
   
  

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ANALISTA DO MPU 

QUESTÕES DE DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

Profa. Renata Berenguer 

 65 – CERTO  
 
Comentários: Segundo a súmula 386 do TST, preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o 
reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do 
eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar . 
 
66 - CERTO 
 
Comentários: Segundo a nova redação dada pela lei 13.467/2017 aos parágrafos segundo e terceiros do art. 
468 da CLT, 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.   
Com ou sem justo motivo, essa alteração não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento 
da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da 
respectiva função.     
 
67 – ERRADO 
 
Comentários: Na rescisão por culpa recíproca, o empregado tem direito ao recebimento do aviso prévio pela 
metade. Com fundamento na súmula 14 do TST e Art.484 da CLT, reconhecida a culpa recíproca na rescisão 
do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do 
aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais. 
 
68 – ERRADO  
 
Comentários: Não há obrigação de pagar o intervalo integral, mas apenas o período suprimido, pois de 
acordo com o § 4o do Art. 71 da CLT com nova redação dada pela Lei 13.467/2017,   a não concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e 
rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.  
 
69 - CERTO  
 
Comentários: Segundo o item II da Súmula 60 do TST, cumprida integralmente a jornada no período noturno 
e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da 
CLT. 
 
 
70 – ERRADO  
 
Comentários: Segundo o art. 439 da CLT, é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. 
Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem 
assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe 
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for devida. 
        
71 -  CERTO 
        
       Comentários: A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, 
entre outros, dispuserem sobre participação nos lucros ou resultados da empresa (Art. 611-A, XV da CLT). 
 
72  - CERTO 
 
       Comentários:  Conforme a súmula 39 do TST, os empregados que operam em bomba de gasolina têm 
direito ao adicional de periculosidade. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado 
um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participações nos lucros da empresa (§ 1º  do Art. 193 da CLT) 
 
73 – CERTO 
  
      Comentários: Segundo o art. 793, d, da CLT a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por 
seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo 
Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo. 
  
  
74 – CERTO  
  
    Comentários: Conforme o caput do art. 791-A da CLT, ao advogado, ainda que atue em causa própria, 
serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 
15% (quinze por cento) 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. 
  
75 – ERRADO  
  
    Comentários: Segundo o parágrafo único do art. 831 da CLT,  no caso de conciliação, o termo que for 
lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe 
forem devidas. A dita norma encontra respaldo também no item V da Súmula 100 do TST e na Súmula 259 do 
TST. 
  
76 -  CERTO 
  
   Comentários: Segundo o § 14 do art. 896 da CLT, o relator do recurso de revista poderá denegar-lhe 
seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de 
representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade.  
  
77 – CERTO 
  
Comentários: Segundo o art. 898 da CLT, das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de 
serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o 
Presidente do Tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. 
  
78 – ERRADO  
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Comentários: Segundo o § 9o  do Art. 899 da CLT, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade 
para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte.     
  
79 – CERTO  
  
Comentários:  Segundo os arts. 868, 869 e 870 da CLT- Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo 
novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma 
empresa, poderá o Tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar 
justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. 
O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o 
qual não poderá ser superior a 4 (quatro) anos. 
A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da 
mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal: 
a) por solicitação de 1 (um) ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes; 
b) por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de empregados;  
c) ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão;  
d) por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. 
Para que a decisão possa ser estendida, torna-se preciso que 3/4 (três quartos) dos empregadores e 3/4 (três 
quartos) dos empregados, ou os respectivos sindicatos, concordem com a extensão da decisão. O Tribunal 
competente marcará prazo, não inferior a 30 (trinta) nem superior a 60 (sessenta) dias, a fim de que se 
manifestem os interessados. Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o 
processo submetido ao julgamento do Tribunal. 
 
 80 - CERTO 
  
Comentários: Segundo o Art. 114 da CF Compete a Justiça do Trabalho processa e julgar: IV- os MANDADOS 
DE SEGURANÇA, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 
jurisdição. O MS interposto contra ata administrativo por exemplo o julgamento será de competência do  juiz 
do trabalho. 
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