GRUPO II
RESPOSTAS PADRÃO - QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 1
CRITÉRIO – ITEM 9.7 DO EDITAL

Conhecimento Técnico

Domínio da Linguagem
Clareza da Exposição

RESPOSTA QUE SE ESPERA
- importância dos princípios para conferir ordem
e unidade ao sistema jurídico.
- aplicação do art. 8˚ e seu respectivo parágrafo
único da CLT
- posicionamento do TST no sentido de admitir a
aplicação do princípio da boa-fé objetiva.
- uso correto do vernáculo.
- texto redigido de forma clara e objetiva.

VALOR
de 0,0 até 2,5 pontos.
de 0,0 até 2,5 pontos.
de 0,0 até 1,0 ponto.
de 0,0 até 3,0 pontos.
de 0,0 até 3,0 pontos.

QUESTÃO 2
CRITÉRIO – ITEM 9.7 DO EDITAL

Conhecimento Técnico

Domínio da Linguagem
Clareza da Exposição

RESPOSTA QUE SE ESPERA
- distinguir “trabalho ilícito” de “trabalho proibido”
e que no caso o trabalho de João é proibido
- receberá verbas para coibir enriquecimento
sem causa da empresa.
- incidência da Súmula n˚ 386 do TST.
- uso correto do vernáculo.
- texto redigido de forma clara e objetiva.

VALOR
de 0,0 até 2,0 pontos.
de 0,0 até 2,0 pontos.
de 0,0 até 2,0 pontos.
de 0,0 até 3,0 pontos.
de 0,0 até 3,0 pontos.

QUESTÃO 3
CRITÉRIO – ITEM 9.7 DO EDITAL

Conhecimento Técnico

Domínio da Linguagem
Clareza da Exposição

RESPOSTA QUE SE ESPERA
- a Constituição Federal assegura amplo acesso
ao poder judiciário, reconhecendo a necessidade
de tornar o processo mais ágil e útil à sociedade.
- aplicação do art. 769 da CLT, ao dispor que as
regras do processo comum são subsidiárias as da
CLT, desde que não conflitantes.
- posicionamento favorável do TST, desde que
preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC.
- uso correto do vernáculo.
- texto redigido de forma clara e objetiva.

VALOR
de 0,0 até 2,0 pontos.

de 0,0 até 2,0 pontos.
de 0,0 até 2,0 pontos.
de 0,0 até 3,0 pontos.
de 0,0 até 3,0 pontos.

QUESTÃO 4

CRITÉRIO: ITEM 9.7 DO EDITAL

Conhecimento Técnico

Domínio da linguagem
Clareza da exposição

RESPOSTA QUE SE ESPERA
Acolhimento da impugnação
O critério espacial previsto no art. 32 do
CTN não prepondera sobre a
destinação econômica do imóvel
Deve incidir o ITR - e não o IPTU –
quando, comprovadamente, o imóvel
for utilizado em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial. Abordar questões
sobre os critérios definidores da
incidência dos tributos:
localização x destinação.
Posição pacificada dos tribunais.
Uso correto do vernáculo
Texto redigido de forma clara e
Objetiva.

VALOR
0,0 a 2,5

0,0 a 2,5

0,0 a 1,0
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0

QUESTÃO 5

CRITÉRIO: ITEM 9.7 DO EDITAL

Conhecimento Técnico

Domínio da linguagem
Clareza da exposição

RESPOSTA QUE SE ESPERA
Inespecificidade e Indivisibilidade
dos serviços de limpeza de vias
públicas. (CTN, 78 e 79 e CF 145, II)
Impossibilidade de utilização de base
de cálculo própria de impostos para
definir valor de taxa.
(Art. 145,§ 2° da C.F.)
Posição pacificada dos tribunais.

VALOR
0,0 a 2,5

0,0 a 2,5

0,0 a 1,0
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0

QUESTÃO PRÁTICA
Peça
RECURSO DE APELAÇÃO
JUIZ E TRIBUNAL COMPETENTE

Juízo de
admissibilidade para
correção
0,0 – 1,0

Juiz (Petição) (0,0 a 0,5)
Tribunal (Razões de Recurso) (0,0 a 0,5)
QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

0,0 - 1,0

Identificação do Recorrente (0.0 a 0,5)
Identificação do Recorrido(0,0 a 0,5)
SINTESE DA DECISÃO RECORRIDA

0,0 - 2,0

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Existência de causa suspensiva do prazo prescricional art. 40 LEF e
Súmula 314 do STJ (0,0 a 5,0)

0,0 - 12,0

Falta de intimação pessoal para indicar bens, e sobre a intimação prévia
acerca da exceção de pré-executividade LEF art.40, § 4º (0,0 a 7,0)
PEDIDO
(Ao Juiz) Petição completa, indicando tratar-se de recurso de Apelação, e
a legislação aplicável, o recebimento do recurso, o regular
processamento com a intimação do recorrido para contrarrazoar, e
remessa à superior instância. (0,0 a 2,0)
(Ao Tribunal) Contrarrazões completas com pedido de conhecimento do
recurso e seu provimento, para afastar a prescrição intercorrente e
determinar o prosseguimento à execução. (0,0 a 4,0)

0,0 - 6,0

ESTRUTURA LÓGICA DA PEÇA (0,0 a 4,0)

0,0 - 4,0

CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS/ FUNDAMENTOS/ PEDIDO (0,0 a 4,0)

0,0 - 4,0

Domínio da linguagem (Uso correto do vernáculo)

0,0 – 5,0

Clareza da exposição (Coerência e objetividade)

0,0 – 5,0

