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SEMANA 01 
 

 

 

DIA 01 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 

 

Tema do dia: Controle de Constitucionalidade 
 
 

IMPORTÂNCIA: QUARTO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO 

DE POLÍCIA 

PRINCIPAIS DIPLOMAS 

NORMATIVOS: 

 

ART 102, I, a, §1º, §2º, §3º, ART. 103 E ART. 103-A da CF.  

LEI nº 9868/1999 (ADI, ADC, ADO) 

LEI nº 9882/1999 (ADPF) 

LEI nº 11417/2006 (Súmula Vinculante)  

LEI nº 12562/2011 (Representação Interventiva). 

 

O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 01 e 02). 

No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se 

repetiram. No segundo dia, o aluno deve estudar as súmulas e as dicas enumeradas, pois é um 

compilado de tudo o que já foi cobrado no Exame de Ordem pela FGV. 
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Obs.: Se tiver dificuldade na leitura da letra fria da lei, dê uma olhada nas dicas, pois irão clarear 

bastante a sua compreensão. 

 

É importante considerar que o que já foi cobrado em provas da OAB está previsto nos artigos aqui 

dispostos, nas súmulas cobradas e nas dicas enumeradas no material. 

 

DIA 01 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 02 SÚMULAS E DICAS ENUMERADAS 
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COMO A MATÉRIA É COBRADA? 
 

Na matéria de Direito Constitucional, os 5 temas mais importantes representam um total de 

66,5% das questões de provas. Isso é impressionante. 

São eles: 

1. Poder Legislativo e Processo Legislativo (16,2%) 

2. Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais e Direitos 

Individuais (15,4%) 

3. Organização Político-Administrativa do Estado (15%) 

4. Controle de Constitucionalidade (14,2%) 

5. Teoria da Constituição (5,7%) 

 

Perceba a importância de estudarmos de forma direcionada.  

Em nossa Mentoria, estudaremos não apenas esses, mas outros que também consideramos 

estratégicos para essa reta final. Lembre-se: os temas analisados são os que possuem cobrança 

legal, situação inviável, por exemplo, no tema Teoria da Constituição 

 

COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DO EXAME DE 
ORDEM PELA FGV? 
 

Iniciaremos esse nosso ciclo com esse tema extremamente importante e que causa certo temor 

para o aluno: Controle de Constitucionalidade. 

 

Tendo por base a real importância dessa matéria, trouxemos quatro diplomas que são referentes 

ao tema: Constituição Federal, Lei da ADI/ADC/ADO, Lei da ADPF e Lei da Súmula Vinculante. 

 

O certo é que para garantir a supremacia constitucional é necessária a existência de um 

mecanismo de controle de constitucionalidade, retirando do ordenamento as leis que não se 

adequem à Constituição. Em função disso, o tema de hoje é um dos mais cobrados nas provas da 

OAB-FGV na matéria de Direito Constitucional. 
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Analisando as questões, foi perceptível que a lei seca é a fonte de maior incidência em provas. 

Assim, em cada artigo lido, é necessário que o aluno perceba os detalhes da legislação para 

aplicar de forma correta ao caso concreto (modelo de questão de predileção da banca no tema). 

 

 Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados): 

Artigo 97 da CF. 

Artigo 102, I, a, §2º, da CF. 

Artigo 103 da CF. 

Artigo 103-A, caput, §2º, §3º, da CF.  

Artigo 1º, parágrafo único, da Lei 9882/1999. 

Artigo 27 da Lei 9868/1999.  

Artigo 3º e 7º da Lei 11417/2006.  

Artigo 988, III, do CPC. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

 

ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

Estão listados abaixo os artigos que devem ser lidos na META, pois foram cobrados em provas 

do Exame de Ordem (FGV). Estão destacados com a cor azul aqueles artigos que já tiveram 

cobrança repetida em provas. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 52, X (+) (sofreu 

mutação constitucional – a 

explicação está nas dicas 

enumeradas) 

ART 59 (+) (podem ser objeto 

de ADI) 

ART 93, XI 

ART 97 (+) (cláusula de 

reserva de plenário) 

ART 102, I, a (+) 

ART 102, I, L 

ART 102, III, a, b, c, d 

ART 102, § 1º (+) 

ART 102, §2º (+) 

ART 102, §3º 

ART 103 (+) (necessário o 

domínio completo do rol. 

Atenção! Pertinência 

temática: incisos IV, V, IX) 

ART 103-A, caput (+)  

ART 103-A, § 1º 

ART 103-A, §2º (+) 

ART 103-A, §3º (+)  

ART 105, I, f 

ART 125, § 2º (+) 
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LEI nº 9.868/1999 (LEI DA ADI, ADC, ADO) 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 5º (NÃO cabe 

desistência) 

ART 8º 

ART 9º, § 1º (atenção à 

matéria de fato, isso já foi 

cobrado) 

ART 10, § 1º 

ART 12 

ART 12-A (olhar o rol do art. 

103 da CF – o mesmo para 

todas as ações) 

ART 12-D (+) (não cabe 

desistência) 

ART 12-E, §2º 

ART 12-F, §1º (é admitida 

medida cautelar em todas as 

ações do controle) 

ART 14, III (a existência de 

controvérsia judicial 

relevante é um requisito 

para a ADC) 

ART 16 (+) (não cabe 

desistência) 

ART 19 

ART 21 (é admitida medida 

cautelar em todas as ações 

do controle) 

ART 24 (+) (caráter 

ambivalente ou dúplice da 

ADI/ADC) 

ART 26 

ART 27 (+) (modulação de 

efeitos) 

 

 

LEI nº 9.882/1999 (LEI DA ADPF) 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 1º, caput 

ART 1º, p. único, I (+) 

ART 2º, I (+) (olhar o rol do 

art. 103 da CF – o mesmo 

para todas as ações) 

ART 4ª, §1º (subsidiariedade 

da ADPF) 

ART 4ª §2º 

ART 10, §3º (+) (não vincula 

o Poder Legislativo na sua 

função legiferante. Nem o 

Poder Executivo na mesma 

função. Nem o STF em 

decisões futuras). 

ART 11 (+) (modulação de 

efeitos)

 

 

 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________ 

 
7 

Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 
 @mentoriadeleiseca 

 
 

LEI nº 11417/2006 (LEI DA SÚMULA VINCULANTE) 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 3º (+) (perceber que são os mesmos do 103 

da CF + VI E XI) 

ART 7º (+)

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 
 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 949, p. único (+) ART 988, III (+) 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 5º, LXX 

ART 5º, LXXI (+) 

ART 5º, LXXII 

ART 37, X 

ART 61, § 1º, II, a (+) (tema 

de iniciativa do chefe do 

poder executivo) 

ART 66, § 1º (prazo de 15 

dias úteis) 

ART 155, II (ICMS) 

ART 155, § 2º, XII, g (ICMS) 

ART 169, §1º, I, II (sobre 

criação de cargos) 
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DIA 02 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

Tema do dia: Controle de Constitucionalidade 
 
 

IMPORTÂNCIA: QUARTO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO 

DE POLÍCIA 

PRINCIPAIS DIPLOMAS 

NORMATIVOS: 

 

ART 102, I, a, §1º, §2º, §3º, ART. 103 E ART. 103-A da CF.  

LEI nº 9868/1999 (ADI, ADC, ADO) 

LEI nº 9882/1999 (ADPF) 

LEI nº 11417/2006 (Súmula Vinculante)  

LEI nº 12562/2011 (Representação Interventiva). 

 

O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 01 e 02). 

No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se 

repetiram. No segundo dia, o aluno deve estudar as súmulas e as dicas enumeradas, pois é um 

compilado de tudo o que já foi cobrado no Exame de Ordem pela FGV. 

 

Obs.: Se tiver dificuldade na leitura da letra fria da lei, dê uma olhada nas dicas, pois irão clarear 

bastante a sua compreensão. 

 

É importante considerar que o que já foi cobrado em provas da OAB está previsto nos artigos aqui 

dispostos, nas súmulas cobradas e nas dicas enumeradas no material. 

 

DIA 01 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 02 SÚMULAS E DICAS ENUMERADAS 
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SÚMULAS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Cobrada 4 vezes: 

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão 

fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

 

O que é cláusula de reserva de plenário ou regra do full bench? 

Prevista no artigo 97 da CF e nos art. 948 e 949 do CPC/2015, significa que, se um Tribunal for declarar 

a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatório que essa declaração de 

inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do Plenário ou do órgão especial deste 

Tribunal. 

Art. 97 da CF. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. 

 

Cobrado de forma repetida:  A cláusula de reserva de plenário, a qual serve para trazer mais 

segurança jurídica às declarações de inconstitucionalidade, aduz que tais declarações devem ser 

votadas pela "maioria absoluta dos membros do plenário ("seus membros", neste caso, refere-se a 

"membros do pleno") ou dos membros do respectivo órgão especial.  

 

Já cobrado: Atenção! NÃO se aplica a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) às leis pré-

constitucionais, pois nesse caso não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade, mas sim 

em juízo de recepção ou não da lei pela CRFB/88. 

 

Como complemento, além dessa hipótese, você sabe em quais outras não se aplica a cláusula de 

reserva de plenário? Vamos esquematizar! 

NÃO SE APLICA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO 

Juízo de não recepção de norma pré-constitucional 

O pleno ou o órgão especial já se manifestou sobre a matéria 
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Julgamento de RExt por Turma do STF 

Arguições de constitucionalidade 

Julgamentos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Juiz singular (primeiro grau) 

 

O que é “órgão especial”?  

Art. 93, XI, da CF - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser 

constituído ÓRGÃO ESPECIAL, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o 

exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal 

pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 

pleno; 

O que é órgão fracionário? 

Já cobrado: São Câmaras, Turmas, Grupos, Seções. O parágrafo único do art. 949 do CPC determina 

que o Órgão Fracionário dos Tribunais só poderá reconhecer, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade da norma, quando já houver precedente do órgão especial ou do plenário do 

STF sobre a questão. As Turmas, Câmaras e Seções, que são órgãos fracionários, não podem decidir 

sozinhas a inconstitucionalidade, devendo esperar que os órgãos maiores o façam primeiro. 

 

Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 

dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

 

Súmula 734 do STF: NÃO cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial 

que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
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DICAS ENUMERADAS 

 

Como uma forma de melhor direcionar o estudo do aluno, no caso de Controle de 

Constitucionalidade, foi elaborado um material extra com dicas, formando um conciso instrumento 

para estudo e revisão. 

Todas as dicas enumeradas foram extraídas com base em cobrança de provas da OAB (FGV). São 

valiosíssimas, pois são altamente direcionadas e precisas. As demais estão previstas nas súmulas e na 

lei seca supramencionada. 

 

O QUE É CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE? 

A Constituição é a lei fundamental do ordenamento jurídico. Para isso, ela precisa ser preservada 

como lei superior (formal e materialmente). 

Todas as Constituições possuem supremacia material (relacionada ao conteúdo = as normas 

constitucionais tratam de assuntos considerados essenciais: direitos fundamentais, estrutura do 

Estado e organização dos Poderes. Toda Constituição tem supremacia material, seja escrita ou não 

escrita, rígida ou não rígida. A questão (jurídica) está na supremacia formal (rigidez constitucional). 

Só se pode falar em supremacia formal se a Constituição for rígida, isto é, com processo mais 

dificultoso, mais solene de alteração. 

O certo é que para garantir a supremacia constitucional é necessária a existência de um mecanismo 

de controle de constitucionalidade, retirando do ordenamento as leis que não se adequem à 

Constituição. 

 

DICA 01 

A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os 

pressupostos do controle de constitucionalidade. 
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DICA 02 

CONTROLE CONCENTRADO CONTROLE DIFUSO 

Via principal 

Via de ação. 

Processo constitucional objetivo. 

Via incidental. 

Via de exceção. 

Processo subjetivo. 

A competência é reservada a determinado 

órgão do Judiciário  

Exemplo: STF (CRFB/88) e TJ.  

 

É realizado de forma abstrata. 

Realizado por qualquer juiz ou Tribunal 

(inclusive o STF), em um caso concreto. 

O rol do art. 103 da CF diz respeito a esse tipo 

de controle. 

 

 

 

DICA 03 

No que se refere ao momento em que é realizado o controle, pode ser preventivo 

(prevenir incompatibilidade com a Constituição) e repressivo (reparar incompatibilidade já 

ocorrida). 

PREVENTIVO REPRESSIVO 

ocorre durante o processo de elaboração 

do ato normativo. 

exercido após encerrado o processo 

legislativo (publicação e promulgação) 
 

 

 

DICA 04 

 

Diferença de Inconstitucionalidade formal e material: 

FORMAL OU NOMODINÂMICA MATERIAL OU NOMOESTÁTICA 

A inconstitucionalidade formal, também 

conhecida como nomodinâmica, se dá quando a 

lei ou ato normativo infraconstitucional contiver 

O vício material, por sua vez, diz respeito ao 

conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato 

normativo que afrontar qualquer preceito ou 
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algum vício em seu processo de formação, ou 

seja, no processo legislativo de sua elaboração, 

ou, ainda, em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente 

princípio da Constituição deverá ser declarado 

inconstitucional, por possuir um vício material. 

 

1. propriamente dita = violação ao processo 

legislativo constitucional. 

- subjetiva = vício relativo à iniciativa. (ex. Um 

parlamentar cria uma lei de competência do 

chefe do executivo) 

- objetiva = vício nas demais fases do 

procedimento (ex: Não respeitou um quórum 

de maioria absoluta exigido para lei 

complementar). 

2. orgânica = mácula à reserva legislativa a 

certo órgão (ex: o Estado cria uma lei de 

competência da União). 

3. violação de pressupostos objetivos = a 

norma constitucional violada estabelece 

pressupostos objetivos para criação de ato 

infraconstitucional (ex: medidas provisórias sem 

os pressupostos de relevância e urgência). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DICA 5 

Há algumas temáticas de competência do chefe do poder executivo (presidente, governador ou 

prefeito), em especial, previstas no art. 61, § 1º, da CF. Se um parlamentar iniciar um processo 

legislativo de competência do chefe do poder executivo haverá inconstitucionalidade formal. 
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DICA 06 

Cobrado de forma repetida:  O básico sobre o tema é cobrado de forma reiterada: o rol de 

legitimados das ações de controle (ADI, ADC, ADO, ADPF) e o rol de legitimados para edição, revisão 

ou cancelamento da súmula vinculante: 

 

Como aprender? (art. 103 da CF) 

São três autoridades: 

I - o Presidente da República;  

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;          

VI - o Procurador-Geral da República;  

 

Qual é o ‘mais fraco’? 

Exatamente esse precisa de pertinência temática: V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;          

 

São três mesas: 

II - a Mesa do Senado Federal;  

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;  

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

 

Qual é a ‘mais fraca’? 

Exatamente essa precisa de pertinência temática: IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

 

São três entidades: 

 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;  

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

 

Qual é a ‘mais fraca’? 
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Exatamente essa precisa de pertinência temática: IX - confederação sindical ou entidade de classe 

de âmbito nacional. 

 

Já foi cobrado em provas também: 

 O governador precisa de Pertinência temática para ajuizar uma ADI. 

 O governador do Estado pode propor ADI de lei estadual de outro estado da federação, 

havendo pertinência temática.  

 O prefeito NÃO é legitimado no art. 103. (cobrado mais de uma vez) 

 O rol do artigo 103 se aplica às 4 ações de controle concentrado (ADI, ADO, ADC e ADPF). 

(cobrado mais de uma vez) 

 A União Nacional dos Estudantes NÃO tem legitimidade para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

 

 

DICA 07 

Cobrado de forma repetida:  E o rol da edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante? (art. 3º da Lei 11417/2006) 

 

São os mesmos que acabamos de aprender mais: 

 

VI - o Defensor Público-Geral da União; 

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os 

Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e 

os Tribunais Militares. 

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, 

a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do 

processo. 

 

 

 

 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
16 

Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 
 @mentoriadeleiseca 

 
 

Atenção! Quatro são as ações do controle concentrado de constitucionalidade: 

ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ADC: Ação Declaratória de Constitucionalidade 

ADO: Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

ADPF: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

 

DICA 08 

 

Cobrado de forma repetida: Atenção! É muito importante que o aluno saiba bem o que elas possuem 

em comum e a diferenciação do objeto de cada ação: 

 LEGITIMIDADE OBJETO CAUTELAR DESISTÊNCIA 

ADI Art. 103 da CF Lei ou ato normativo 

primário FEDERAL ou 

ESTADUAL  

SIM (art. 10 da Lei 

9868/1999) 

NÃO (art. 5º da 

Lei 9868/1999) 

ADC Art. 103 da CF Lei ou ato normativo 

primário FEDERAL. 

(exige controvérsia 

judicial relevante) 

SIM (art. 21 da Lei 

9868/1999) 

NÃO (art. 16 da 

Lei 9868/1999) 

ADO Art. 103 da CF Omissão inconstitucional 

(parcial ou total) 

SIM (art. 12-F da 

Lei 9868/1999) 

NÃO (art. 12-D da 

Lei 9868/1999) 

ADPF Art. 103 da CF Caráter residual 

(SUBSIDIÁRIA). Qualquer 

ato (ou omissão) do Poder 

Público, incluídos os não 

normativos; Leis e atos 

normativos federais, 

estaduais e municipais e 

abrangidos os anteriores 

à Constituição. 

SIM (art. 5 da Lei 

9882/1999) 

NÃO 
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DICA 09 

 Nenhuma ação do controle concentrado (ADI. ADO, ADC e ADPF) admite desistência. (Art. 

16, art. 5º e art. 12-D da Lei nº 9.868/1999). (cobrado mais de uma vez) 

 Cabe MEDIDA CAUTELAR EM TODAS as ações do controle concentrado (ADI. ADO, ADC e 

ADPF) 

 
 

DICA 10 

Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc. Não confunda com os efeitos da medida cautelar: em 

regra, são ex nunc. 

 

 

DICA 11 

Caráter ambivalente ou dúplice da ADI/ADC: ADI e ADC são ações dúplices ou ambivalentes, ou seja, 

são ações “com sinais trocados”, já que a procedência de uma implica a improcedência da outra. (Art. 

24, da Lei nº 9.868/99) (cobrado mais de uma vez) 

 

 

DICA 12 

Modulação de efeitos – DOIS TERÇOS (art. 11 da lei 9.882/99 e art. 27 da Lei 9868/1999). (cobrado 

mais de uma vez) 

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois 

terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 

a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

Em outras palavras, a Lei permite que o STF determine que os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade somente valham a partir da decisão proferida (ex nunc) ou ainda a partir de 

determinada data futura (efeitos prospectivos) 
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Sistematizando! 

 REGRA: Se o STF declara uma lei ou ato normativo inconstitucional em ADI, ADC ou ADPF, 

essa decisão, em regra, produz efeitos EX TUNC (retroativos) 

Excepcionalmente, o STF pode, pelo voto de, no mínimo, 8 Ministros (2/3): 

* restringir os efeitos da declaração; ou 

* decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado; ou 

* de outro momento que venha a ser fixado. 

Desde que haja razões de: 

* segurança jurídica ou; 

* excepcional interesse social 

 

DICA 13 

 NÃO pode ter ADI de lei municipal, mas pode controle difuso e ADPF. (cobrado mais de uma 

vez) 

 O decreto legislativo é ato normativo primário e cabe ADI. 

 NÃO cabe ADI de decreto regulamentar. Seria possível a propositura de ADI se fosse um 

decreto autônomo. 

 Súmula Vinculante NÃO pode ser objeto da ADI ou qualquer outra ação do controle de 

constitucionalidade. (cobrado mais de uma vez) Motivo: as súmulas vinculantes possuem 

procedimento próprio para serem reavaliadas, que se dá através da revisão e do cancelamento, por 

decisão de 2/3 dos membros do STF. 

 

DICA 14 

Entendimento do STF para FGV: Não é admitido ADI de lei ou ato normativo que já tenha sido 

revogado ou sua eficácia não produza mais efeito, por exemplo, no caso de medidas provisórias não 

convertidas em lei. 

 

DICA 15 

 O objeto da ADPF é mais amplo, abarca lei municipal e normas anteriores à CRFB/88. (cobrado 

mais de uma vez) 

 Conceito de Preceito Fundamental: Tem sido sustentado, de um modo geral, que são 

preceitos fundamentais, dentre outros, os direitos e garantias individuais (art. 5º, dentre outros), os 
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demais princípios protegidos como cláusula pétrea (art. 60, §4º) e os princípios sensíveis, cuja 

violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos estados-membros (art. 34, VII) 

 A ADPF possui caráter subsidiário. (Art. 4º, §1º): Não será admitida ADPF quando houver 

qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

 

 
 

DICA 16 

A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na 

suspensão de procedimentos administrativos. 

 

 

DICA 17 

A manifestação do AGU possui ritos diferentes nas ações de controle concentrado.  

 

 

DICA 18 

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em 

ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos de 

declaração. 

Entretanto, quando estamos diante de uma ação de controle de constitucionalidade em âmbito 

estadual (lei municipal ou estadual sendo impugnada por violação à Constituição Estadual no Tribunal 

de Justiça), caso o parâmetro normativo da ação, presente na Constituição Estadual, seja uma norma 

de reprodução obrigatória da CF, será possível a interposição de Recurso Extraordinário da decisão 

do Tribunal de Justiça para o STF. 

Mas, atenção! O Recurso Extraordinário somente será possível se o parâmetro da Constituição 

Estadual violado for norma de reprodução obrigatória da CF. Se o parâmetro for apenas uma norma 

de imitação, não há que se falar em RExt! 
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DICA 19 

O STF, no controle abstrato de constitucionalidade, não está adstrito ao pedido formulado na inicial, 

podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a Constituição, a despeito de expresso 

requerimento pela declaração de invalidade da norma. 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! 

DICA 20 

Cobrado de forma repetida:   

O subtema mais importante e que está mais em voga nas provas da OAB – já foi cobrado mais de 5 

vezes: 

 

As decisões de mérito do STF (art. 102, § 2º) em controle de constitucionalidade NÃO vinculam: 

 O Poder Legislativo na função legislativa (Sim, o Poder Legislativo pode criar uma norma de 

idêntico teor a outra já declarada inconstitucional pelo STF) (Não vincula o Legislativo para evitar o 

fenômeno da Fossilização Constitucional). 

 O Poder Executivo na função legislativa (Exemplo: edição de Medida Provisória) 

 

Atenção! Não alcança também o próprio STF. 

 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! 

DICA 21 

Cobrado de forma repetida: O mesmo ocorre com as edições de súmulas vinculantes (art. 103-A, 

caput). NÃO vinculam o Poder Legislativo na função legislativa, Poder Executivo na função legislativa 

e o próprio STF, que pode rever sua edição; 

 

 

DICA 22 

Cobrado de forma repetida:   

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (prevista no art. 988 do CPC – importante ler o artigo, ainda que 

não tenha sido cobrado por completo em provas). 
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Natureza jurídica: Direito de petição 

Art. 988, § 1º, do CPC: A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento 

compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda 

garantir 

 Cabe Reclamação constitucional por violação a enunciado de súmula vinculante, mas não por 

violação de súmula sem efeito vinculante. (art. 988, III) 

 A reclamação NÃO é sucedâneo recursal. 

 A reclamação pode ser utilizada tanto para a preservação da competência do Supremo 

Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. 

 A reclamação só pode usada diante de ato administrativo ou decisão judicial e NÃO de lei! 

 

 

DICA 23 

A mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição, não possuindo 

qualquer relação com o controle de constitucionalidade. Através da mutação, altera-se a 

interpretação do texto constitucional, sem que haja qualquer modificação do texto em si. 

 

 

DICA 24 

Atenção! mudança de entendimento do STF: O Supremo passou a decidir que, se uma lei ou ato 

normativo é declarado inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de controle 

difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes 

e efeitos vinculantes. (Esse tema foi cobrado 2x na OAB quando havia outro entendimento. Porém, 

este foi alterado pelo STF e há grande chance de voltar a cair em prova com o novo entendimento 

acima indicado).  

 

Houve mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88. A nova interpretação deve ser a seguinte: 

quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem 

efeito vinculante e erga omnes e o STF apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida 

Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido. (cobrado mais de uma vez) 
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DICA!  

 

Atenção:  

Caiu no XXXII Declaração de inconstitucionalidade de Lei Estadual que viola Autonomia  

Municipal. 

 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande 

do Norte. 3. Fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos 

estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa 

pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se 

pagos em atraso. 4. Violação dos artigos 34, VII, c, e 22, I, da Constituição Federal. 5. Ação Direta 

de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e 

declarar inconstitucionais as expressões municipais e de empresa pública e de sociedade de 

economia mista, constantes do § 5º, art. 28, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 

(STF - ADI: 144 RN, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-

2014 EMENT VOL-02724-01 PP-00001) 
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DIA 03 
DIREITO CIVIL 

 

 

Tema do dia: Parte Geral 
 
 

IMPORTÂNCIA: TERCEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE 

DELEGADO DE POLÍCIA 

ARTIGOS REFERENTES AO 

TEMA: 

ART 1º A 232 do CC 
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COMO A MATÉRIA É COBRADA? 
 
Na matéria de Direito Civil, o tema Contratos (parte geral e em espécie) ocupa um considerável 

percentual de cobrança (21%), seguido de Direitos Reais (18,2%) e Parte Geral (16,1%). A quarta 

posição é ocupada por Direito de Família (13,7%). A quinta posição por Direito das Sucessões 

(12,5%). 

 

1. Contratos (21%) 

2. Direitos Reais (18,2%)  

3. Parte Geral (16,1%)  

4. Direito de Família (13,7%)  

5. Direito das Sucessões (12,5%) 

 

COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DO EXAME DE 
ORDEM PELA FGV? 
 

No tema Parte Geral, a cobrança em provas é extremamente legalista. Cumprindo bem, você 

estará bastante preparado(a) para os acertos de questões. 

 

Os subtemas mais importantes dentro do tema do dia: Emancipação (art. 5º) e Lesão (art. 157). 

Ambos foram cobrados mais de 5 vezes em provas. Tenha atenção aos detalhes e domine por 

completo.  

 

Outros subtemas com boa incidência:  

Ausência (art. 22 e seguintes);  

Erro (art. 138 e seguintes);  

Morte Presumida (art. 7º). Dolo (art. 145);  

Coação (art. 151);  

Estado de Perigo (art. 156);  

Negócios Jurídicos anuláveis (art. 171) e  
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prazo decadencial para anulações de negócios jurídicos (art. 178). 

 

A banca FGV repetiu a cobrança sobre Fundações (em especial, o artigo 63) e Ação Pauliana. 

 

Em geral, a FGV tem notória preferência pelos Negócios Jurídicos (arts. 104 a 184). Então, em 

uma revisão, ao estudar Parte Geral do Código Civil, inicie por esses artigos. 

 

 Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados): 

Artigo 5º do CC. 

Artigo 7º do CC. 

Artigo 22 do CC. 

Artigo 138 do CC. 

Artigo 145 do CC. 

Artigo 151, caput do CC. 

Artigo 156, caput do CC. 

Artigo 157, caput e § 2º, do CC. 

Artigo 171, II, do CC. 

Artigo 178, caput e II, do CC. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

Estão listados abaixo os artigos que devem ser lidos na META, pois foram cobrados em provas 

do Exame de Ordem (FGV).  

Estão destacados com a cor azul aqueles artigos que já tiveram cobrança repetida em provas. 

Estão destacados com a cor vermelho aqueles artigos que foram cobrados nas últimas provas. 

 

CÓDIGO CIVIL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 3º 

ART 4º 

ART 4º, III (+) 

ART 5º, caput (+) 

ART 5º, p. único, I (+) 

ART 5º, p. único, II (+) 

ART 5º, p. único, III (+) 

ART 5º, p. único, IV (+) 

RT 5º, p. único, V (+) 

ART 7º, caput 

ART 7º, I (+) 

ART 7º, II 

ART 7º, p. único (+) 

(requerida ao juiz- ação 

judicial) 

ART 9º, II 

ART 11 

ART 12 (+) 

ART 14 

ART 17 (+) 

ART 18 (+) 

ART 19 

ART 20, caput 

ART 20, p. único 

ART 22 (+) 

ART 23 

ART 24 

ART 25, caput (+) 

ART 26 (+) 

ART 27 

ART 38 (+) 

ART 39, p. único 

ART 50, caput 

ART 63 (+) 

ART 66 

ART 70 
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ART 81, II 

ART 84 

ART 85 

ART 93 

ART 94 

ART 96 

ART 104 (+) 

ART 110 

ART 121 (+) 

ART 125 

ART 127 

ART 131 

ART 137 

ART 138 (+) 

ART 139, I 

ART 139, II (+) 

ART 139, III 

ART 140 

ART 143 

ART 144 

ART 145 (+) 

ART 151, caput (+) 

ART 152, caput 

ART 156 (+) 

ART 157, caput (+) 

ART 157, § 1º (+) 

ART 157, § 2º (+) 

ART 158 

ART 161 

ART 162 

ART 165, caput 

ART 167, caput 

ART 167, § 1º, II 

ART 168, caput 

ART 169 

ART 171, I 

ART 171, II (+) 

ART 172 

ART 173 

ART 177, caput 

ART 178 (+) 

ART 178, I 

ART 178, II (+) 

ART 182 

ART 188, II 

ART 191 (+) 

ART 195 (+) 

ART 197, I 

ART 198, I (+) 

ART 200 

ART 204, caput 

ART 204 § 1º 

ART 204, § 3º 

ART 207 

ART 208 

ART 209, caput (+) 

ART 210 

ART 211 (+) 

ART 213 

ART 214 

ART 215, § 1º, VII 

ART 215, § 2º 

ART 227 
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OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS EM PROVAS 
 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 928 

ART 929 

ART 930 

ART 932, I (+) 

ART 937 

ART 1301, caput 

ART 1302, caput (prazo 

decadencial) 

ART 1302, p. único 

ART 1520 

ART 1799, III 

ART 1829, I (+) 

ART. 1.851 

ART. 1.852 

ART. 1.854 

ART. 1.855

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 133, caput 

ART 133, § 2º 

ART 332, § 1º 
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ENUNCIADOS DA JORNADA DE DIREITO CIVIL JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

Enunciado 12 da I Jornada de Direito Civil: art. 138 - Na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou 

não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. 

 

Seção I Do Erro ou Ignorância 

Art. 138 do CC. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de 

erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio. 

 

Enunciado 450 da V Jornada de Direito Civil: art. 932, I - Considerando que a responsabilidade dos 

pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é OBJETIVA, e não por culpa presumida, 

ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis por 

tais atos, ainda que estejam separados, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva 

de um dos genitores.  

 

Art. 932 do CC. São também responsáveis pela reparação civil:  

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

 

Enunciado 590 da VI Jornada de Direito Civil: art. 932, I - A responsabilidade civil dos pais pelos atos 

dos filhos menores, prevista no art. 932, inc. I, do Código Civil, não obstante objetiva, pressupõe a 

demonstração de que a conduta imputada ao menor, caso o fosse a um agente imputável, seria 

hábil para a sua responsabilização. 
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DICAS ENUMERADAS 

 

Todas as dicas enumeradas foram extraídas com base em cobrança de provas da OAB (FGV). São 

valiosíssimas, pois são altamente direcionadas e precisas. As demais estão previstas nas súmulas e na 

lei seca supramencionada. 

 

DICA 01 

VÍCIOS DO CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO 

ERRO E IGNORÂNCIA 

(art. 138) 

‘ME ENGANEI’ 

O erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao 

objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das 

partes que celebrou o negócio jurídico. De acordo com o art. 138 do atual 

CC, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o 

erro seja substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência 

normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado 

DOLO 

(art. 145) 

‘FUI ENGANADO’ 

O dolo pode ser conceituado como sendo o artifício ardiloso empregado 

para enganar alguém, com intuito de benefício próprio. O dolo é a arma 

do estelionatário, como diziam os antigos civilistas. De acordo com o art. 

145 do CC, o negócio praticado com dolo é anulável, no caso de ser esta a 

sua causa. 

Esse dolo, causa do negócio jurídico, é conceituado como dolo essencial, 

substancial ou principal (dolus causam). Em casos tais, uma das partes do 

negócio utiliza artifícios maliciosos, para levar a outra a praticar um ato 

que não praticaria normalmente, visando a obter vantagem, geralmente 

com vistas ao enriquecimento sem causa. 

COAÇÃO 

(art. 151) 

‘FUI FORÇADO’ 

A coação pode ser conceituada como sendo uma pressão física ou moral 

exercida sobre o negociante, visando a obrigá-lo a assumir uma 

obrigação que não lhe interessa. Aquele que exerce a coação é 

denominado coator e o que a sofre, coato, coagido ou paciente 

ESTADO DE PERIGO  

(art. 156) 

De acordo com o art. 156 do CC, haverá estado de perigo toda vez que o 

próprio negociante, pessoa de sua família ou pessoa próxima estiver em 
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‘QUERO ME SALVAR 
OU SALVAR ALGUÉM 

DE RISCO À 
INTEGRIDADE FÍSICA, 

CONHECIDO PELA 
OUTRA PARTE’ 

perigo, conhecido da outra parte, sendo este a única causa para a 

celebração do negócio. ESTADO DE PERIGO = Situação de perigo 

conhecido da outra parte (elemento subjetivo) onerosidade excessiva 

(elemento objetivo). 

LESÃO 

(art. 157) 

‘LESÃO é mais ampla 
que estado de perigo, 

há também 
inexperiência ou 

urgente necessidade 
do sujeito - não está 
limitada ao perigo de 

morte - não é 
necessária a ciência da 

outra parte - a outra 
parte não precisa 

saber’ 

Dispõe o art. 157, caput, da atual codificação privada que “Ocorre a lesão 

quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 

obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 

prestação oposta” 

SIMULAÇÃO 

(art. 167) 

Na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou 

manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a 

vontade e a declaração; entre a essência e a aparência. A partir da entrada 

em vigor do CC/02, a simulação, até então tratada como causa de 

anulabilidade do negócio, passou a ser vista como causa de nulidade 

absoluta (art. 167, CC) 

FRAUDE CONTRA 

CREDORES 

(art. 158) 

Constitui fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor, em 

estado de insolvência ou na iminência de assim tornar-se, que dispõe de 

maneira GRATUITA ou ONEROSA o seu patrimônio, para afastar a 

possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em 

momento anterior à transmissão. 
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Não confunda! 

Art. 156 do CC. Configura-se o ESTADO DE 

PERIGO quando alguém, premido da 

NECESSIDADE DE SALVAR-SE, OU A PESSOA DE 

SUA FAMÍLIA, de grave dano conhecido pela 

outra parte, ASSUME OBRIGAÇÃO 

EXCESSIVAMENTE ONEROSA. 

Art. 157 do CC. Ocorre a LESÃO quando uma 

pessoa, SOB PREMENTE NECESSIDADE, OU POR 

INEXPERIÊNCIA, se obriga a PRESTAÇÃO 

MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL ao 

valor da prestação oposta. 

 

Complementando: 

LESÃO ESTADO DE PERIGO 

NÃO EXIGE  

DOLO DE APROVEITAMENTO 

EXIGE  

DOLO DE APROVEITAMENTO 

 

DICA 02 

FGV: A fim de se considerarem válidos os negócios jurídicos, alguns requisitos devem conter, sendo 

essenciais os que dizem respeito à sua própria formação. Esses elementos essenciais estão arrolados 

no art. 104, CC: agente capaz, objeto licito, possível e determinável ou determinado e forma prescrita 

ou não defesa em lei. A esses requisitos a doutrina acrescenta a vontade livre e consciente, pois caso 

contrário o negócio estará eivado de algum vício de consentimento, tornando-o passível de anulação. 

 

DICA 03 

De acordo com o art. 158 do CC, estão incluídas as hipóteses de remissão ou perdão de dívida, 

estando caracterizado o ato fraudulento toda vez que o devedor estiver insolvente ou beirando à 

insolvência. Em situações tais, caberá ação anulatória por parte de credores quirografários 

eventualmente prejudicados, desde que proposta no prazo decadencial de QUATRO ANOS, 

contados da celebração do negócio fraudulento (art. 178, II, do CC). Cobrado de forma repetida:  

Essa ação anulatória é denominada pela doutrina AÇÃO PAULIANA ou AÇÃO REVOCATÓRIA, 

seguindo rito ordinário. Ela objetiva anular o negócio jurídico praticado com fraude contra credores. 
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DICA 04 

Já cobrado: NÃO se pode confundir a fraude contra credores com a fraude à execução. Inicialmente, 

a primeira constitui instituto de Direito Civil, enquanto a segunda, instituto de Direito Processual 

Civil, tratada no art. 593 do CPC. Ocorre a fraude à execução quando, ao tempo da alienação do bem, 

já corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Mas, apesar da expressão 

utilizada pelo dispositivo processual, “pouco importa se a demanda era ou não capaz de tornar o 

devedor insolvente. A insolvência deve ser resultado do ato de alienação ou oneração realizada no 

curso do processo para que seja considerada em fraude de execução”. 

 
 

DICA 05 
 

FATO JURÍDICO: Uma ocorrência que interessa ao Direito, ou seja, que tenha relevância jurídica. O 

fato jurídico lato sensu pode ser natural, denominado fato jurídico stricto sensu. Esse pode ser um 

fato ordinário ou extraordinário. Pode o fato ser ainda humano, surgindo o conceito de fato jurígeno.      

ATO JURÍDICO: Trata-se de um fato jurídico com elemento volitivo e conteúdo lícito. Este autor está 

filiado à corrente doutrinária que afirma que o ato ilícito não é jurídico, por ser antijurídico (contra o 

direito).  

NEGÓCIO JURÍDICO:  Ato jurídico em que há uma composição de interesses das partes com uma 

finalidade específica.  

ATO JURÍDICO STRICTO SENSU: configura-se quando houver objetivo de mera realização da vontade 

do titular de um determinado direito, não havendo a criação de instituto jurídico próprio para regular 

direitos e deveres, muito menos a composição de vontade entre as partes envolvidas. No ato jurídico 

stricto sensu os efeitos da manifestação de vontade estão predeterminados pela lei. (fonte: Tartuce, 

Flávio. Manual de direito civil: volume único. 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2016). 

 

DICA 06 

No fato jurídico stricto sensu a vontade humana é irrelevante. No ato-fato jurídico, há atuação 

humana, mas desprovida de manifestação de vontade. 
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DICA 07 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: Trata-se da possibilidade de atribuição de 

responsabilidade ao sócio por dívida da empresa em caráter excepcional. Isto é, ergue-se o véu da 

personalidade jurídica (art. 50 do CC/02).  

Já cobrado: Na desconsideração DIRETA, retira-se o escudo, no caso da pessoa jurídica, para atingir 

quem está por trás dela (sócios);  

Já cobrado: Na desconsideração INVERSA se afasta o princípio da autonomia patrimonial para 

responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio;  

Já a desconsideração indireta ocorre nos casos em que a empresa controladora comete fraudes por 

meio da empresa controlada ou coligada, ou subsidiária integral entre outras, em prejuízo de 

terceiros ou em obtenção de vantagens ilícitas;  

a desconsideração expansiva, por sua vez, tem por finalidade atingir o patrimônio de qualquer sócio 

oculto;  

Por fim, a desconsideração incidental é aquela em que o juiz, de forma incidental, nos autos da 

execução singular ou coletiva, determina a desconsideração da personalidade jurídica. 

 

DICA 08 

TEORIAS SOBRE A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO: 

Já cobrado: Teoria Maior: É a prevista no Código Civil (art. 50). Exige o maior número de requisitos. 

Não basta a insolvência ou a impossibilidade de reparação do dano pela pessoa jurídica, sendo 

indispensável que tenha havido o abuso da personalidade jurídica, que poderá se dar pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

Teoria Menor: entende que qualquer hipótese de atribuição de responsabilidade pessoal ao sócio é 

desconsideração. 

 

DICA 09 

FGV: Sabendo-se que a “teoria da desconsideração da personalidade jurídica” encontra aplicação em 

outros ramos do direito e da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código 

Civil constituem a Teoria MAIOR, que exige MAIS requisitos. 
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DICA 10 

FGV: O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, 

como interrupção de sua utilização e perdas e danos. 

 

DICA 11 

FGV: A emissão de vontade livre e consciente, que corresponda efetivamente ao que almeja o agente, 

é requisito de validade dos negócios jurídicos. 

 

DICA 12 

FGV: Os prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos. 

 

DICA 13 Já cobrado: 

PRESCRIÇÃO DECADÊNCIA 

é a perda da pretensão de reparação do direito 

violado, em virtude da inércia do seu titular no 

prazo previsto em lei. Tem por objeto direitos 

subjetivos patrimoniais e disponíveis, não 

afetando direitos sem conteúdo patrimonial 

direto como os direitos personalíssimos, de 

estado ou de família, que são indisponíveis 

A decadência, por sua vez, refere-se à perda 

efetiva de um direito pelo seu não exercício no 

prazo estipulado e está associada a direitos 

potestativos e às ações constitutivas, sejam 

elas positivas ou negativas. As ações 

anulatórias de atos e negócios jurídicos, 

logicamente, têm essa última natureza. 

 

DICA 14 

FGV: A prescrição extingue a pretensão do sujeito e a decadência consiste na perda do direito em si 

pelo seu não exercício. 

 

Importantíssimo! 

Art. 171 do CC. Além dos casos expressamente declarados na lei, é ANULÁVEL o negócio jurídico: 

por INCAPACIDADE RELATIVA do agente; 

por vício resultante de ERRO 
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por vício resultante de DOLO 

por vício resultante de COAÇÃO 

por vício resultante de ESTADO DE PERIGO 

por vício resultante de LESÃO  

por vício resultante de FRAUDE CONTRA CREDORES 

 

Importantíssimo! 

Art. 178 do CC. É de QUATRO ANOS o prazo de DECADÊNCIA para pleitear-se a anulação do 

negócio jurídico, contado: 

I - no caso de COAÇÃO do dia em que ela cessar 

II - no de ERRO, DOLO, FRAUDE CONTRA 

CREDORES, ESTADO DE PERIGO ou LESÃO 

do dia em que se realizou o negócio jurídico; 

III - no de atos de INCAPAZES do dia em que cessar a incapacidade. 

 

DICA 14 

FGV: Em um bazar beneficente, promovido por Júlia, Marta adquiriu um antigo faqueiro, 

praticamente sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de prata, Marta ofereceu um preço 

elevado sem nada perguntar sobre o produto. Júlia, acreditando no espírito benevolente de sua 

vizinha, prontamente aceitou o preço oferecido. Após dois anos de uso constante, Marta percebeu 

que os talheres começaram a ficar manchados e a se dobrarem com facilidade. Consultando um 

especialista, ela descobre que o faqueiro era feito de uma liga metálica barata, de vida útil curta, e 

que, com o uso reiterado, ele se deterioraria. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa 

correta: O negócio foi plenamente válido, considerando ter restado comprovado que Júlia não tinha 

qualquer motivo para suspeitar do engano de Marta. 
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DIA 04 
DIREITO DO TRABALHO 

 
 

 

Tema do dia: Salário e Remuneração 
 
 

IMPORTÂNCIA: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE 

DELEGADO DE POLÍCIA 

ARTIGOS REFERENTES AO 

TEMA: 

ART 73, 189 a 197, 457 a 467 e 469 da CLT 

 

O tema foi divido em DOIS DIAS (dias 04 e 05). 

No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se 

repetiram. No segundo dia, o aluno deve estudar as súmulas, orientações jurisprudenciais e as dicas 

enumeradas. 

 

DIA 04 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 05 SÚMULAS, OJS E DICAS ENUMERADAS 
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COMO A MATÉRIA É COBRADA? 
 
Na matéria de Direito do Trabalho, a banca FGV segue a seguinte ordem de importância: 

1. Remuneração e salário (29,8%)  

2. Cessação do contrato de emprego (16,5%)  

3. Questões essenciais relativas aos contratos de emprego (15,1%)  

4. Efeitos e duração do trabalho nos contratos de emprego (14,6%)  

5. Alteração, interrupção e suspensão do contrato de emprego (11,3%)  

 

 

COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DO EXAME DE 
ORDEM PELA FGV? 
 
Salário e Remuneração é um tema com inúmeros detalhes para serem decorados. Então, tenha 

muita atenção a cada termo, a cada percentual. Toda essa minúcia que é determinante para o 

acerto de questões. 

 

É aquele assunto basilar, assunto que não tem como ir para prova sem dominar. É o assunto mais 

cobrado em provas. Há exames (ex. Exame de Ordem XXXII/2021) em que foram cobradas três 

questões desse mesmo tema. 

 

Na contagem, Salário e Remuneração tem o dobro de questões do tema que fica em segundo 

lugar (Extinção do Contrato). 

 

Diga-se de passagem, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho são matérias de excelente 

custo-benefício no Exame de Ordem e que vale uma dedicação a mais para ir muito bem e 

garantir bons acertos para o somatório de no mínimo 40 questões. 
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Atenção! Após a Reforma Trabalhista, houve significativa alteração no regime do que é 

classificado como Tempo à disposição do Empregado. Em função disso, artigos referentes a essa 

temática (ex.: art. 4º e 58) são altamente recorrentes em provas. 

 

Outro tema de grande relevância são os adicionais: de periculosidade, insalubridade e noturno. 

Não esqueça de dar ênfase ao clássico: gorjetas. 

 

 

Obs.: O tema do dia abarca: as características e distinções sobre remuneração e salário, 

complexo salarial, adicionais, abono salarial, gratificação natalina, trabalho noturno, horas 

extras, indenização, equiparação salarial e Direitos Sociais. 

 

Obs.: Você perceberá que foi colocada a leitura de alguns artigos que não estão 

topograficamente no tema Remuneração e Salário. A justificativa para esse feito é a importância 

que a banca dá para eles dentro desse tema. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados):  

Artigo 4º da CLT. 

Artigo 58 da CLT. 

Artigo 73 da CLT. 

Artigo 193 da CLT. 

Artigo 457 da CLT. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

Estão listados abaixo os artigos que devem ser lidos na META, pois foram cobrados em provas 

do Exame de Ordem (FGV).  

Estão destacados com a cor azul aqueles artigos que já tiveram cobrança repetida em provas. 

Estão destacados com a cor vermelho aqueles artigos que foram cobrados nas últimas provas. 

 

CLT 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 73, caput (+) 

ART 73, § 1º (+) 

ART 73, § 2º (+) 

ART 73, §3º 

ART 73, §4º 

ART 192 

ART 191 

ART 193, I (+) 

ART 193, II 

ART 193, § 1º (+) 

ART 193, § 4º 

ART 457, caput 

ART 457, §1º (+) 

ART 457, § 2º (+) 

ART 457, § 3º (+) 

ART 458, caput (+) 

ART 458, § 2º, IV (+) 

ART 458, § 5º 

ART 459, § 1º 

ART 461 (+) (ênfase no 

caput, § 2º e § 3º) 

ART 462, caput (+) 

ART 462, §1º (+) 

ART 466, § 2º 

ART 469, caput 

ART 469, § 3º (+) 
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OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS EM PROVAS 

 

CLT 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 4º, caput (+) 

ART 4º, § 1º 

ART 4º, § 2º (+) 

(importantíssimo saber 

todos os incisos. Atenção ao 

inciso VIII)  

ART 4º, § 2º, I (+) 

ART 4º, § 2º, II 

ART 4º, § 2º, III 

ART 4º, § 2º, V 

ART 4º, § 2º, VIII (+) 

ART 29, caput 

ART 29, § 1º 

ART 58, caput 

ART 58, § 1º 

ART 58, § 2º (+) (extinguiu 

as horas in itinere) 

ART 59, caput (+) 

ART 59, § 2º 

ART 59, § 6º (+) 

ART 60  

ART 67, p. único 

ART 68, p. único 

ART 71, caput 

ART 71 

ART 71, § 3º 

ART 71, § 4º 

ART 133, IV 

ART 244, § 2º 

ART 244, § 3º 

ART 454 

ART 468, caput 

ART 468, § 1º 

ART 468, § 2º (+) cancelará 

a súmula 372 já cobrada em 

provas (+) 

ART 470, caput 

ART 486, caput 

ART 499 

ART 503, caput 

ART 507-B 

ART 579, caput 

ART 611-A, III 

ART 611-A, XIII 

ART 611-A, §3º 

ART 611-B, V 

ART 611-B, XVIII 

ART 620 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 7º, VI (+) ART 7º, XI  ART 7º, XXII (+) 
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ART 8º, VI ART 195, II (aposentado 

RGPS não contribui) 

 

 

LEI nº 8.212/1991 (Plano de Custeio da Seguridade Social) 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 12, § 4º 

ART 33 (+) 

ART 33, § 5º 

 

 

LEI nº 4.749/1965 (LEI DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – 13º SALÁRIO) 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

   

ART 1º 

ART 2º, caput (duas parcelas) 

ART 2º, § 1º 

ART 2º, § 2º (mês de janeiro) 

 

 

LEI nº 9.279/1996 (PROPRIEDADE INDUSTRIAL) 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

   

ART 88 ART 89 ART 90 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS EM PROVAS 

Artigo 1º, I, II da Lei nº 11.770/2008 (Programa Empresa Cidadã) 
 

Artigo 3º da Lei nº 10.101/2000 (Participação nos lucros) 
 

Artigo 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 (Planos de Benefícios da Previdência Social) 
 

Artigo 181-B do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) 
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Artigo 5º da Lei nº 13.189/2015 (Programa Seguro-Emprego - PSE) 
 

Artigo 1º, caput da Lei nº 6.858/1980 (Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não 

Recebidos em Vida pelos Respectivos Titulares) 
 

Artigo 4º da Lei nº 7.418/1995 (Vale-Transporte) 
 

Artigo 7º da Lei nº 5889/1973 (Trabalho Rural) 
 

Artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) 
 

Artigo 4º, I, II, da Lei nº 9029/1995 (Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização) 
 

Artigo 10, caput e § 7º, e art. 16 da Lei nº 6.019/74 (Trabalho Temporário) 
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DIA 05 
DIREITO DO TRABALHO 

 
 

 

Tema do dia: Salário e Remuneração 
 
 

IMPORTÂNCIA: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE 

DELEGADO DE POLÍCIA 

ARTIGOS REFERENTES AO 

TEMA: 

ART 73, 189 a 197, 457 a 467 e 469 da CLT 

 

O tema foi divido em DOIS DIAS (dias 04 e 05). 

No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se 

repetiram. No segundo dia, o aluno deve estudar as súmulas, orientações jurisprudenciais e as dicas 

enumeradas. 

 

DIA 04 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 05 SÚMULAS, OJS E DICAS ENUMERADAS 
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SÚMULAS DO TST JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Atenção! Cobrada no Exame XXXII/2021: 

Cobrada de forma repetida:   

Súmula nº 342 do TST  

DESCONTOS SALARIAIS. ART. 462 DA CLT (mantida) - 

 

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, 

para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência 

privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu 

benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada 

a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. 

 

Importantíssimo! 

Cobrada de forma repetida:  Súmula nº 354 do TST  

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES  

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos 

clientes, integram a remuneração do empregado, NÃO servindo de base de cálculo para as parcelas de 

aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. 

 

MNEMÔNICO: 

As gorjetas não integram o APANHE REPOUSO 

Aviso Prévio  

Adicional Noturno 

Horas Extras  

REPOUSO semanal remunerado 

 

Súmula nº 93 do TST  

BANCÁRIO 

Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de 

papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa 
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atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do banco 

empregador. 

 

Cobrada de forma repetida:   

Atenção! As horas in itineres, (previstas na Súmula 90 do TST) foram extintas com a Reforma Trabalhista 

(art. 58, §2º). 

 

A jornada in itinere se dava quando a empresa estava situada em local de difícil acesso ou o trajeto não 

possuísse serviço público de transporte, e o empregador fornecesse a condução. No TST, a Súmula n. 90 

tratava da matéria: 

 

Súmula nº 90 do TST  

HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO  

I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho 

de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na 

jornada de trabalho.  

II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte 

público regular é circunstância que também gera o direito às horas "in itinere".  

III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas "in itinere".  

IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as 

horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público.  

V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola 

a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo.  

 

Art. 58, § 2º, da CLT. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação 

do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o 

fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição 

do empregador.                   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 

A reforma trabalhista, no entanto, tirou o texto que embasava as horas in itinere, constante do § 2º art. 

58, bem como no revogou o § 3º, o que leva a superação das súmulas 90, 30 e 429 do TST.  

Em resumo, foi extinta a hora in itinere pela Lei 13.467/2017.  
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Atenção! O tempo de deslocamento da portaria da empresa até o posto de trabalho NÃO mais poderá 

ser computado como jornada de trabalho com a nova redação do § 2º art. 58 da CLT 

 

Atenção! Súmula n. 429 do TST: Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o 

tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, 

desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários. 

 

Houve alguma alteração com a reforma trabalhista? 

SIM. O § 2º do art. 58 da CLT dita que o deslocamento até o local da “EFETIVA OCUPAÇÃO DO POSTO DE 

TRABALHO” NÃO poderá ser computado como jornada de trabalho, cite-se: 

Art. 58, § 2º, da CLT.  O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação 

do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o 

fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição 

do empregador.                   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 

Cobrada de forma repetida:  Súmula nº 364 do TST  

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE 

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma 

intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma 

eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 

reduzido.  

II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de 

periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao 

risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma 

de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da CLT). 

 

Cobrada de forma repetida:   

SÚMULA 6 do TST ALTERADA PELO ART. 461 DA CLT 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL 

 

O artigo 461 alterou a referida Súmula. Segue a transcrição do artigo: 
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Art. 461 da CLT.  Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao MESMO 

EMPREGADOR, no MESMO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL, corresponderá igual salário, sem 

distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. 

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e 

com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo 

empregador não seja superior a QUATRO ANOS e a diferença de tempo na função não seja superior a 

DOIS ANOS. 

§ 2º  Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em 

quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano 

de cargos e salários, DISPENSADA QUALQUER FORMA DE HOMOLOGAÇÃO OU REGISTRO EM ÓRGÃO 

PÚBLICO. 

§ 3º  No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, 

ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.  

§ 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo 

órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.                   

§ 5º  A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, 

ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido 

a vantagem em ação judicial própria.                        

§ 6º  No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do 

pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 

50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.      

 

Súmula nº 361 do TST  

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE 

O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a 

receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, não 

estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. 

 

Súmula nº 191 do TST 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO 

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de 

outros adicionais.  
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II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, 

deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva 

mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.  

III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 

12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse 

caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 

193 da CLT. 

 

Cobrada de forma repetida:   

Súmula nº 447 do TST  

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERMANÊNCIA A BORDO DURANTE O ABASTECIMENTO DA 

AERONAVE. INDEVIDO 

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do 

abastecimento da aeronave, permanecem a bordo NÃO têm direito ao adicional de periculosidade a que 

aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE. 

 

Cobrada de forma repetida:   

Súmula nº 248 do TST  

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO  

A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute 

na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade 

salarial. 

 

Complementando: 

De forma ainda mais explícita, a Súmula 265 do TST: 

Súmula n. 265 do TST: A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao 

adicional noturno. 

 

Complementando: 

A Súmula 80 do TST não deixa qualquer margem a dúvidas a respeito do caráter 

condicional do adicional: 
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Súmula n. 80 do TST: A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores 

aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. 

 

Súmula nº 139 do TST  

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  

Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. 

(ex-OJ nº 102 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997) 

 

Súmula nº 80 do TST  

INSALUBRIDADE 

A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão 

competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. 

 

Súmula nº 265 do TST (NÃO CONFUNDIR COM A SÚMULA 291 DO TST) 

ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO  

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. 

 

Em resumo: Se não houver mais os requisitos para recebimento de adicional, a pessoa perderá. Isso não 

ofende o direito adquirido ou o princípio da irredutibilidade salarial. 
 

Súmula nº 265 do TST  

ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE 

TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO  

A transferência para o período diurno de trabalho 

implica a perda do direito ao adicional noturno. 

Súmula nº 291 do TST  

HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. 

INDENIZAÇÃO.   

 A supressão total ou parcial, pelo empregador, de 

serviço suplementar (HORA EXTRA) prestado com 

habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, 

assegura ao empregado o direito à indenização 

correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas 

suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou 

fração igual ou superior a seis meses de prestação de 

serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a 

média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) 

meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da 

hora extra do dia da supressão. 
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Cobrada de forma repetida:   

Súmula nº 367 do TST  

UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO 

SALÁRIO  

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 

indispensáveis para a realização do trabalho, NÃO têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, 

seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.  

II - O cigarro NÃO se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.  

 

DICA 

Salário in natura: é sempre importante lembrar a regra “pelo trabalho; para o trabalho”.  

Tem natureza salarial a utilidade fornecida como contraprestação pelo trabalho, ou seja, pelo trabalho, 

em razão dele.  

Por sua vez, a utilidade fornecida para o trabalho é mera ferramenta de trabalho (para o trabalho), meio 

para realização deste, não tendo, por isso, natureza salarial. 

 

Súmula nº 358 do TST  

RADIOLOGISTA. SALÁRIO PROFISSIONAL. LEI Nº 7.394, DE 29.10.1985  

O salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2 (dois) salários mínimos e não a 4 (quatro). 

 

Súmula nº 29 do TST  

TRANSFERÊNCIA  

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, 

tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. 

 

Súmula nº 291 do TST  

HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.   

 A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar (HORA EXTRA) prestado com 

habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização 

correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou 

fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo 
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observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, 

multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. 

 

Atenção! Após a Reforma Trabalhista a reversão ao cargo efetivo pode ocorrer a qualquer tempo, sem 

a obrigação de manter a gratificação (súmula 372 será cancelada).  

 

Súmula nº 372 do TST  

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES  

I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo 

motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da 

estabilidade financeira.  

II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor 

da gratificação. 

 

O novo artigo 468, § 2º, da CLT: 

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, 

sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 

§ 2º  A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, 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.                          (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 2017) 

 

Súmula nº 257 do TST  

VIGILANTE  

O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, NÃO é 

bancário. 

 

Súmula nº 32 do TST  

ABANDONO DE EMPREGO  

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) 

dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer. 
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Súmula nº 159 do TST  

SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO CARGO  

I - Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o 

empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído 

 II - Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo NÃO tem direito a salário igual ao do 

antecessor. 

 

Súmula nº 146 do TST  

TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS, NÃO COMPENSADO 

O trabalho prestado em domingos e feriados, NÃO compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo 

da remuneração relativa ao repouso semanal. 

 

Súmula nº 360 do TST  

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. INTERVALOS INTRAJORNADA E SEMANAL  

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para 

repouso semanal, NÃO descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no 

art. 7º, XIV, da CF/1988. 

 
 

Súmula nº 48 do TST  

COMPENSAÇÃO  

A compensação só poderá ser argüida com a contestação. 

 

Súmula nº 18 do TST  

COMPENSAÇÃO  

A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista. 
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SÚMULA VINCULANTE JÁ COBRADA NO TEMA 

 

Súmula Vinculante 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só 

é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 

 

 

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Cobrada de forma repetida:   

OJ-SDI1-113.  

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE 

TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA  

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no 

contrato de trabalho NÃO exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção 

do mencionado adicional é a transferência provisória. 

 

OJ-SDI1-159  

DATA DE PAGAMENTO. SALÁRIOS. ALTERAÇÃO 

Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento normativo, a alteração de 

data de pagamento pelo empregador NÃO viola o art. 468, desde que observado o parágrafo único, do 

art. 459, ambos da CLT. 

 

OJ-SDI1-251  

DESCONTOS. FRENTISTA. CHEQUES SEM FUNDOS  

É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar 

as recomendações previstas em instrumento coletivo. 

 

OJ-SDI1-395.  

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. HORA NOTURNA REDUZIDA. INCIDÊNCIA. 
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 O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento NÃO retira o direito à hora noturna 

reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, 

da Constituição Federal. 
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DICAS ENUMERADAS 
 

 

DICA 01 

Jus variandi: direito do empregador de alterar de forma impositiva e unilateral as condições de trabalho 

do empregado, visando fazer modificações relativas à prestação do serviço. Esse direito decorre do poder 

diretivo do empregador e tem como finalidade adequar o trabalho do empregado às transformações 

sociais e econômicas pelas quais a empresa passa.  

Jus variandi EXTRAORDINÁRIO: alterações feitas pelo empregador que poderão trazer prejuízos 

substanciais ao empregado, mas que possuem previsão legal para serem realizadas. Aplicação do artigo 

459, parágrafo único, CLT + OJ 159, SDI1, TST. 

 

TRABALHO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL  

DURAÇÃO SEMANAL HORAS EXTRAS SEMANAIS 

30 HORAS SEM prestação de horas extras  

0 (ZERO)  

26 HORAS COM a possibilidade de prestação de horas extras  

ATÉ 6 HORAS 

 

Complementando: 

COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

BANCO DE HORAS 

(art. 59, §2º) 

1 ANO ACORDO OU CONVENÇÃO 

COLETIVA 

BANCO DE HORAS 

(art. 59, §5º) 

6 MESES ACORDO INDIVIDUAL ESCRITO 

Já cobrado: COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

(art. 59, §6º) 

COMPENSAÇÃO NO MESMO 

MÊS  

ACORDO INDIVIDUAL TÁCITO OU 

ESCRITO 

COMPENSAÇÃO NO TRABALHO EM 

REGIME DE TEMPO PARCIAL 

(art. 58-A, §5°) 

COMPENSAÇÃO ATÉ A 

SEMANA POSTERIOR 

 

- 
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 CONFORME A CF PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ 

LICENÇA MATERNIDADE 120 dias 120 + 60: 180 dias 

LICENÇA PATERNIDADE 5 dias 5 + 15: 20 dias 

 

NOMA COLETIVA 

ACORDO COLETIVO CONVENÇÃO COLETIVA 

envolve uma ou mais empresas e o sindicato dos 

trabalhadores 

abrange toda uma categoria trabalhista, 

envolvendo o sindicato dos trabalhadores e o 

sindicato patronal 

 

 HORA NOTURNA ADICIONAL HORA 

Trabalhador urbano (art. 73, §2º, CLT) 22 às 5h 20% 52 minutos e 30 segundos 

Trabalhador Doméstico (art. 14, LC 

150/2015) 

22 às 5h 20% 52 minutos e 30 segundos 

Trabalhador rural na pecuária (art. 7º, 

L. 5889/73) 

20h às 4h 25% 60 minutos 

Trabalhador rural na lavoura (art. 7º, L. 

5889/73) 

21h às 5h 25% 60 minutos 

Advogado (art. 20, § 3º, L.8.906/94) 20h às 5h 25% 52 minutos e 30 segundos 

 

SuSpenSão do Contrato de Trabalho Interrupção do Contrato de Trabalho 

Sem trabalho INclui salário 

Sem contagem de tempo de serviço INclui contagem do tempo de serviço 

O empregado não trabalha e não recebe O empregado não trabalha, mas recebe salário. 

Sem contagem de tempo de serviço Há contagem de tempo de serviço 

Em regra, sem recolhimento do 

FGTS (exceção: prestação de serviço militar; 

licença por acidente de trabalho) 

Há recolhimento do FGTS 

 

DICA 08 

Na suspensão, esse tempo de afastamento previdenciário deve ser considerado no cômputo do período 

aquisitivo das férias. 
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DICA 09 

FGV: O Vigia noturno NÃO tem direito de receber o adicional de periculosidade, pois ele não se 

enquadra nas condições do inciso II do art. 193 da CLT. 

 

DICA 10 

FGV: Com o advento da Reforma Trabalhista, passou a ser possível firmar um termo de quitação anual de 

obrigações trabalhistas. 

 

DICA 11 

Salário-maternidade é o benefício pago pelo INSS por ocasião da licença-maternidade, como salário é 

pago DIRETAMENTE pelo empregador, salário -maternidade NÃO possui natureza salarial. 

 

DICA 12 

Após a Reforma Trabalhista, é possível fazer horas extras em locais de ambiente insalubre sem licença do 

Ministério do Trabalho, ainda que seja prejudicial à saúde do trabalhador. 

 

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, 

entre outros, dispuserem sobre: 

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes 

do Ministério do Trabalho; 

 

DICA 13 

PROTEÇÃO SALARIAL 

REGRA: Irredutibilidade (não haverá redução) e intangibilidade (não haverá descontos) salarial. 

 

DICA 14 

A gratificação natalina (13º salário) será paga em duas parcelas. 
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