontade das partes
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REVISÃO DE VÉSPERA - TJSC
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin

ATOS PROCESSUAIS
FORMA
LUGAR
TEMPO
COMUNICAÇÕES DOS ATOS

Prof. Rodrigo Vaslin
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Forma

• Forma livre, salvo se a lei exigir;

Negócio Jurídico Processual (art. 190); Calendarização (art. 191):

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às
partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

• Prática eletrônica dos atos;
• Atos das Partes
• Atos do Juiz
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

Despachos (art. 203, §3º, CPC) Atos ordinatórios (art. 203, §4º, CPC)
§ 3o São despachos todos os demais
pronunciamentos do juiz praticados no
processo, de ofício ou a requerimento da
parte.

Art. 203, § 4o Os atos meramente ordinatórios,
como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo
juiz quando necessário.

Ato sem caráter decisório, de mero
impulsionamento
Poderá ser delegada a prática ao servidor
(se delegada, é praticado como ato
ordinatório)

Praticado pelo servidor
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Lugar dos Atos 
Processuais

Regra Praticados na sede 
do Juízo

Exceções

Deferência (art. 454)

Interesse da Justiça 
(art. 565, §3º; art. 

481ss)

Natureza do ato (ex: 
constrição; 

comunicação)

Obstáculo arguido 
pelo interessado e 

acolhido pelo 
magistrado (art. 449, 

p. ú; art. 751, §1º)

Lugar

Tempo

a) Regra geral: das 6h às 20h e em dias úteis.
b) Exceção: serão praticados depois das 20h se o seu adiamento:

- prejudicar a diligência;
- causar grave dano.
- Lei n. 9.099/95, Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão

realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização
judiciária).

c) Exceção quanto aos dias úteis:
- Tutela de urgência;
- art. 212, §2º, CPC - Citações; Intimações; Penhoras.

Obs1: esses atos nos feriados e férias forenses são praticados
independentemente de autorização judicial (art. 212, §2º, CPC).
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Prazos Processuais
i- prazo subsidiário: 5 dias
ii- prazo a obrigar o comparecimento: 48 horas
iii- ato processual prematuro: válido
iv- suspensão do prazo:

- sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense.
- entre os dias 20/dez a 20/jan;
- obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do

CPC).
- instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário.

v- prorrogação do prazo:
- por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso.
- situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses a depender da

situação concreta.

Contagem do Prazo
- Na contagem do prazo, só se conta os dias úteis (art. 219), não contando
feriados (art. 216). O dia do termo inicial (art. 231) deve ser excluído (art. 224,
caput).
- Depois que se exclui o dia do termo inicial (art. 231), passamos a contar

apenas os dias úteis (art. 219).

Forma Começo do Prazo
Correios (aplica-se também para a
citação por hora certa – art. 231, §4º,
CPC)

Juntada aos autos do aviso de
recebimento

Oficial de Justiça Juntada aos autos do mandado
cumprido

Ato do Escrivão ou do Chefe de
Secretaria

Data atestada

Edital Dia útil seguinte ao fim da dilação
assinada pelo juiz

Via eletrônica Data da publicação
Retirada dos autos de cartório Dia da carga
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Ex: Se a pessoa foi intimada no dia 11 de junho de 2018 (segunda-feira) pelo escrivão
ou chefe de secretaria (art. 231, III, CPC), tendo o prazo 3 dias para a prática do ato,
devemos excluir o dia do começo (11/06/2018 – segunda) computar o prazo a partir
da terça (12/06/2018).
Sendo assim, temos o 1º dia (terça), 2º dia (quarta), 3º dia (quinta-feira). Como o art.
224, caput, CPC diz, devemos incluir o dia do vencimento (quinta). Assim, quinta-feira
será o último dia para a parte praticar o ato que lhe incumbe.

JUNHO

S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 (1º
dia do
prazo)

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

FCC/TRT11 – Analista/2017 - A respeito dos prazos processuais, é correto:
a) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo
para a prática de ato processual a cargo da parte.
b) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos
e feriados.
c) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
d) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
e) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do
começo e excluindo o dia do vencimento.
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Comunicação dos Atos Processuais

Citação

Regular
Integração do 
demandado ao 

processo

Irregular Gera invalidade do 
processo

Comparecimento 
espontâneo

Convalida a 
irregularidade, o 
vício da citação

Não é preciso 
citação

Indeferimento da PI 
(art. 330)

Improcedência 
liminar do pedido 

(art. 332)

CPC/73 CPC/15

Completar a relação processual Completar a relação processual

Induzir litispendência Induzir litispendência

Tornar litigiosa a coisa Tornar litigiosa a coisa

Constitui em mora o devedor Constitui em mora o devedor

Alterações

Tornar prevento o juízo

A prevenção agora se dá não com a
citação, mas sim com o registro ou
distribuição da petição inicial (arts. 59,
284 e 312, CPC).

Interromper a prescrição
A interrupção da prescrição agora se
dá com o despacho que ordena a
citação e não mais a citação válida.

A citação ordenada por juízo
incompetente induzia
litispendência e interrompia a
prescrição.

A citação ordenada por juízo
incompetente produz todos os efeitos.
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TUTELA PROVISÓRIA

Prof. Rodrigo Vaslin

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 
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PROCEDIMENTO COMUM

Prof. Rodrigo Vaslin

Extinção do procedimento sumário;

Audiência de conciliação e mediação;

 Improcedência liminar do pedido;

 Julgamento parcial antecipado de mérito;

Saneamento e organização;
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Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.

PROCESSO NOS TRIBUNAIS E
RECURSOS

Prof. Rodrigo Vaslin
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Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.
3 Graus de efeito vinculante:
a) Grande: em qualquer grau de jurisdição cabe reclamação:
i- desrespeito de decisão do STF em ADI; ii - desrespeito à súmulas vinculantes; iii - desrespeito à
decisão em IRDR; iv - desrespeito à decisão IAC.
b) Médio: só caberá reclamação após exaurimento das vias ordinárias:
I - decisão que precedente de Resp e RE repetitivos; II - RE com repercussão geral.
c) Baixo: não cabe reclamação:
I - decisão que desrespeita súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em
matérias infraconstitucionais; II - decisão que desrespeita orientação do plenário ou órgão
especial aos quais estiverem vinculados.

Art. 332 Improcedência liminar quando o pedido
contrariar precedentes obrigatórios

Art. 496, § 4º Dispensa de remessa necessária
Art. 521, IV Dispensa de caução
Art. 932, IV e V Possibilidade de o relator negar ou dar

provimento ao recurso monocraticamente
Art. 966, § 5ºT Ação rescisória contra decisão baseada em

enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a
questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.

Art. 988, III e IV Reclamação – alargamento das hipóteses
Art. 1.040, IV Comunicação às agências reguladoras para que

elas cumpram o precedente obrigatório

art. 927, §§ 3º e 4º a possibilidade de modulação dos efeitos e a
exigência de fundamentação adequada e
específica quando da alteração de
entendimentos jurisprudencial fixado em casos
repetitivos
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 Pressupostos recursais: intrínsecos – cabimento; legitimidade; interesse; ausência de fatos

impeditivos e extintivos; extrínsecos – TPR (tempestividade, preparo e regularidade formal).

 Prazo: 15 dias, salvo ED

 Fim do duplo juízo de admissibilidade (Salvo Tribunais Superiores)

 Súmula 187, STJ (Superada): não é deserto. Aplica-se o art. 1.007, §§

 Súmula 211 (Superada): Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

 Súmula 418, STJ (Superada): É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação

do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do

julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior.

 Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após
terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes (art.
988, §1º, info 845, STF).

TRT24 – Analista/2017 - No que concerne à Reclamação, na sistemática do Código de
Processo Civil, e consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar:
a) O cabimento da reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal para
garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral está
condicionado ao esgotamento da instância ordinária.
Art. 988, 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) I
– proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº
13.256, de 2016) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas
as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
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Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art.
1009, § 2º), salvo hipóteses do art. 1.015.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

 IRDR:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

 IAC:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de
remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.

CESPE/TJPR/2017: O incidente de assunção de competência pode ter por objeto a
solução de relevante questão de direito material ou processual em hipótese em que
não caiba julgamento de casos repetitivos.
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EXECUÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin

Cumprimento de Sentença Processo de Execução

TEJ – art. 515 (sentença homologatória,
sentença arbitral, sentença estrangeira
homologada ou decisão interlocutória
estrangeira após exequatur)

TEE – art. 784, CPC (CDA, contrato de
seguro de vida, despesa condominial)

Intimação na pessoa do advogado Citação do executado (honorários fixado de
plano, 10%)

15 dias para pagar (STJ – dias úteis) 3 dias para pagar (metade dos honorários)

Não pago:
i- multa de 10%
ii- honorários de 10%
iii- expedição do mandado de penhora e
avaliação;
iv- início do prazo de 15 dias para impugnar a
execução, sem necessidade de garantia.
v- protesto (art. 517)

Não pago, ocorrerá a penhora, podendo o
nome ser incluído em cadastro de
inadimplentes (art. 782, §3º).

Atenção: Prazo de 15 dias para embargar à
execução já é contado da citação.

Não admite parcelamento – art. 916, §7º Admite parcelamento (art. 916).

Impugnação/embargos não têm efeito suspensivo como regra, devendo demonstrar
probabilidade do direito e periculum in mora.
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OBRIGADO

Prof. Rodrigo Vaslin

DIREITO PROCESSUAL DO
TRABALHO

Prof. Bruno Klippel
@profbrunoklippel
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REVISÃO DE VÉSPERA PGE-RS 
ANALISTA JURÍDICO

Prof. Bruno Klippel
@profbrunoklippel

1. Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: PGE-RS Prova: FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado
Considerando a Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação aplicável, analise as seguintes assertivas e
assinale a alternativa correta.
I. A execução no processo do trabalho poderá ser promovida indistintamente pelas partes ou de ofício pelo juiz
ou pelo Presidente do Tribunal do Trabalho.
II. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado oito dias para apresentar embargos, cabendo
igual prazo ao exequente para impugnação.
III. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, firmou, como tese de repercussão geral, a
constitucionalidade da exigência do comum acordo entre as partes, estabelecido a partir da Emenda
Constitucional nº 45/2004, para o ajuizamento dos dissídios coletivos, sejam estes de natureza jurídica ou de
natureza econômica.
A Apenas I está correta.
B Apenas II está correta.
C Apenas III está correta.
D Apenas I e III estão corretas.
E Todas estão incorretas.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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2. Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: PGE-RS Prova: FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do
Estado
Considerando a Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação aplicável, analise as seguintes
assertivas:
I. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a cinquenta vezes o salário mínimo vigente na
data do ajuizamento da ação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo na Justiça do
Trabalho, excluídas deste procedimento as demandas em que é parte a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional.
II. Aplica-se ao processo do trabalho brasileiro o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica previsto no Código de Processo Civil, sendo que da decisão interlocutória que acolher ou
rejeitar o incidente: (a) na fase de cognição, não cabe recurso de imediato; (b) na fase de
execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; e (c) cabe agravo
interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

III. No processo do trabalho brasileiro não são devidos honorários de sucumbência na hipótese de
reconvenção.
IV. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso
de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo
ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado;
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Quais estão corretas?
A Apenas I.
B Apenas IV.
C Apenas I e III.
D Apenas II e IV.
E Apenas I, II e IV.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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3. Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Vacaria - RS Prova: FUNDATEC -
2021 - Prefeitura de Vacaria - RS - Procurador do Município
A espécie recursal do Processo do Trabalho que não se destina à apreciação de fatos e
provas, mas sim a resguardar a aplicação e vigência da legislação de competência da
Justiça do Trabalho é:
A Recurso ordinário.
B Recurso de agravo de instrumento.
C Recurso de agravo de petição.
D Recurso de revista.
E Embargos de declaração.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

4. Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: GHC-RS Prova: FUNDATEC - 2021 - GHC-RS - Advogado
No que diz respeito ao rito sumaríssimo, tal qual previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei nº 5.452/1943 e suas alterações), assinale a alternativa INCORRETA.
A Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo vigente na data
do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.
B Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, não se fará citação por edital,
incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.
C Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, a apreciação da reclamação
deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta
especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e
Julgamento.Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, a apreciação da
reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento, podendo constar
de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e
Julgamento.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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D O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas,
considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar
excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às
regras de experiência comum ou técnica.
E Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não
requeridas previamente.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

5. Ano: 2020 Banca: FUNDATEC Órgão: Câmara de Imbé - RS Prova: FUNDATEC - 2020 - Câmara de Imbé
- RS - Advogado
De acordo com a Consolidação das Leis do trabalho, nas reclamações enquadradas no procedimento
sumaríssimo:
I. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente.
II. Incumbe ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado para a citação, podendo

em casos excepcionais haver citação por edital.
III. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento,

podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário.
Quais estão corretas?
A Apenas I.
B Apenas II.
C Apenas I e II.
D Apenas I e III.
E Apenas II e III.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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6. Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Coronel Bicaco -
RS Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura de Coronel Bicaco - RS - Procurador
No processo do trabalho, a decisão denegatória do recurso de revista:
A Não comporta recurso.
B Poderá ser impugnada por mandado de segurança.
C Poderá ser impugnada por recurso extraordinário.
D Poderá ser atacada por agravo.
E Poderá ser impugnada por recurso ordinário constitucional.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

7. Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Maçambara -
RS Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura de Maçambara - RS - Procurador
No Processo do Trabalho, estão dispensadas do depósito recursal:
A Os microempreendedores individuais.
B As microempresas.
C As empresas de pequeno porte.
D Os empregadores domésticos.
E As empresas em recuperação judicial.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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8. Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Palmeira das Missões -
RS Prova: FUNDATEC - 2019 - Prefeitura de Palmeira das Missões - RS – Procurador
No que se refere ao Processo do Trabalho, é correto afirmar que a decisão que não receber
o agravo de petição:
A Poderá ser atacada por agravo de instrumento, que suspenderá o cumprimento da
sentença.
B Poderá ser atacada por agravo de instrumento, que não suspenderá o cumprimento da
sentença.
C Poderá ser atacada por mandado de segurança, que suspenderá o cumprimento da
sentença.
D Poderá ser atacada por mandado de segurança, que não suspenderá o cumprimento da
sentença.
E Somente poderá ser recorrida se causar grave lesão ao credor.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

9. Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: IMESF Prova: FUNDATEC - 2019 - IMESF -
Assessor Jurídico
No processo do trabalho, a decisão do magistrado de primeiro grau que acolhe o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na fase de cognição:
A Não poderá ser atacada por recurso imediato.
B Poderá ser atacada por agravo de instrumento.
C Deverá ser atacada por embargos de declaração, para evitar a preclusão
consumativa.
D Poderá ser atacada por agravo retido.
E Poderá ser atacada por agravo de petição.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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10. Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: IMESF Prova: FUNDATEC - 2019 - IMESF - Assessor
Jurídico
No processo do trabalho, serão devidos honorários de sucumbência:
A Desde que o advogado não esteja atuando em causa própria.
B No valor máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
C Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 10% sobre o valor que resultar da liquidação da
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
D Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
E Serão arbitrados pelo julgador no valor máximo de 5% sobre o valor que resultar da liquidação
da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, quando vencido o reclamante.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

11. Ano: 2018 Banca: FUNDATEC Órgão: AL-RS Prova: FUNDATEC - 2018 - AL-RS -
Procurador
Em determinada reclamatória trabalhista em face do Estado X, o reclamante obteve
sentença de primeiro grau favorável, determinando o pagamento de diversas verbas
trabalhistas. Visando recorrer da decisão, deverá o Estado:
A Interpor recurso de revista no prazo de oito dias, sem a necessidade de realizar depósito
recursal.
B Interpor recurso ordinário no prazo de dezesseis dias, sem a necessidade de depósito
recursal.
C Interpor recurso ordinário no prazo de dezesseis dias, com a necessidade de depósito
recursal.
D Interpor recurso ordinário no prazo de oito dias, sem a necessidade de depósito recursal.
E Interpor recurso de revista no prazo de dezesseis dias, sem a necessidade de realizar
depósito recursal.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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12. Ano: 2018 Banca: FUNDATEC Órgão: AL-RS Prova: FUNDATEC - 2018 - AL-RS – Procurador
Quanto ao procedimento sumaríssimo no processo do trabalho, assinale a alternativa correta.
A Ficam submetidos os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário
mínimo vigente na data da prolação da sentença.
B Ficam submetidos os dissídios individuais e coletivos cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação.
C Estão excluídas as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e
fundacional.
D Se necessário a citação por edital, o juiz determinará o prazo que variará entre 20 (vinte) e 60
(sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira.
E As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução
e julgamento independentemente de intimação.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS

13. Ano: 2016 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Porto Alegre - 
RS Prova: FUNDATEC - 2016 - Prefeitura de Porto Alegre - RS - Procurador Municipal - 
Bloco II e III
De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, NÃO se aplica(m) ao processo laboral 
a(s) norma(s) do novo Código de Processo Civil que:
A Veda(m) a decisão surpresa.
B Versa(m) sobre a tutela provisória.
C Versa(m) sobre a fundamentação da sentença.
D Versa(m) sobre BacenJUD.
E Permite(m) a inquirição direta das testemunhas pela parte.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera – PGE/RS
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OBRIGADO

Prof. Bruno Klippel
@profbrunoklippel

PGE-RS – ANALISTA JURÍDICO

Prof. Antonio Daud

Direito do Trabalho

REVISÃO DE VÉSPERA

79

80



41

@professordaud

t.me/dtrabparaconcurso

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943 e suas
alterações), assinale a alternativa INCORRETA.
A Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos
da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
B Equiparam-se ao empregador, para todos os efeitos, os profissionais liberais, as
instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins
lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados.
C 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.

Fundatec/GHC-RS – Advogado - 2021
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D Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para 
a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 
interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
E Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
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Considerando a legislação trabalhista, notadamente em relação às figuras do empregado, do
empregador, inclusive o grupo econômico, e do vínculo de emprego, assinale a alternativa
INCORRETA.
A Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
B Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais
liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins
lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
C 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, bastando a identidade de sócios para sua
configuração.
D Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
E Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o
trabalho intelectual, técnico e manual.

Fundatec/Pref. Panambi/RS – Procurador - 2020
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Acerca do aviso prévio, das estabilidades e garantias provisórias, das férias, do FGTS e normas
de proteção ao trabalho da mulher, assinale a alternativa INCORRETA.
A João trabalhou para a empresa Juvenal Transportes pelo período de três anos e doze dias.
Dispensado, sem justa causa, João faz jus ao aviso prévio proporcional de trinta e nove dias.
B Maria trabalha para a Funerária Deus Te Leve em regime de tempo integral, com jornada de
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais. No curso do período aquisitivo de suas férias,
faltou a vinte e quatro dias de trabalho, justificando apenas um deles. Maria faz jus a dezoito
dias de férias.
C Para fins da obrigação de recolhimento do FGTS, de que trata o Art. 15 da Lei nº 8.036/1990,
considera-se empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito
público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu
serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou
figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade
solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.

Fundatec/GHC-RS - 2021

D 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.
E Em caso de prorrogação do horário normal do trabalho da mulher, será obrigatório um
descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do
trabalho.

Fundatec/GHC-RS - 2021
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Quantidade de faltas injustificadas no 
período aquisitivo 

Dias de férias 

≤ 5 faltas 30 (trinta) dias corridos 

6 ≤  faltas ≤  14 24 (vinte e quatro) dias corridos 

15 ≤  faltas ≤  23 18 (dezoito) dias corridos 

24 ≤  faltas ≤  32 12 (doze) dias corridos 

> 32 faltas Perde o direito às férias 

 

Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a alternativa correta.
A 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,
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.
B Caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo desnecessária, para a
configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e
a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
C 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. Referida alteração, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à
manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, salvo quando
exercida a função por mais de dez anos.
D Da decisão que denegar a interposição de recurso, cabe agravo de instrumento, no prazo de dez
dias.

Fundatec/Pref. Tramandaí-RS – Procurador - 2021
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Considerando as normas de Direito do Trabalho vigentes, analise as seguintes assertivas:
I. As férias serão concedidas por ato do empregador e, conforme sua conveniência, 
poderão ser usufruídas em até três períodos, nenhum deles inferior a dez dias corridos.
II. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo previsto em 
lei, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de 
indenização equivalente ao dobro do valor da remuneração correspondente ao tempo de 
intervalo.
III. Desde que por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, é 
facultado estabelecer uma jornada de trabalho de doze horas consecutivas por trinta e seis 
horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e 
alimentação.
IV. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito 
ou escrito, para a compensação no mesmo mês.

Fundatec/GHC-RS - 2021
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Quais estão corretas?
A Apenas I.
B Apenas II.
C Apenas III.
D Apenas IV.
E Apenas I, II e III.
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Nos termos das normas de Direito do Trabalho vigentes, constitui objeto ilícito de
convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a alteração prejudicial ao
trabalhador do seguinte direito disciplinado em lei:
A Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente.
B Banco de horas anual.
C Modalidade de registro de jornada de trabalho.
D Participação nos lucros ou resultados da empresa.
E Número de dias de férias devidas ao empregado.

Fundatec/PGE-RS – Procurador do Estado
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Negociado prevalece

•pactuação da jornada de trabalho (observados os 
limites constitucionais); banco de horas anual

•intervalo intrajornada (mínimo de 30 minutos para 
jornadas superiores a 06 horas)

•modalidade de registro de jornada de trabalho
•troca do dia de feriado
•prorrogação de jornada em ambientes 
insalubres, sem licença prévia do MTb

•teletrabalho; sobreaviso; t. intermitente
•remuneração por produtividade; gorjetas
•prêmios de incentivo em bens ou serviços; PLR
•plano de cargos e identificação dos cargos que se 
enquadram como funções de confiança

•enquadramento do grau de insalubridade
•representante dos trabalhadores no local de 
trabalho

•adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE); 
regulamento empresarial

Fora de negociação

•normas de SST, incluindo NRs (mas DURAÇÃO do trabalho 
e INTERVALOS NÃO são consideradas)

•normas de identificação profissional, inclusive 
anotações na CTPS

•seguro-desemprego; FGTS; salário mínimo; valor do 13º
•adicional HE; adicional noturno; proteção do salário
•Repouso semanal remunerado; nº dias de férias
•licenças-maternidade e paternidade; proteção do 
mercado de trabalho da mulher; aviso prévio

•adicionais de atividades penosas/insalubres/perigosas
•SAT; proibição de discriminação do trabalhador PcD
•trabalho do menor (idades); proteção legal de crianças e 
adolescentes

•trabalho da mulher
•prescrição; igualdade de direitos dos avulsos
•liberdade de associação profissional ou sindical
•direito de greve; serviços/atividades essenciais; 
atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade

•Aposentadoria; tributos e créditos de terceiros

OBRIGADO

Prof. Antonio Daud
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REVISÃO PGE-RS
DIR E IT O  TR IB U TÁ R IO

Prof. Fábio Dutra

Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos
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TA
XA

S

Utilização de 
Serviço 
Público

Específico e Divisível

Prestado ao Contribuinte ou 
Posto à sua Disposição

Exercício do 
Poder de 

Polícia

Tributo de Competência Comum

Taxas

Jurisprudência sobre Taxas:

É inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de
recolhimento de tributos. (STF, RE 789.218)

É inconstitucional a taxa de iluminação pública. (Súmula Vinculante 41)

É constitucional a taxa de coleta de lixo. (Súmula Vinculante 41)

A base de cálculo da taxa não pode ser idêntica à base de cálculo de imposto. (Súmula Vinculante 29)

Taxas
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Princípio da Isonomia:

Vedação: tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente e
com base na função exercida.

Princípio da Capacidade Contributiva: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.

Progressividade:

Súmula 656 – Veda progressividade do ITBI;
Súmula 668 – Permite progressividade para IPTU após EC 29/00
 STF – Permite progressividade do ITCMD.

Princípios Tributários

 Imunidade recíproca:

Alcança os entes federativos (U/E/DF/M) e autarquias e fundações;

Alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos;

Alcança apenas “contribuinte de direito”;

Alcança OAB + Caixas de Assistência de Advogados.

ATENÇÃO: esta imunidade alcança apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias
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Imunidade cultural:

Abrange livros, jornais e periódicos;
Abrange papel destinado à sua impressão;
Abrange livros digitais (e-books), leitores e audiolivros.

Imunidade da música nacional:

Necessidade de produção no Brasil;
Autor ou intérprete brasileiro.

ATENÇÃO: estas imunidades alcançam apenas “impostos”!

Imunidades Tributárias

 Competência tributária: poder para instituição de tributos.
Atribuída pela CF/88;
Indelegável;
Distribuída apenas aos entes federados: U/E/DF/M

Capacidade tributária ativa: funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar tributos.
Delegável a outra pessoa jurídica de direito público.
A mera arrecadação de tributos pode ser delegada à pessoa jurídica de direito

privado.

Arrecadação bancária: pessoas jurídicas de direito privado.

Competência Tributária
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 Competência tributária:

Impostos: privativa (Impostos da União: II/IE/IPI/IOF/IR/ITR/IGF)

Taxas: comum (U/E/DF/M)

Contribuições de Melhoria: comum (U/E/DF/M)

Empréstimos Compulsórios: somente União

Contribuições Especiais: como regra, União*

Atenção! Os Estados podem instituir contribuições ao RPPS.

Competência Tributária

 Lei Complementar:

 Dispor sobre conflitos de competência tributária;

 Regular limitações ao poder de tributar;

 Normas gerais de direito tributário:

 Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 Fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos.

Lei Complementar
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 Normas Complementares:
N

or
m

as
 C

om
pl

em
en

ta
re

s

Atos Normativos das Autoridades ADM.

Decisões ADM com eficácia normativa (lei)

Práticas reiteradamente observadas

Convênios celebrados pelos entes federativos

 Cuidado: A observância de tais normas exclui a imposição de penalidades, juros e atualização monetária.

Normas Complementares

 Vigência da Legislação Tributária:

 Vigência espacial;

 Vigência temporal;

 Aplicação da Legislação Tributária:

 Fatos geradores futuros;
 Fatos geradores pendentes;

Vigência e Aplicação da Legislação
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Interpretação Literal

Suspensão do 
C.T.

Exclusão do 
C.T.

Dispensa do 
cumprimento 
de obrigações 

acessórias

Interpretação da Legislação
 Interpretação Literal:

Interpretação mais benéfica ao sujeito 
passivo

Normas que disponham 
sobre infrações e 

penalidades
Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação
 Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo:
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 Obrigação Tributária Principal:
 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Obrigação Tributária Acessória:
 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Descumprimento de obrigação acessória: multa tributária (obrigação principal)

Obrigação Tributária

 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

 Atenção! Como regra, as convenções particulares não podem alterar a definição legal
do sujeito passivo.

Obrigação Tributária
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 Responsabilidade por sucessão empresarial:

 Cabe responsabilidade da sucessora (pelos fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão):
 Fusão;
 Incorporação;
 Transformação;
 Cisão (não consta no CTN, mas é admitida pelo STJ);
 Extinção de pessoas jurídicas;

 Abrangência da responsabilidade:
 CTN: apenas tributos;
 STJ: tributos e multas (moratórias e punitivas);

Responsabilidade Tributária

 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Se PJ ou PF der continuidade da exploração da respectiva atividade (ainda que sob
outra razão social):
 Responde integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria

ou atividade

 Responde subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

 Apenas os fatos geradores ocorridos até a data da aquisição.

Responsabilidade Tributária
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 Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

 Não há responsabilidade do adquirente, na hipótese de alienação judicial:

 em processo de falência;
 de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

Responsabilidade Tributária

Responsabilidade na aquisição de fundo de comércio ou estabelecimentos:

Mesmo na alienação judicial, haverá responsabilidade quando o adquirente for:

sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recuperação judicial;

parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do
devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o
objetivo de fraudar a sucessão tributária.

Responsabilidade Tributária
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Responsabilidade de Terceiros:

Em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

O sócio-gerente pode ser responsabilizado;
O sócio-quotista não será responsabilizado;

Presunção de Dissolução irregular: deixar de funcionar no domícilio fiscal sem
comunicação.

O mero inadimplemento não gera responsabilidade do administrador.

Responsabilidade Tributária

Modalidades de Lançamento:

 Lançamento de Ofício: sem participação do sujeito passivo;

Lançamento por Declaração: prestação de informações sobre matéria de fato;

Lançamento por Homologação: pagamento antecipado sem prévio exame da
autoridade administrativa.

Crédito Tributário
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 Legislação/Taxa de câmbio aplicável ao lançamento:

Aspectos 
Formais

Legislação vigente 
na data do 

lançamento

Aspectos 
Materiais

Legislação vigente 
na data do fato 

gerador

Taxa de 
Câmbio

Data do fato gerador

Crédito Tributário

 Erro de fato e erro de direito:

Erro de Fato

Erro de Direito

Erro de Fato x Erro de Direito

Não permite alteração

Permite alteração

Crédito Tributário
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Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Não impede o lançamento tributário.

MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR

Suspensão do Crédito Tributário

Prazo decadencial e prescricional: 5 anos

Termo Inicial da Decadência:
Regra Geral: 1º/Jan ano seguinte ao do fato gerador
Regra Geral no Lançamento por Homologação: data do fato gerador

Termo Inicial da Prescrição: constituição definitiva do crédito tributário.

 Expiração do prazo para lançar (constituição do
crédito tributário);DECADÊNCIA

 Expiração do prazo para cobrar (execução
fiscal).PRESCRIÇÃO

Extinção do Crédito Tributário
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Sigilo Fiscal: veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Não é vedada a 
divulgação de

REpresentações fiscais para 
fins penais

PARrcelamento ou 
moratória

INscrições na dívida ativa da 
fazenda pública

Administração Tributária

 Certidões Negativas x Certidões Positivas com Efeitos de Negativa:

• Inexistência de débitos

• Regularidade Fiscal
Certidão Negativa

• Crédito com Exigibilidade Suspensa
• Créditos garantidos por penhora
• Créditos não vencidos

Certidão Positiva Com 
Efeitos de Negativa

Administração Tributária
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