
ESPELHO DE CORREÇÃO DA 2ª PROVA 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 1 - De acordo com a sistemática constitucional brasileira, disserte sobre 

as soluções dos conflitos entre tratados internacionais e as normas de direito interno. (20 
pontos) 

 
 

1) Sistemática Constitucional Brasileira. 
 
1.1) A Constituição brasileira de 1988: afirmação democrática e institucionalização dos 
Direitos Humanos no Brasil. 1.2) Dignidade da pessoa humana como princípio 
incontrastável e informador da Constituição brasileira. 1.3) Força expansiva dos direitos e 
garantias constitucionais. 1.4) Aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e 
garantias fundamentais (art. 5º, § 1º da CF). 1.5) Princípios constitucionais sobre relações 
internacionais. a) introdução de princípios internacionalistas. b) a prevalência dos direitos 
humanos. 1.6) Abertura do catálogo de direitos fundamentais da Constituição brasileira a 
tratados internacionais em que o Brasil seja parte (art. 5º, § 2º da CF). 1.7) A introdução 
do art. 5º, § 3º pela Emenda Constitucional nº 45 e sua interpretação. 
 
2. Tratados Internacionais 
 
2.1) Conceito. 2.2) A noção de jus cogens e o Direito Constitucional Internacional. 2.3) O 
Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos e o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. 2.4) Peculiaridades dos Tratados Internacionais de Proteção aos 
Direitos Humanos. a) Caráter suplementar; b) Atribuição ao indivíduo de personalidade 
jurídica de direito internacional; 2.5) Mecanismos de incorporação de tratados 
internacionais ao direito brasileiro. 2.6) O princípio da boa-fé (art. 26 da Convenção de 
Viena) e o pacta sunt servanda (art. 27 da Convenção de Viena). 
 
3) Solução de conflitos entre tratados internacionais e as normas de direito interno. 
 
3.1) Antinomia entre “standards internacionais” e “soberania do Estado nacional”. 3.2) 
Abordagem sob a ótica do Direito Internacional Público X Abordagem sob a ótica do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. 3.3) Premissas da solução de conflitos: a) 
reforço do sistema de implementação dos Direitos Humanos no Brasil; b) universalização 
e transcendência dos direitos humanos; c) Primazia do princípio da dignidade da pessoa 
humana. 3.4) Status hierárquico dos Tratados Internacionais incorporados pelo Brasil. a) 
Sistema misto: a.1) hierarquia dos Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos 
Humanos deriva do art. 5º, §§ 2º e 3º da CF; a.2) hierarquia dos demais Tratados deriva 
do art. 102, III, “b” da CF. b) Perspectivas hierárquicas dos Tratados Internacionais: b.1) 
hierarquia supraconstitucional; b.2) hierarquia constitucional; b.3) hierarquia 
infraconstitucional, mas supralegal; b.4) paridade hierárquica entre Tratado e Lei Federal. 
3.5) Impacto da introdução do art. 5º, § 3º, pela EC 45 e a questão da recepção dos 
Tratados ratificados antes da Emenda. 3.6) Precedentes do Supremo Tribunal Federal. a) 
Equiparação de Tratados Internacionais à Lei Federal (STF-RE 80.004, julgado em 1977; 
STF-HC 72.131, sobre prisão civil do depositário infiel; STF-ADI 1.480, Convenção 158 da 
OIT, preliminar de cabimento); b) Hierarquia constitucional dos Tratados (STJ-RHC 
18.799, sobre o Pacto de São José da Costa Rica; STF-RE 466.343, em andamento, 



sobre prisão de devedor em alienação fiduciária; STF-HC 90.172, Rel. Gilmar Mendes, j. 
5-6.2007). 3.7) Solução dos conflitos: a) para questões que envolvam direitos humanos: 
escolha da norma mais favorável ao indivíduo protegido, máxima efetividade e 
ponderação; b) para questões comerciais e diplomáticas em geral: paridade hierárquica 
com lei ordinária federal e seus limites. 
 
4) Respeito à centralidade temática da pergunta; encadeamento de idéias; Utilização 
correta da língua pátria e; desenvolvimento analítico. 
 
 
 

QUESTÃO 2 - Disserte a respeito da atuação extrajudicial do Ministério Público do 
Trabalho na defesa dos direitos transindividuais. (20 pontos) 
 
 
1) Análise do perfil político-institucional do Ministério Público do Trabalho após a 
Constituição da República de 1988, com abordagem de suas atribuições dentro do 
contexto do Estado Democrático de Direito.  
 
2) Abordagem do princípio da universalidade da  Jurisdição, da crise da prestação 
jurisdicional e o conceito de acesso a uma ordem jurídica justa, não necessariamente 
dentro de uma concepção judicialista. Potencial preventivo das soluções extrajudiciais dos 
conflitos transindividuais e a tutela inibitória.  
 
3) Conceito e características dos direitos transindividuais (difusos, coletivos e individuais 
homogêneos). Análise da possibilidade de solução negociada dos direitos transindividuais 
em face da regra da indisponibilidade. A forma de reparação dos danos e o princípio da 
tutela específica. 
 
4) Abordagem dos instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público do 
Trabalho na solução dos conflitos transindividuais, com suas principais características. 
Inquérito civil, termo de ajustamento de conduta, notificação recomendatória, mediação, 
arbitragem, audiências públicas, participações em Fóruns, Conselhos e outras atividades 
de promoção de direitos. 
 
5) Respeito à centralidade temática da pergunta.   
 
6) Encadeamento de idéias. 
 
7) Utilização correta da língua pátria 
 
8) Desenvolvimento analítico. 
 
 
 

QUESTÃO 3 - Disserte sobre os tipos de subordinação na relação de emprego à 
luz do fenômeno da terceirização. (20 pontos) 
 
 
1) Dissertação teórico-jurídica da subordinação em suas concepções econômica, técnica, 
social, jurídica, subjetiva, objetiva e estrutural. 
 



2) Abordagem da interferência das concepções da subordinação como resposta 
normativo-jurídica eficaz ao fenômeno da terceirização. 
 
3) Respeito à centralidade temática da pergunta.   
 
4) Encadeamento de idéias. 
 
5) Utilização correta da língua pátria 
 
6) Desenvolvimento analítico. 
 
 

QUESTÃO 4 - O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública com 
pedido de fornecimento de equipamentos de proteção individual nos termos da legislação 
vigente. A empresa, antes do julgamento da ação, antecipou-se e providenciou a compra 
e fornecimento dos referidos equipamentos. Tendo em vista a iniciativa da ré, o juiz de 
primeiro grau julgou tal pedido improcedente. Como procurador responsável pelo caso, 
você recorreria da decisão? Fundamente sua resposta. (20 pontos) 
 
 
1) Identificar o problema como uma ação civil pública com pedido de tutela inibitória, que 
deveria resultar em uma sentença mandamental, obrigando a ré a fornecer os EPIs nos 
termos da lei (art. 157 c/c art. 166 e NR-6), por se tratar de obrigações continuadas, 
decorrentes de relações continuativas (de emprego) ou repetitivas, onde se buscava 
segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho, no presente e para o futuro, 
devendo concluir que o simples fornecimento dos EPIs não atendeu plenamente e nem 
esgotou o objeto da ACP. Portanto, equivocada a decisão que julgou improcedência o 
pedido do MPT.  

2) Discorrer sobre a tutela inibitória, caracterizando-a como instrumento de efetividade do 
processo para garantia do bem da vida perseguido em juízo, no caso em comento, a 
incolumidade física dos trabalhadores empregados da empresa ré, no presente e no 
futuro.  

3) Conceituar a sentença mandamental.  

4) Discorrer sobre as conseqüências de eventual trânsito em julgado da decisão para 
atuação judicial futura do MPT em face da empresa, em razão das mesmas 
irregularidades que motivaram a ACP em comento, e concluir pela coisa julgada 
condicional (art. 471, I, do CPC), caso não oposto recurso contra a decisão de 
improcedência.  

5) Identificar o fornecimento antecipado dos EPIs como reconhecimento espontâneo do 
pedido e concluir que, na pior das hipóteses, o processo deveria ser extinto com 
julgamento do mérito, na forma do art. 269, II, do CPC.  

6) Concluir justificadamente pela existência do interesse recursal para MPT.  

Observação: a resposta, respeitando a centralidade da questão e observando a 
técnica da persuasão racional, deveria apresentar uma fundamentação analítica, com o 
encadeamento lógico e correta utilização do vernáculo . 
 



QUESTÃO 5 - Em se considerando que o trabalho prestado por pessoas reduzidas 
à condição análoga à de escravo é gênero, disserte sobre as suas espécies, enfocando, 
inclusive, normas internacionais aplicáveis à hipótese. (20 pontos) 
 
1) Trabalho prestado por pessoas reduzidas à condição análoga à de escravo – conceito 
legal e doutrinário – a posição da jurisprudência nacional; 
 
2) Classificação e espécies; 
 
3) Trabalho forçado e trabalho degradante; 
 
4) Tutela à liberdade e à dignidade do trabalhador – breve dissertação sobre ambos os 
princípios e suas repercussões; 
 
5) Os fundamentos da legislação aplicável à espécie; 
 
6) A evolução legal da matéria; 
 
7)Trabalho escravo contemporâneo – formas; 
 
8) Normas Internacionais – Declaração da Organização Internaciona l do Trabalho -  OIT 
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais –Convenção 29 da OIT – Convenção 105 da 
OIT; 
 
9) Breve análise jurídica das Convenções 29 e 105 da OIT; 
 
10) A aplicação das Convenções 29 e 105 da OIT no Brasil – importância, hipóteses de 
incidência; 
 
11) A interpretação das Convenções 29 e 105; 
 
12) O trabalho forçado ou obrigatório – conceito, hipóteses e exceções;  
 
13) Respeito à centralidade temática da pergunta; encadeamento de idéias; Utilização 
correta da língua pátria e; desenvolvimento analítico. 

 


