
DECISÃO SOBRE OS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O 

GABARITO PRELIMINAR 

 

Questão 01.  

Gabarito: Letra A. 

FUNDAMENTO: SÚMULA VINCULANTE 5 do STF.  A falta de defesa técnica por 

advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 

Recurso indeferido. 

 

Questão 02. 

Gabarito: Letra D. 

FUNDAMENTO. Art. 467. O acréscimo de 50% previsto no art. 467 da CLT, para as verbas 

incontroversas, caracteriza “pena/sanção” ao Reclamado que não realizou o pagamento no 

momento oportuno. O entendimento doutrinário e jurisprudencial de escol é pela aplicação da 

pena, independentemente de pedido expresso. MULTA DO ART. 467 DA CLT - 

CONDENAÇÃO DE OFÍCIO A multa prevista no art. 467 da CLT é norma cogente, que enseja 

sua cominação de ofício pelo magistrado, quando evidenciada a hipótese legal de aplicação. 

Precedente da C. 8ª Turma. (RR - 932-23.2010.5.09.0014 Data de Julgamento: 29/10/2014, 

Relator Desembargador Convocado: João Pedro Silvestrin, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

31/10/2014). 

Recurso indeferido. 

 

Questão 03. 

Gabarito: Letra B.  

Fundamento. Súmula nº 460 do TST. VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA - Res. 

209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016.  É do empregador o ônus de comprovar que 

o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou 

não pretenda fazer uso do benefício. 

Recurso indeferido. 

 

Questão 05. 

Gabarito: Letra D 

Fundamento: Súmula nº 455 do TST. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA. ART. 37, XIII, DA CF/1988. POSSIBILIDADE. (conversão da 

Orientação Jurisprudencial nº 353 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 194/2014, DEJT 

divulgado em 21, 22 e 23.05.2014. À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à 

equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da 

CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988. 

Inciso XIII do art. 37 da CF/88. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação da EC 

19/1998). A letra D é a alternativa CORRETA, pois a Súmula 455 do TST admite a equiparação 

salarial nos casos de empregados de sociedade de economia mista (art. 461, CLT).  

A letra C está errada porque está fundamentada no art. 37, XIII, da CF/88, e este dispositivo 

veda a equiparação salarial no âmbito público. Ademais não é só o tempo de serviço que 

caracteriza a equiparação.  

Recurso indeferido. 



Questão 06. 

Gabarito: Letra C 

FUNDAMENTO: Art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria 

constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto 

de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. O entendimento da súmula 369 do 

TST, pela recepção do artigo 522 da CLT pela CF/88 pressupõe a manutenção do mesmo em 

sua integralidade. A limitação quanto ao número de dirigentes, não ofende a liberdade sindical. 

Recurso indeferido. 

 

Questão 11. 

Gabarito: Letra C 

FUNDAMENTO: Art. 829 da CLT - A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, 

amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento 

valerá como simples informação.  

A alternativa “A” está correta, porque no inquérito para apurar falta grave as partes podem 

arrolar até seis testemunhas, mas nada impede que elas arrolem menos, se assim acharem 

necessário, ou se a questão não envolver matéria de fato, nem é necessário arrolar testemunhas. 

A alternativa “A” não limita o arrolamento de testemunhas em três, ou em até três, diferente da 

alternativa “C”, que trás uma limitação até o segundo grau civil, enquanto a CLT estipula 

limitação até o terceiro grau civil. Assim, a alternativa “C” excluiria o terceiro grau civil, 

portanto incorreta. 

Recurso indeferido. 

 

Questão nº 12. 

Gabarito: Letra B 

FUNDAMENTO: Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta 

de conciliação. Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Art. 

850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 

10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de 

conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. 

Portanto, a legislação prevê a necessidade de no mínimo duas propostas conciliatórias, a 

discussão da prova do prejuízo, não esta contemplado no enunciado. Embora a questão não 

explicite que a resposta deva ser de acordo com a CLT, por óbvio deve  observar o rito 

processual do trabalho. 

Recurso indeferido. 


