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PORTARIA Nº 136, DE 19 DE MARÇO DE 2013

O VICE-PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, em exercício, em conformidade com as disposições do Art. 91, inciso XXI, da Lei Complementar n° 75/93, e com a competência delegada pela Portaria
PGR n° 308, de 28.5.1996, publicada na Seção 2 do DOU de 30.5.1996, resolve:

Alterar a Portaria nº 310, de 10.6.2011, publicada no DOU nº 112, de 13.6.2011, Seção 1, página 84, no que se refere à Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, que passará a ter a seguinte
redação:

Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - Goiás

Sede PTMs Área de Abrangência
Goiânia Goiânia e municípios não abrangidos pelas Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Anápolis, Luziânia e Rio Verde

Anápolis Abadiânia, Alexânia, Alto Horizonte, Amaralina, Anápolis, Barro Alto, Bonópolis, Campinaçu, Campinorte, Campo Limpo de Goiás, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Cocalzinho, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás, Crixás,
Damolândia, Estrela do Norte, Formoso, Gameleira, Goianápolis, Goianésia, Guarinos, Hidrolina, Interlândia, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Jaraguá, Jesúpolis, Leopoldo de Bulhões, Mara Rosa, Minaçu, Montividiu do Norte, Morro Agudo de
Goiás, Mundo Novo, Mutunópolis, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Planalto, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Porangatu, Rialma, Rianápolis,
Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santa Teresa de Goiás, Santa Terezinha, São Francisco de Goiás, São Luiz do Norte, São Miguel do Araguaia, São Patrício, Silvânia, Terezópolis de Goiás, Trombas,
Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Vila Propício

Luziânia Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Anhanguera, Buritinópolis, Cabeceiras, Campo Alegre de Goiás, Campos Belos, Catalão, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cristalina, Cumari, Damianópolis,
Davinópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Formosa, Goiandira, Guarani de Goiás, Iaciara, Luziânia, Mambaí, Mimoso de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Nova Aurora, Nova Roma, Novo Gama, Ouvidor, Padre Bernardo, Planaltina,
Posse, Santa Rosa, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São Gabriel de Goiás, São João D'Aliança, Simolândia, Sítio D'Abadia, Teresina de Goiás,Três Ranchos, Valparaíso de Goiás, Vila Boa

Rio Verde Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Cachoeira Alta, Caçu, Castelândia, Chapadão do Céu, Estância, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Itumirim, Jataí, Lagoa Santa, Maurilândia, Mineiros, Montevidiu, Navislândia, Paranaiguara,
Perolândia, Porteirão, Portelândia, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, São Simão, Serranópolis, Turvelândia

EDUARDO ANTUNES PARMEGGIANI

CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 108, DE 5 DE MARÇO DE 2013

Estabelece normas sobre o concurso para
ingresso na carreira do Ministério Público
do Trabalho.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO TRABALHO, no exercício de sua competência, prevista no art.
98, I, "b", e em cumprimento ao art. 186, parágrafo único, ambos da
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, edita a presente
RESOLUÇÃO.

I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O Concurso Público de Provas e Títulos para in-

gresso na carreira do Ministério Público do Trabalho terá âmbito
nacional, destinando-se ao preenchimento de todas as vagas existentes
e das que ocorrerem no seu prazo de eficácia indicado no artigo 8º da
presente Resolução.

Art. 2º - O edital de abertura do Concurso conterá a relação
dos cargos vagos, com a respectiva lotação, e fixará, para as ins-
crições, prazo não inferior a trinta dias, contados da data de sua
publicação.

Parágrafo único - O número de cargos vagos e suas res-
pectivas lotações podem apresentar alterações, por motivos super-
venientes, no decorrer do prazo de eficácia do concurso, observando-
se, ainda, a ordem de classificação e a relação de vagas que, após o
resultado do concurso, o Conselho Superior decidir devam ser pro-
vidas inicialmente, devendo ser observado, ainda, o disposto no art.
54 desta Resolução.

Art. 3º - O Concurso compreenderá as matérias distribuídas
pelos seguintes grupos:

GRUPO I
Direito Constitucional e Direitos Humanos
Direito Individual e Coletivo do Trabalho
Direito Processual do Trabalho
Direito Civil e Direito de Empresa
Regime Jurídico do Ministério Público
GRUPO II
Direito Processual Civil
Direito Administrativo
GRUPO III
Direito Previdenciário da Seguridade Social
Direito Penal
Direito Internacional
Direito Comunitário
Art. 4º - As provas serão elaboradas em conformidade com

os programas constantes do anexo a presente Resolução.
Art. 5º O Concurso compreenderá 03 (três) provas escritas,

sendo a primeira objetiva a segunda subjetiva e a terceira prática, as
provas orais e a aferição de títulos.

§1º - Os títulos serão computados apenas para fins de clas-
sificação entre os candidatos aprovados nas diferentes provas, estas
de caráter eliminatório

§ 2º - Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma
das provas, ou que não comparecer ao local da prova no horário
estipulado nos artigos 28, § 1º, 36 e 45 da presente Resolução

Art. 6º - Será reconhecido habilitado no concurso o can-
didato que obtiver nota final de aprovação igual ou superior a 60
(sessenta).

§ 1º - A nota final de aprovação do candidato será a média
aritmética ponderada das médias obtidas nas provas escritas e orais,
aplicando-se os seguintes pesos:

I - média das provas escritas: 03 (três)
II - média das provas orais: 02 (dois)
§ 2º - A média das provas escritas será obtida pela média

aritmética das notas atribuídas à prova objetiva, à prova subjetiva e à
prova prática.

§ 3º - A média das provas orais será obtida pela média
aritmética das notas atribuídas a cada uma das matérias examina-
das.

§ 4º - A média final do candidato habilitado resultará da
média aritmética ponderada

referente às médias obtidas nas provas escritas, orais e na
nota de títulos, aplicando-se os seguintes pesos:

I - média das provas escritas: 03 (três)
II - média das provas orais 02 (dois)
III - nota de títulos 01 (um)

§ 5º - Fica eliminado o candidato que não obtiver nas provas
objetiva, subjetiva e prática e em cada uma das matérias da prova oral
a nota mínima de 50 (cinqüenta), na escala de 0 (zero) a 100
(cem).

§ 6º - Não será admitido o arredondamento de notas ou de
médias, devendo ser desprezadas as frações abaixo de centésimos.

Art. 7º - As provas escritas serão realizadas nas cidades dos
Estados que sediam Procuradorias Regionais do Trabalho e no Dis-
trito Federal, em conformidade com as inscrições dos candidatos; a
prova oral, exclusivamente, no Distrito Federal e os exames de hi-
gidez física e mental onde for determinado no edital.

§ 1º - O Secretário do Concurso poderá, em casos excep-
cionais, mediante requerimento escrito devidamente fundamentado e
comprovado, apresentado até 20 (vinte) dias antes da data prevista
para a realização das provas escritas, autorizar que as mesmas sejam
prestadas em Capital diversa do local de inscrição; havendo desis-
tência da mudança, o candidato somente poderá fazer prova no local
de origem mediante prévia autorização do Secretário de Concursos.

§ 2º - Em nenhuma hipótese serão aplicadas provas em local,
data ou horário diferentes dos determinados pela organização do con-
curso.

Art. 8º - O prazo de eficácia do concurso, para efeito de
nomeação, será de dois anos contados da publicação do ato ho-
mologatório, prorrogável uma vez por igual período.

Art. 9º - Será publicado, juntamente com o edital de abertura
do concurso, cronograma indicando as datas previstas de realização
de todas as etapas do processo seletivo, admitidas eventuais mo-
dificações (antecipação ou adiamento), divulgadas, se necessário, com
a adequada antecedência.

II - DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA

Art. 10 - Às pessoas com deficiência que, no momento da
inscrição no concurso, declararem, sob as penas da Lei, estar en-
quadradas na definição do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de dezembro
de 1999, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União de
21/12/1999, com as alterações introduzidas pelo artigo 70 do Decreto
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, serão reservadas 10% (dez por
cento) do total das vagas, arredondado para o número inteiro ime-
diatamente superior, caso fracionário o resultado da aplicação do
percentual, o que deverá constar do correspondente edital.

§ 1º - Para os fins deste artigo, o interessado deverá, ne-
cessária e obrigatoriamente, enviar à Secretaria do Concurso, na for-
ma indicada no correspondente edital, laudo médico, emitido há me-
nos de seis meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência
de que é portador, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à provável causa
ou origem da deficiência.

§ 2º - Na falta do laudo médico ou não contendo este as
informações acima indicadas, o requerimento de inscrição preliminar
será processado como de candidato sem deficiência mesmo que de-
clarada tal condição.

Art. 11 - Competirá à Comissão de Concurso as providências
necessárias ao acesso das pessoas com deficiência aos locais de rea-
lização das provas, mas será dos candidatos nesta situação a res-
ponsabilidade de trazer os equipamentos e instrumentos de que de-
pendam para a feitura das provas, mediante prévia autorização do
Presidente da Comissão de Concurso.

§ 1º - O candidato com deficiência que necessite de recurso
especial para a feitura de prova deverá requerê-lo, por escrito, de-
vidamente justificado por médico especializado na área da respectiva
deficiência, ao Presidente da Comissão de Concurso, no ato de ins-
crição, ciente de que pedidos posteriores, nesse sentido, serão in-
deferidos.

§ 2º - Cumprirá ao Presidente da Comissão de Concurso, ao
deferir pedido de recurso especial formulado por candidato com de-
ficiência, cuidar para que, do ato, não sobrevenha a possibilidade de
identificação da prova do candidato, por quem de seu exame venha a
se encarregar.

§ 3º - O candidato poderá solicitar, mediante a apresentação
de laudo médico que indique a sua necessidade, que será apreciado
pela Equipe Multiprofissional, seja a sua prova impressa com fonte
"arial" ampliada de tamanho 18, que poderá ter formato diverso das
dos demais candidatos, em razão da quantidade de folhas.

Art. 12 - O Ministério Público do Trabalho terá a assistência
de equipe multiprofissional durante o concurso e o estágio proba-
tório.

§ 1º - A equipe multiprofissional será composta preferen-
cialmente por um Subprocurador-Geral do Trabalho, que a presidirá,
por um Procurador Regional do Trabalho, por um Procurador do
Trabalho que não esteja em estágio probatório e por dois médicos da
Divisão de Assistência a Saúde Integral do Ministério Público do
Trabalho, todos escolhidos pelo Conselho Superior do Ministério Pú-
blico do Trabalho.

§ 2º - A seu juízo, a equipe multiprofissional poderá solicitar
parecer de profissionais capacitados na área da deficiência que estiver
sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.

Art. 13 - Os candidatos com deficiência concorrerão a todas
as vagas oferecidas, utilizando-se somente das vagas reservadas quan-
do, tendo sido aprovados, for insuficiente a classificação obtida, no
quadro geral de candidatos, para habilitá-los à nomeação.

§ 1° - A publicação final do resultado do concurso será em
duas listas de classificação, uma geral contendo a classificação de
todos os candidatos e a lista de candidatos portadores de deficiên-
cia.

§ 2° - O preenchimento da vaga reservada aos candidatos
com deficiência é condicionado à comprovação da deficiência alegada
por ocasião do exame clínico admissional.

Art. 14 - Os candidatos com deficiência participarão do con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que
tange: ao horário e ao local de aplicação das provas; ao conteúdo das
provas; a avaliação e aos critérios de correção das provas; aos cri-
térios de aprovação; ao posicionamento na classificação geral para
fins de escolha das vagas de lotação e de antiguidade na carreira,
considerando-se, se for o caso, a classificação na lista de candidatos
com deficiência, e a todas as demais normas de regência do con-
curso.

§ 1º - O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas deverá requerê-lo, com jus-
tificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência, no ato da inscrição.

§ 2º - A ampliação do tempo de duração das provas será de
até 60 (sessenta) minutos, conforme o caso, a ser fixado por ato do
Presidente da Comissão de Concurso.

Art. 15 - As vagas reservadas que não forem preenchidas por
candidatos com deficiência serão ocupadas pelos demais candidatos
habilitados, com estrita observância da ordem de classificação no
concurso.

Art. 16 - O candidato com deficiência que, em razão desta
condição, necessite se apliquem essas regras especiais, prestará as
provas escritas isoladamente, em sala previamente designada pelo
Secretário da Comissão de Execução e Fiscalização.

§ 1º - O candidato será assistido por 2 (dois) fiscais, durante
a realização das provas, que lhe prestarão auxílio, efetuando, se for o
caso, o manuseio e, se necessário, a leitura:

I) das questões objetivas, e/ou assinalando na folha de res-
postas, a alternativa indicada pelo candidato ou intérprete;

II) das questões subjetivas, e/ou transcrevendo, em letra le-
gível, a resposta dada pelo candidato ou intérprete;

III) do título, capítulo ou artigo da legislação admitida no
concurso, por solicitação do candidato ou intérprete.

§ 2º - Somente terão acesso à sala de realização da prova o
candidato, os fiscais do concurso, os supervisores, os membros da
Comissão de Concurso ou da Comissão de Execução e Fiscalização e,
conforme o caso, o intérprete previamente autorizado pelo Presidente
da Comissão de Concurso, vedado o ingresso de qualquer outra pes-
soa, ainda que seja secretário, ajudante, guia ou parente do can-
didato.

§ 3º - Para a realização da prova o candidato deverá fornecer
todo o equipamento e material de gravação de áudio, ficando os
fiscais responsáveis pela gravação integral da prova. A gravação
poderá ser feita em equipamento eletrônico, no padrão MP3 ou
WMA, por aparelho com saída USB.

§ 4º - Encerrada a prova, o material com a gravação de
áudio, será acondicionado em envelope lacrado e rubricado pelos
fiscais da prova e pelos membros da Comissão de Execução e Fis-
calização, deverá ser remetido à Secretaria do Concurso. No caso de
gravação digital em meio eletrônico, a gravação será transferida para
mídia física (pen drive, CD ROM etc) fornecida pela organização do
concurso, devendo ser deletada do equipamento do candidato.

Art. 17 - O Presidente da Comissão de Concurso baixará as
instruções complementares que sejam necessárias para o integral
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cumprimento das disposições desta Sessão.
III - CANDIDATAS LACTANTES
Art. 18 - Fica assegurado às mães lactantes o direito de

participarem das etapas do Concurso para as quais forem sendo apro-
vadas, nos critérios e condições estabelecidas pelos artigos 227 da
Constituição Federal, artigo 4º da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança
e do Adolescente - e artigos 1º e 2º da Lei 10.048/2000.

§ 1º - Nos horários previstos para amamentação, as mães
lactantes poderão retirar-se, temporariamente, das salas onde estarão
sendo realizadas as provas, para atendimento a seus bebês em sala
especial a ser reservada pela Secretaria do Concurso.

§ 2º - Na sala reservada para amamentação, ficarão 02 (dois)
fiscais do sexo feminino e poderão ter acesso a ela somente os
funcionários da Comissão de Execução e Fiscalização, sendo vedada
a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau
de parentesco e/ou amizade com a candidata ou quaisquer outras
pessoas estranhas à organização do concurso.

§ 3º - A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta
condição na respectiva ficha de inscrição preliminar, para a adoção
das providências necessárias pela Secretaria do Concurso.

§ 4º - Em casos excepcionais, a candidata lactante deverá
indicar a necessidade de amamentação, mediante requerimento di-
rigido ao Presidente da Comissão de Concurso, até 05 (cinco) dias
antes da realização das provas respectivas.

§ 5º - O tempo total utilizado para amamentação somente
implicará acréscimo na duração fixada para realização das provas até
o máximo de 30 (trinta) minutos.

§ 6° - Caberá à mãe lactante providenciar pessoa para a
guarda do bebê durante todo o período de prova, que deverá en-
caminhá-lo à sala reservada para este fim pela Comissão de Execução
e Fiscalização, nos horários de amamentação.

Art. 19 - O Presidente da Comissão de Concurso baixará as
instruções complementares que sejam necessárias para o integral
cumprimento das disposições desta Seção.

IV- DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 20 - Será admitida a inscrição preliminar exclusiva-

mente pelo sistema de inscrição on-line da Secretaria do Concurso, no
endereço eletrônico http://www.mpt.gov.br/concurso

§ 1º - O candidato, ao preencher e enviar o formulário de
inscrição preliminar, firmará declaração, sob as penas da lei, (1) de
que é bacharel em direito e de que atenderá, até a data da posse, à
exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica exercida exclusi-
vamente após a obtenção do grau de bacharel em Direito (CF, artigo
129, § 3º); (2) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo
diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, no ato
de inscrição definitiva, acarretará sua exclusão do procedimento se-
letivo; (3) de estar ciente de que para tomar posse deverá comprovar
os 3 (três) anos de atividade jurídica e (4) de que aceita as demais
regras e condições pertinentes ao concurso consignadas nesta re-
solução e no edital do concurso, das quais não poderá alegar des-
conhecimento.

§ 2º - A inscrição do candidato estará sujeita ao recolhimento
da taxa de inscrição.

§ 3º - O Secretário do Concurso poderá dispensar do pa-
gamento da taxa de inscrição candidato que, mediante requerimento
específico, formulado até 15 (quinze) dias antes do término do prazo
das inscrições, comprove, de forma inequívoca, não ter condições de
arcar com tal custo, cabendo recurso para o Presidente da Comissão
do Concurso, no prazo de 2 (dois) dias, na hipótese de indeferimento
do pedido de dispensa.

§ 4º - Não existe a hipótese da inscrição condicional.
§ 5º - Ressalvado o disposto no § 3º deste artigo, não será

dispensado, em nenhuma outra hipótese, o pagamento da taxa de
inscrição e nem será admitida a sua devolução.

§ 6º - A inscrição no certame será por meio da internet,
obedecidas as condições fixadas no edital de abertura.

Art. 21 - Encerrado o prazo para a inscrição preliminar, o
Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital indicando a
divulgação, nos locais de inscrição e na página do concurso para
Procurador do Trabalho (http://www.pgt.mpt.gov.br/concurso), da re-
lação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições acolhidas,
indicando os locais em que farão a prova objetiva.

V - DA COMISSÃO DE CONCURSO
Art. 23 - A Comissão de Concurso será composta pelo Pro-

curador-Geral do Trabalho, que a presidirá, por dois outros Membros
do Ministério Público do Trabalho e por um jurista de ilibada re-
putação, escolhidos pelo Conselho Superior, e por um advogado in-
dicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1º - O Conselho Superior designará até 5 (cinco) suplentes,
no total, para o Procurador-Geral do Trabalho e para os dois membros
do Ministério Público do Trabalho integrantes da Comissão, os quais
poderão auxiliar os titulares em todas as atividades relacionadas ao
concurso.

§ 2º - A Comissão de Concurso será única para todas as
provas.

§ 3º - À Comissão do Concurso compete presidir a rea-
lização das provas escritas e orais, formular questões, argüir os can-
didatos, aferir os títulos, atribuir notas, por meio de cada examinador
ou colegiadamente, e apreciar, por meio de manifestação do exa-
minador respectivo submetida ao colegiado, os recursos eventual-
mente interpostos.

VI - DA SECRETARIA DE CONCURSO
Art. 24 - A Secretaria de Concurso funcionará na sede da

Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília - Distrito Federal.
Parágrafo único - Nas Procuradorias Regionais do Trabalho,

onde se realizarem as provas escritas, a Secretaria de Concurso será
representada por órgão local denominado Comissão de Execução e
Fiscalização.

Art. 25 - O Presidente da Comissão de Concurso designará o
Secretário do Concurso, entre os Membros do Ministério Público do
Trabalho, lotados no Distrito Federal, e os Membros das Comissões
de Execução e Fiscalização, compostas de três participantes, esco-
lhidos, sempre que possível, entre os Membros da Instituição lotados
na respectiva unidade da federação.

Parágrafo único - A Secretaria das Comissões de Execução e
Fiscalização será exercida, necessariamente, por Membro do Minis-
tério Público do Trabalho.

Art. 26 - O Secretário do Concurso e as Comissões de
Execução e Fiscalização velarão pela inviolabilidade das provas a
serem aplicadas, mantendo-as em completo isolamento, dispensando
especial cautela na remessa aos locais de aplicação.

Parágrafo único: As embalagens, contendo os cadernos de
provas escritas a serem aplicadas, serão lacradas e rubricadas pelo
Secretário do Concurso.

Art. 27 - Aos locais de aplicação das provas deverá ser
conduzido todo material, cabendo à respectiva Comissão de Execução
e Fiscalização convidar, antes da abertura, três dos candidatos pre-
sentes para que verifiquem se persistem intactos os lacres origi-
nários.

Parágrafo único - Após a aplicação das provas, os cartões de
respostas das provas objetivas e os cadernos de resposta das provas
subjetiva e prática, utilizados pelos candidatos, serão acondicionados
em pacotes lacrados e rubricados pela Comissão de Execução e Fis-
calização, que deverá providenciar sua remessa ao Secretário do Con-
curso a quem incumbirá a desidentificação. Alternativamente, poderá
haver a desidentificação no ato da entrega dos cartões de respostas ou
cadernos de resposta, conforme definido em edital.

VII - DAS PROVAS ESCRITAS
Art. 28 - A primeira prova escrita será objetiva, com duração

de quatro horas, englobando as matérias dos três Grupos, com cem
questões de múltipla escolha, de pronta resposta e apuração padro-
nizada pela Comissão de Concurso.

§ 1º - Na prova objetiva, os candidatos devem apresentar-se
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos munidos da Carteira
de Identidade, e de caneta de tinta indelével, nas cores azul ou
preta.

§ 2º - Após o horário limite referido no parágrafo primeiro,
nenhum candidato, em qualquer hipótese, poderá ingressar no local
do exame, nem será admitido a fazer a prova, devendo as comissões
de execução e fiscalização providenciar imediatamente o fechamento
de portões e portas de acesso.

§ 3º - Na prova objetiva não será permitida qualquer con-
sulta.

§ 4º - Na correção da prova objetiva, as questões terão o
mesmo valor, descontando-se o valor de uma resposta certa para cada
conjunto de 3 (três) respostas erradas.

§ 5º - A questão assinalada na prova objetiva como "não
respondida" não será computada para qualquer efeito

§ 6º - O candidato não poderá retirar-se da sala em que
estiver realizando a prova antes de decorridos 90 (noventa) minutos
do respectivo início, sob pena de eliminação do certame, e pelo
menos 3 (três) candidatos deverão permanecer na sala até a entrega
da última prova.

§ 7º - A prova objetiva será aferida por meio eletrônico, cujo
resultado será posteriormente validado pela Comissão de Concurso.

§ 8º - O caderno de provas será publicado no site
h t t p : / / w w w. p g t . m p t . g o v. b r.

§ 9° - Não será permitida qualquer rasura no preenchimento
da folha de respostas que implique em marcação de mais de uma
alternativa, sendo considerada a questão, na hipótese, como errada.

§ 10º - É vedado ao candidato utilizar líquido corretor de
texto no cartão de resposta da prova objetiva.

§ 11 - Durante o período de realização das provas não serão
permitidos:

I - o uso pelo candidato de óculos escuros, salvo expressa
determinação médica, após apreciação da Equipe Multiprofissional,
chapéu, boné, gorro ou qualquer acessório de chapelaria, além de
relógios e aparelhos eletrônicos;

II - o ingresso do candidato ao local das provas portando
arma e/ou munição.

§ 12 - A Comissão de Concurso não se responsabilizará pela
perda ou pelo extravio de objetos ou equipamentos eletrônicos ocor-
ridos no período de realização das provas, tampouco por danos cau-
sados a esses objetos.

§ 13 - O candidato poderá ser submetido a detector de metais
na entrada da sala e/ou durante a realização da prova.

Art. 29 - No prazo de até cinco dias após a realização da
primeira prova escrita (objetiva), o Presidente da Comissão de Con-
curso determinará a disponibilização do gabarito preliminar, exclu-
sivamente no endereço eletrônico http://www.pgt.mpt.gov.br/concur-
so, contando-se, a partir da data da divulgação, o prazo para eventuais
recursos, que deverão observar o disposto no artigo 50 desta Re-
solução.

Parágrafo único - Apreciados os recursos, o Presidente da
Comissão de Concurso fará publicar edital com as eventuais anu-
lações de questões e alterações de respostas do gabarito preliminar, e
com o resultado da prova objetiva, contendo os nomes dos candidatos
classificados (artigo 30), convocando-os à etapa seguinte, de que
também caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, exclusivamente na
hipótese de erro material na atribuição dos pontos.

Art. 30 - Observado o § 5º do artigo 6° desta Resolução,
classificar-se-ão, prosseguindo no concurso, os 300 (trezentos) can-
didatos que obtiverem as maiores notas excluídos deste limite os
candidatos inscritos como pessoas com deficiência e os beneficiados
por decisão judicial não relacionada à inscrição preliminar.

§ 1º - Os candidatos empatados tricentésima classificação
serão todos admitidos à etapa seguinte do concurso, ainda que ul-
trapassado o limite previsto neste artigo.

§ 2º - Na hipótese de resultar do provimento de recurso a
classificação do recorrente conforme o estabelecido no caput, será o
mesmo acrescentado à relação de classificados anteriormente divul-
gada, podendo, também neste caso, ser excedido o citado limite.

Art. 31 - A prova subjetiva e a prova prática serão realizadas
em 2 (dois) domingos consecutivos ou em dois dias seguidos (sábado
e domingo) e terão duração de no mínimo quatro e no máximo cinco
horas, conforme for fixado pela Comissão de Concurso, sendo que a
prova subjetiva constará de questões, dissertação e/ou resolução de
problema sobre as matérias dos Grupos I e II, enquanto que a prova
prática consistirá na elaboração de uma ou mais peças jurídicas,
típicas da atuação judicial ou extrajudicial do Ministério Público
como órgão agente ou interveniente, versando sobre qualquer matéria
do programa.

Art. 32 - Apurados primeiramente os resultados da prova
subjetiva e identificados os candidatos, o Presidente da Comissão de
Concurso fará publicar edital com a relação dos que obtiveram nota
igual ou superior a 50 (cinqüenta).

Parágrafo único - Expirado o prazo de vista de prova ou
decididos os recursos interpostos na forma do disposto no capítulo X,
a Comissão de Concurso divulgará o respectivo resultado e passará à
imediata correção da prova prática dos candidatos classificados, de
acordo com o previsto no parágrafo 5º do artigo 6º.

Art. 33 - Apurados os resultados da prova prática e iden-
tificados os candidatos, o Presidente da Comissão de Concurso fará
publicar edital com a relação dos habilitados (artigo 6º, § 5º).

Parágrafo único - Findado o prazo de vista de prova ou
resolvidos os recursos interpostos conforme o previsto no capítulo X,
o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital convo-
cando os candidatos habilitados a requererem a inscrição definitiva.

Art. 34 - Na prova subjetiva somente é admitida a consulta a
diplomas normativos quando os textos estiverem desacompanhados
de comentários, anotações, exposição de motivos, transcrições, orien-
tações jurisprudenciais ou súmulas e Resoluções dos Tribunais ou de
quaisquer órgãos da administração pública, devendo os candidatos
trazer os textos de consulta com as partes não permitidas já isoladas,
por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização, sob
pena de não poder consultá-los.

§ 1º - É permitida a consulta à legislação obtida em sítios
oficiais na internet, impressa em apenas uma face, até o máximo de
20 folhas, em tamanho A4, sem qualquer edição.

§ 2º - Será admitida a consulta a protocolos, pactos, tratados,
resoluções e convenções e demais normas de direito internacional,
desacompanhados de "considerandos", e apenas em português.

Art. 35 - Na prova prática, além da consulta a diplomas
normativos conforme o artigo anterior, admite-se a consulta a súmulas
da jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, bem como Orientações Jurisprudenciais e Pre-
cedentes Normativos do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 36 - Nas provas subjetiva e prática, os candidatos devem
apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, mu-
nidos da Carteira de Identidade, e de caneta transparente de tinta
indelével azul ou preta.

Parágrafo único - Após o horário limite referido no caput,
nenhum candidato, em qualquer hipótese, poderá ingressar no local
do exame, nem será admitido a fazer as provas escritas, devendo as
comissões de execução e fiscalização providenciar imediatamente o
fechamento de portões e portas de acesso.

Art. 37 - É vedado ao candidato, sob pena de nulidade da
prova, inserir no cartão de respostas, afora do local reservado para
esse fim, ou no corpo das provas, o seu nome, assinatura, local de
realização, ou qualquer outro sinal que o possa identificar, sendo
vedado também o uso de líquido corretor de texto e de caneta hi-
drográfica florescente.

§ 1º - Durante a realização das provas, o candidato, sob pena
de eliminação, não poderá utilizar-se de telefone celular, "pager" ou
qualquer outro meio eletrônico de comunicação bem como de com-
putador portátil, inclusive "palms", "tablets" ou similares e máquina
datilográfica.

§ 2º - A não utilização, pelo candidato, de caneta esfe-
rográfica, nas cores azul ou preta, quando da realização da prova
objetiva, poderá acarretar a não leitura automatizada do cartão de
respostas, com a consequente perda dos pontos referentes às questões
não lidas, não podendo o candidato alegar o desconhecimento desta
norma.

Art. 38 - Será mantido o sigilo das provas escritas até serem
concluídos os trabalhos de correção, identificação e proclamação dos
resultados pela Comissão de Concurso.

§ 1º- As notas das provas subjetiva e prática serão entregues
em sobrecartas fechadas ao Secretário do Concurso e deverão ser
atribuídas em relação a cada questão ou peça jurídica, não sendo
permitido o fracionamento, pois serão expressas em número inteiro,
podendo oscilar de 0 (zero) a 100 (cem).

§ 2º - O prazo para correção das provas subjetiva e prática é
de até 30 (trinta) dias úteis para cada prova.

§ 3º - Será divulgado gabarito das provas subjetiva e prática,
exclusivamente no endereço eletrônico http://www.pgt.mpt.gov.br, tão
logo publicada no Diário Oficial a relação dos candidatos aprovados
em cada uma dessas etapas.

Art. 39 - Anulada alguma questão das provas escritas os
pontos creditados à mesma serão computados a todos os candida-
tos.

Art. 40 - A apuração das notas e a identificação da autoria
das provas serão feitas pelo Secretário do Concurso.

Art. 41 - Estará automaticamente eliminado do concurso o
candidato que:

I - não comparecer a qualquer uma das provas;
II - for encontrado, durante a realização da prova, portando

qualquer um dos objetos vedados por esta resolução;
III - for colhido em flagrante comunicação com outro can-

didato ou com pessoas estranhas à realização do concurso.
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VIII - DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
Art. 42 - Publicado o edital com a relação dos candidatos

classificados na Prova Prática, os habilitados terão prazo de 08 (oito)
dias para requerer a inscrição definitiva, a contar de sua publicação.

Art. 43 - A inscrição definitiva deverá ser requerida ao
Presidente da Comissão de Concurso, pelo candidato, que a remeterá
à Secretaria de Concurso em Brasília, via correios (sedex com data de
remessa e de recebimento) contendo os seguintes elementos de ins-
trução:

I - Fotocópia autêntica da carteira de identidade;
II - Fotocópia autêntica do diploma de bacharel em Direito,

devidamente registrado, pelo Ministério da Educação;
III - Fotocópia autêntica do título eleitoral e Certidão elei-

toral de manter-se atualizado com os deveres políticos;
IV - Fotocópia autêntica do certificado de reservista ou de

dispensa da corporação, se for o caso;
V - Declarações acerca da idoneidade do candidato, firmadas

por membros do Ministério Público, magistrados, professores uni-
versitários, dirigentes de órgãos da Administração Pública ou de ad-
vogados, no total de 3 (três);

VI - Certidões cíveis e criminais dos setores de distribuição
dos lugares em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, das
Justiças Federal, Estadual, Eleitoral e Militar;

VII - Curriculum vitae do candidato, com indicação de todos
os locais de seu domicílio nos últimos cinco anos, mencionando os
cargos ou empregos exercidos neste período, com os nomes e en-
dereços das autoridades ou empregadores com os quais manteve vín-
culo, bem como os dados atualizados para contato;

VIII - Certidão negativa da OAB, esclarecendo que o can-
didato nunca foi punido pela entidade (se o candidato for ou tiver
sido inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil);

IX - Certidão do órgão público a que esteja vinculado, se for
o caso, registrando que o candidato nunca sofreu punição;

X - Comprovação do requisito relativo ao exercício de ati-
vidade jurídica, por prazo não inferior a três anos (CF, artigo 129, §
3º), observados os artigos 20 e 22 desta Resolução.

XI - Títulos que comprovem a capacitação do candidato para
exame pela Comissão de Concurso, nos termos do art. 47 desta
Resolução.

Art. 44 - Na conversão em caráter definitivo da inscrição, o
Presidente da Comissão de Concurso poderá promover as diligências
que se fizerem necessárias sobre a vida pregressa do candidato, colher
elementos informativos junto a quem os possa fornecer e convocar o
candidato para ser ouvido, assegurando-se a tudo tramitação reser-
vada, correndo por conta do candidato as despesas de viagem, de
alimentação e de estada.

Parágrafo único - Cumpridas as diligências porventura de-
terminadas, o Presidente da Comissão de Concurso deferirá ou não os
pedidos de inscrição definitiva, após exame pelo Secretário do Con-
curso, dos elementos que os instruíram.

IX - DAS PROVAS ORAIS E DA AFERIÇÃO DE TÍ-
TULOS

Art. 45 - O Presidente da Comissão de Concurso convocará
por edital, publicado no Diário Oficial da União, os candidatos que
tiverem deferida a inscrição definitiva a submeterem-se às provas
orais, em Brasília-DF, com indicação de hora e local da realização das
a rg u i ç õ e s .

Art. 46 - Nas provas orais, o candidato será argüido pela
Comissão de Concurso composta por todos os membros, em sessão
pública, sobre pontos do programa, sorteados no momento da ar-
guição.

§ 1º - A Comissão de Concurso preparará os pontos para as
provas orais dentro do programa geral, os quais abrangerão as ma-
térias do Grupo I e do Grupo II.

§ 2º - Cada examinador disporá de 10 (dez) minutos para
interrogar cada candidato que será argüido pela totalidade dos exa-
minadores, por tempo não superior a 50 (cinqüenta) minutos.

§ 3º- Cada Membro da Comissão de Concurso atribuirá ao
candidato nota na escala de 0 (zero) a 100 (cem).

§ 4º - As notas serão recolhidas em envelope, que será
lacrado e rubricado pelos examinadores.

§ 5° - As provas orais serão registradas em gravação de
áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior
reprodução, para uso exclusivo da Comissão do Concurso.

§ 6º - Na arguição oral do candidato, a Comissão de Con-
curso avaliará o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da
linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação
e o uso correto do vernáculo.

§ 7º - A prova oral é aberta ao público, no limite dos
assentos disponíveis. É vedado o registro eletrônico e o ingresso, ao
local de sua realização, de pessoas portando qualquer aparelho ele-
trônico, excetuado o previsto no § 5º deste artigo.

Art. 47 - São admitidos como títulos, para os fins do § 1º do
art. 5º, desta Resolução:

I - produção cultural de autoria individual, no âmbito da
ciência jurídica, constante de publicação especializada ou, a critério
da Comissão de Concurso, sitio especializado da Internet, tais como
artigos, ensaios, monografias, teses e livros, desde que produzidos
após a conclusão do curso de bacharelado em Direito.

II - diploma de mestre ou doutor em Direito, devidamente
registrado;

III - diploma universitário em curso de pós-graduação, em
nível de especialização na área jurídica nacional ou estrangeiro, de no
mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas, conferido após atribuição de
nota de aproveitamento, desde que devidamente reconhecido ou au-
torizado pelo Ministério da Educação, constando tal aspecto, ne-
cessariamente, da certidão expedida pela instituição de ensino, ou
conforme legislação federal específica;

IV - efetivo exercício de magistério superior em disciplina da
área jurídica, nível de graduação, com recrutamento realizado por

processo seletivo formal, em Instituição de Ensino Superior pública
ou reconhecida;

V - exercício do magistério superior em curso de pós-gra-
duação (especialização "lato sensu", mestrado ou doutorado) ofe-
recido por Instituição de Ensino Superior, com o devido reconhe-
cimento;

VI - exercício do magistério em curso oficial de preparação
à carreira, atualização ou pós-graduação oferecido por instituições de
ensino e pesquisa jurídica (Escolas Superiores) integradas ao Mi-
nistério Público, à Magistratura e à Ordem dos Advogados do Bra-
sil;

VII - exercício em cargo ou função técnico-jurídica, pri-
vativos de bacharel em Direito, em órgãos do Legislativo, Executivo,
Judiciário e do Ministério Público;

VIII - exercício da advocacia privada, comprovado mediante
certidões, publicações, petições protocoladas, ou outro meio igual-
mente idôneo, não bastando a mera inscrição na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil;

IX - aprovação em concurso público privativo de bacharel
em Direito;

X - certificado expedido por Escola Superior do Ministério
Público, da Magistratura ou da Ordem dos Advogados do Brasil, de
haver o candidato freqüentado curso de pós-graduação por elas mi-
nistrado, de no mínimo 360 horas, comprovada a aprovação do aluno,
desde que devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou
pelo Órgão competente; e

XI - participação como membro de Banca Examinadora de
concurso para o magistério jurídico superior, para cargos de ma-
gistratura, Ministério Público ou Advocacia Pública.

§ 1º - Não são computáveis como títulos:
I - desempenho de função eletiva ou qualquer outro cargo

público não constante da discriminação deste artigo;
II - atividades de extensão universitária, programas ou ex-

cursão culturais;
III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa con-

duta profissional; e
IV - trabalhos cuja autoria exclusiva do candidato não possa

ser apurada.
§ 2º - Admitir-se-á a apresentação de títulos supervenientes,

desde que entregues, mediante requerimento, antes do início das pro-
vas orais.

Art. 48 - A apreciação dos títulos será feita segundo critérios
objetivos, adotados pela Comissão de Concurso, previamente esta-
belecidos, tendo 100 (cem) como nota máxima.

X - DOS RECURSOS E DA VISTA DE PROVAS
Art. 49 - Assiste ao candidato, diretamente ou por intermédio

de procurador habilitado com poderes específicos, a faculdade de ter
vista das provas escritas (subjetiva e prática), nos 02 (dois) primeiros
dias do prazo recursal, que será concedida por meio digital ou me-
diante cópia, colocada à disposição do interessado no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço eletrônico ou e-mail for-
necido pelo requerente, a critério da secretaria do concurso, após a
formalização do pedido tempestivo.

Parágrafo único - No caso de vista feita a procurador, este
deverá apresentar, juntamente com o instrumento de mandato, cópia
do documento de identidade do candidato, utilizado na inscrição pre-
l i m i n a r.

Art. 50 - Os candidatos poderão recorrer contra o inde-
ferimento de inscrições preliminares e definitivas, o teor do gabarito
preliminar, o resultado de qualquer uma das provas escritas e da
classificação final.

§ 1º - O recurso será enviado via internet para o e-mail do
concurso (concurso@mpt.gov.br) ou por outro meio eletrônico dis-
ponibilizado para o candidato, com identificação de recebimento no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.

§ 2º - O recurso será interposto por petição, que conterá o
nome e a qualificação do recorrente, fazendo-se acompanhar, im-
prescindivelmente, das respectivas razões, as quais deverão ser apre-
sentadas em páginas sem identificação do recorrente ou qualquer
outro sinal e individualizadas, específicas para cada questão impug-
nada, contendo a devida fundamentação, sob pena de não conhe-
cimento.

§ 3º - No recurso contra o gabarito preliminar, o candidato
poderá, sob pena de preclusão, argüir a nulidade de questões, por
deficiência na sua elaboração, e/ou a incorreção das assertivas apon-
tadas como corretas, podendo, neste caso, pleitear a alteração da
resposta apontada no gabarito.

§ 4º - Divulgada a listagem com os nomes e as notas dos
candidatos habilitados à segunda e terceira fases, caberá recurso (ar-
tigo 29, parágrafo único), exclusivamente na hipótese de erro material
na atribuição dos pontos, sendo vedado o reexame do gabarito oficial
retificado.

§ 5º - O recurso contra o resultado da classificação final
somente poderá versar sobre a existência de erro material e de soma
de pontos obtidos.

§ 6º - Em nenhuma hipótese caberá recurso de decisão que
apreciar outro recurso.

§ 7º - As questões serão identificadas por meio de código
dado a cada prova recorrida, pela Secretaria do Concurso.

§ 8º - O prazo para o exame dos recursos e entrega dos
resultados ao Secretário do Concurso, para identificação, é de até 5
(cinco) dias úteis.

XI - DA CLASSIFICAÇÃO E DA NOMEAÇÃO
Art. 51 - Os candidatos serão classificados pela ordem de-

crescente da média final, apurada na forma do art. 6º, § 4º, da
presente Resolução.

§ 1º - Em caso de empate, a classificação obedecerá à se-
guinte ordem de preferência:

I - mais elevada média nas provas escritas;
II - mais elevada média nas provas orais;
III - mais elevada nota em títulos;
IV - tempo de serviço público federal;
V - tempo de serviço público em geral; e
VI - idade, em favor do mais idoso.
§ 2º - No caso de candidato amparado pela Lei nº

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o primeiro critério de desempate
será o da idade, em favor do mais idoso.

Art. 52 - Os candidatos aprovados serão submetidos a exame
de higidez física e mental, com o objetivo de aferir se as condições
física e psíquica são adequadas ao exercício das atividades inerentes
ao cargo.

§ 1º - O local, o horário e as demais condições para rea-
lização dos exames, previstos neste artigo, serão objeto de instruções
complementares, baixadas pelo Presidente da Comissão de Concurso
até a data da inscrição definitiva.

§ 2º - Não serão nomeados candidatos considerados inaptos
para o exercício do cargo nos exames de higidez física e mental (art.
191, LC 75/93).

Art. 53 - Concluídos os trabalhos do concurso e proclamados
pela Comissão os seus resultados, fará esta o encaminhamento ao
Procurador-Geral do Trabalho para fins de homologação, após ma-
nifestação do Conselho Superior.

Art. 54 - Os candidatos aprovados, na ordem de classi-
ficação, escolherão a lotação de sua preferência, na relação de vagas
que, após o resultado do Concurso, o Conselho Superior decidir
devam ser providas inicialmente (Art. 194, § 1º, LC nº 75/93).

Art. 55 - Homologado o resultado, o candidato aprovado
poderá apresentar ao Procurador- Geral do Trabalho, antecipadamente
ou até o termo final do prazo de posse, requerimento de recusa de
nomeação correspondente à sua classificação, o que acarretará o des-
locamento de seu nome para o último lugar da lista de classifi-
cados.

Art. 56 - Não serão nomeados os candidatos aprovados no
concurso que, à data, houverem atingido a idade de 65 (sessenta e
cinco) anos.

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 57 - Os candidatos arcarão com todas as despesas de-

correntes do deslocamento para a realização das provas escritas e
orais, para atender a convocações da Comissão de Concurso ou o
cumprimento dos exames previstos no art. 52 da presente Reso-
lução.

Art. 58 - Estarão impedidos de exercer funções na Secretaria
do Concurso, nas Comissões de Execução e Fiscalização, na Co-
missão de Concurso e de participar das atividades de coordenação,
fiscalização e execução do concurso, além das situações previstas nos
arts. 134 e 135 do Código de Processo Civil Brasileiro, pessoa que
tenha cônjuge, companheiro, ex-companheiro, padrasto, enteado ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
inscrito no processo seletivo ou, ainda, que seja ou tenha sido, nos
últimos três anos, titular, sócia, dirigente, empregada ou professora de
curso destinado a aperfeiçoamento de alunos para fins de aprovação
em concursos públicos, específicos ou não.

§1º - O impedimento ou a suspeição decorrente de paren-
tesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe
tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas, ainda que
dissolvido o casamento sem descendentes, não poderá ser membro da
comissão de concurso ou da banca examinadora o ex-cônjuge, os
sogros, o genro ou a nora de quem for candidato inscrito ao con-
curso.

§ 2º - Poderá, ainda, o membro da comissão de concurso ou
da banca examinadora, declarar-se suspeito por motivo íntimo.

§ 3º - O impedimento ou suspeição deverá ser comunicado
ao presidente da comissão de concurso, por escrito, até 5 (cinco) dias
úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no diário
oficial respectivo.

§ 4º - Não prevalecerá o impedimento ou a suspeição para
integrar a comissão de concurso ou a banca examinadora, para as
fases subsequentes, se o candidato gerador dessa restrição for ex-
cluído definitivamente do concurso.

§ 5º - A suspeição por motivo íntimo não poderá ser re-
tratada.

Art. 59 - As divulgações referentes ao concurso limitar-se-ão
à indicação das inscrições preliminares e definitivas deferidas e à
relação dos candidatos aprovados, com as respectivas notas e clas-
sificação, além de editais pertinentes ao certame, devendo a Se-
cretaria, no entanto, disponibilizar, na Internet, o acesso de todos os
candidatos às respectivas notas.

§ 1º - As divulgações referentes ao concurso serão feitas no
Diário Oficial da União ou na página eletrônica do Ministério Público
do Trabalho.

§ 2º - A Secretaria do Concurso procurará dar ampla di-
vulgação às informações relativas ao processo seletivo, utilizando-se
de todos os meios disponíveis, especialmente a Internet, no endereço
h t t p : / / w w w. p g t . m p t . g o v. b r / c o n c u r s o .

Art. 60 - Terminado o concurso, deverão os candidatos pro-
videnciar a retirada dos documentos apresentados com os pedidos de
inscrição preliminar e/ou definitiva, dentro de 30 (trinta) dias da
publicação do ato homologatório.
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§ 1º - Esgotado o prazo referido no caput deste artigo, a
Secretaria do Concurso inutilizará os documentos não retirados.

§ 2º - À exceção dos documentos referidos no caput deste
artigo, o restante do material relativo ao concurso ficará arquivado na
Secretaria do Concurso pelo prazo de sua eficácia após o qual deverá
ser inutilizado.

Art. 61 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente
da Comissão de Concurso, que, se entender necessário, ouvirá o
Conselho Superior.

Art. 62 - A presente Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a
Resolução CSMPT nº 101/2011.

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO
Presidente do CSMPT

COMPOSIÇÃO

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO
Presidente

HELOISA MARIA MORAES REGO PIRES
Vi c e - P r e s i d e n t e

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Conselheiro

OTAVIO BRITO LOPES
Conselheiro

IVANA AUXILIADORA MENDONÇA SANTOS
Conselheira

VERA REGINA DELLA POZZA REIS
Conselheira

GUSTAVO ERNANI CAVALCANTI DANTAS
Conselheiro

EDUARDO ANTUNES PARMEGGIANI
Conselheiro-Secretário

RONALDO CURADO FLEURY
Conselheiro

ANEXO

PROGRAMA
GRUPO I
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
DIREITO CIVIL E DE EMPRESA
REGIME JURÍDICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GRUPO II
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO ADMINISTRATIVO
GRUPO III
DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA SEGURIDADE SO-

CIAL
DIREITO PENAL
DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO
GRUPO I
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS
1. Constituição: conceito e classificação. Evolução histórico-

legislativa. Constitucionalismo social. Poder constituinte originário e
poder constituinte derivado: conteúdo e limitações ao poder de emen-
da. Mutações constitucionais. Princípios constitucionais e princípios
constitucionais do trabalho.

2. Supremacia da Constituição. Controle de constituciona-
lidade das leis: conceito, requisitos, espécies, sistemas gerais e sis-
tema brasileiro. Controle abstrato. Controle incidental ou concreto.
Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitu-
cionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Inconstitucionalidade por omissão. Súmulas vinculantes.

3. Hermenêutica constitucional. Aplicação e interpretação da
Constituição. Classificação das normas constitucionais.

4. Evolução constitucional do Brasil.
5. Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição da

Federal de 1988. Direito e deveres individuais e coletivos. Direitos
sociais. Direitos de nacionalidade. Direitos políticos. Tutelas cons-
titucionais das liberdades: habeas corpus, habeas data, mandado de
segurança e mandado de injunção. Ação popular.

6. Organização do Estado brasileiro. Estrutura político-ad-
ministrativa. Estado democrático de direito. Estado federal: conceito e
sistema de repartição de competências. União. Estado-membro. Poder
constituinte estadual: autonomia e limitações. Município: competên-
cia e autonomia. Distrito Federal e Territórios. Intervenção federal e
estadual.

7. Administração Pública. Princípios e disposições consti-
tucionais. Servidores públicos.

8. Princípio da separação dos poderes: implicação, evolução
e tendência. Mecanismos de freios e contrapesos.

9. Poder Legislativo. Organização. Funções. Processo legis-
lativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

10. Poder Executivo. Presidente e vice-presidente da Re-
pública: atribuições e responsabilidade. Ministros de Estado. Con-
selho da República e Conselho de Defesa Nacional. Poder regu-
lamentar. Medidas provisórias.

11. Poder Judiciário. Funções e organização. Garantias. Ór-
gãos e competência. Conselho Nacional de Justiça. Supremo Tribunal
Federal. Superior Tribunal de Justiça. Justiça Federal, Justiça Estadual
e Justiça do Trabalho. Estatuto da Magistratura.

12. Funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Ad-
vocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública.

13. Defesa do Estado e das instituições democráticas: Estado
de Defesa e Estado de Sítio; Forças Armadas e Segurança Pública.

14. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais; limitações
do poder de tributar; impostos da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios. Repartição das receitas tributá-
rias.

15. Ordem Econômica e Financeira: princípios gerais da ati-
vidade econômica;

Política urbana; política agrícola e fundiária e sistema fi-
nanceiro nacional.

16. Ordem Social: Seguridade Social; Educação e Cultura;
Comunicação Social. Família, criança, adolescente, idoso e índios.
Meio ambiente: conceito; abrangência; proteção constitucional e com-
petência legislativa.

17. Disposições Constitucionais Transitórias.
18. Direitos humanos: conceito e evolução histórica. Vio-

lação de direitos humanos e responsabilidade internacional do Estado.
A teoria das gerações ou dimensões de direitos. Princípio da uni-
versalidade e o relativismo cultural. Princípio da indivisibilidade dos
direitos humanos. Diferenças entre direitos civis e políticos e obri-
gações decorrentes da garantia de direitos econômicos, sociais e cul-
turais. Aplicabilidade das normas sobre direitos humanos.

19. A Constituição Federal de 1988 e o Direito Internacional
dos Direitos Humanos. Os delineamentos do Direito Constitucional
Internacional dos Direitos Humanos. Hierarquia dos tratados de di-
reitos humanos. Ius cogens internacional em matéria de direitos hu-
manos.

20. O Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Hu-
manos: os precedentes históricos do processo de internacionalização e
universalização dos Direitos Humanos. A estrutura normativa do sis-
tema global de proteção internacional dos direitos humanos. A es-
trutura normativa do sistema internacional e do sistema regional de
proteção aos direitos humanos. Sistema Interamericano de direitos
humanos. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos
e o Protocolo de San Salvador. A Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos: origem, composição e competências. Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Principais tratados internacionais de
direitos humanos.

21. O Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Hu-
manos e a cidadania no Brasil: O Estado brasileiro e o sistema
internacional de Direitos Humanos. O exercício da cidadania no di-
reito internacional dos direitos humanos - Casos contra o Estado
brasileiro perante o sistema Interamericano de Direitos Humanos.

22. O Ministério Público e a defesa dos direitos humanos.
23. Carta Internacional de Direitos Humanos. Conferência

Mundial e a Assembléia Geral do Milênio. Direito de Livre De-
terminação. Direitos dos Povos Indígenas e das Minorias. Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho. Declaração da ONU
sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007.

24. Discriminação e ações afirmativas. Direitos da mulher,
da criança, do adolescente e do idoso. Direito das pessoas com de-
ficiência. Direitos das pessoas com deficiência no direito interna-
cional. A Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com
deficiência e seu protocolo facultativo. Bem estar, progresso e de-
senvolvimento social.

DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
1. Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, na-

tureza, funções e autonomia. Fundamentos e formação histórica. Ten-
dências atuais. Flexibilização e desregulamentação. Liberdade de tra-
balho, direito ao trabalho, direito de trabalhar. O valor do trabalho e
o desenvolvimento social. Dignidade nas relações de trabalho.

2. Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitu-
cionais do trabalho. Distinção entre princípio, regra e norma. Fontes
formais do Direito do Trabalho: conceito, classificação, hierarquia e
solução de conflitos.

3. Hermenêutica. Interpretação, integração e aplicação do
Direito do Trabalho. Métodos básicos de exegese. O papel da equi-
dade. Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço. Re-
vogação. Irretroatividade e direito adquirido.

4. Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões
de Conciliação Prévia.

5. Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da
relação empregatícia. Natureza jurídica, caracterização, forma e clas-
sificação. Elementos integrantes: essenciais, acidentais e naturais.
Efeitos do contrato: direitos, deveres e obrigações das partes. Efeitos
conexos (direitos intelectuais e invenções do empregado).

6. Modalidades de contratos de trabalho. Contrato por prazo
determinado. Contrato de experiência e período de experiência. Con-
trato de trabalho e contratos afins. Diferenças em relação à prestação
de serviços, parceria, empreitada, representação comercial, mandato e
sociedade. Pré-contratação: configuração, efeitos e responsabilidade
jurídica.

7. Empregado: conceito e caracterização. Empregado domés-
tico. Trabalhadores intelectuais e exercentes de função de confiança.
Dirigentes e sócios de empresas. Mãe social. Indígenas.

8. Empregador: conceito e caracterização. Empresa e es-
tabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de empregadores. Con-
sórcio de empregadores. Responsabilidade empresarial e pessoal (teo-
ria da desconsideração da personalidade jurídica). Poderes diretivo,
regulamentar, fiscalizador e disciplinar. Limites ao poder potestativo e
abuso de direito do empregador.

9. Direitos da personalidade do trabalhador. Dignidade, pri-
vacidade e intimidade. Assédio moral, sexual, eleitoral nas relações
de trabalho. Revista íntima.

10. Relações de trabalho lato sensu. Trabalho autônomo.
Trabalho eventual. Trabalho temporário. Trabalho voluntário. Tra-
balho contratado por equipe. Trabalho em cooperativas (cooperativas
de mão-de-obra e de serviços). Trabalho em domicílio. Teletrabalho.
Trabalho rural. Empregador e trabalhador rural. Normas de proteção.
Contratos de trabalho especiais. Bancário, Bombeiro civil, motorista
profissional, atleta profissional, artista, jornalista, professor, aeronau-
ta, aeroviário, serviços em frigoríficos, trabalho em minas de subsolo.
Trabalho avulso, rural e urbano.

11. Trabalho portuário. Trabalhador portuário avulso e com
vínculo empregatício. Trabalho portuário exercido fora e dentro da
área do porto organizado. Normas da autoridade marítima. Normas
internacionais (OIT e IMO).

12. Trabalho aquaviário. Marítimos; fluviários; mergulhado-
res; pescadores; práticos; e agentes de manobra e docagem. Normas
da autoridade marítima. Normas internacionais (OIT e IMO).

13. Trabalho rural: empregador, empregado e trabalhador
rural. Normas de proteção ao trabalhador rural.

14. Trabalho escravo contemporâneo: caracterização. Modos
de execução. Aliciamento e transporte de trabalhadores. Responsa-
bilidade do empregador e do intermediador. Normas nacionais e in-
ternacionais de proteção (Organização Internacional do Trabalho -
OIT e suas normas). Tráfico de pessoas. Normatização nacional e
internacional sobre tráfico de pessoas.

15. Trabalho infantil: conceito, caracterização, efeitos da
contratação e penalidades. Doutrina da proteção integral da criança e
do adolescente. Tratamento legal e constitucional. Conselhos Tute-
lares e de Direitos da Criança e do Adolescente: composição e atri-
buições. Trabalho do adolescente: normas de proteção. Limites à
contratação. Estágio e aprendizagem: conceito, distinção, caracterís-
ticas e requisitos contratuais. Direitos e deveres do estagiário e do
aprendiz. Trabalho educativo. Normas nacionais e internacionais de
proteção (Organização Internacional do Trabalho - OIT e suas nor-
mas).

16. Trabalho da mulher. Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/2006). Ações positivas de inserção da mulher no marcado de
trabalho. Proteção à mulher e ao seu trabalho. Tratamento cons-
titucional e legal.

17. Contrato de trabalho do servidor público. Princípios tra-
balhistas e administrativos aplicáveis. Contratação por tempo deter-
minado (necessidade temporária de excepcional interesse público).
Cargos e funções comissionadas. A legislação federal e os servidores
estaduais e municipais. Estabilidade do servidor público celetista.
Empregados da Administração Indireta.

18. Nulidade do contrato de trabalho: total e parcial. Tra-
balho ilícito e trabalho proibido. Efeitos da declaração de nulidade.

19. Terceirização. Intermediação de mão-de-obra. Entes es-
tatais e terceirização. Responsabilidade jurídica. Fraudes. Pejotiza-
ção.

20. Discriminação do trabalhador. Disposições constitucio-
nais e leis trabalhistas antidiscriminatórias. Discriminação positiva.
Normas internas e internacionais. Discriminação na admissão, na vi-
gência e na terminação do contrato de trabalho. Proteção ao idoso
(Lei n° 10.741/03). Proteção às pessoas com deficiência e reabilitadas
pela previdência social: inclusão no trabalho, reserva legal de vagas e
acessibilidade. Normas nacionais e internacionais de proteção (Or-
ganização Internacional do Trabalho - OIT e suas normas).

21. Dano moral individual e coletivo no âmbito das relações
de trabalho: caracterização, conceito e reparação.

22. Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada
de trabalho e horário de trabalho. Trabalho noturno. Trabalho ex-
traordinário. Empregados excluídos do direito às horas extras. Art. 62
da CLT. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de horas
(banco de horas). Horas in itinere. Trabalho em turnos ininterruptos
de revezamento. Trabalho em regime de tempo parcial. Jornadas
especiais de trabalho.

23. Repousos. Intervalos intrajornadas e interjornadas. Re-
pouso semanal e em feriados. Remuneração simples e dobrada. Des-
canso anual: férias. Convenção 132 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT).

24. Meio ambiente do trabalho. Conceito. Segurança e saúde
no trabalho. Proteção legal. Adicionais de periculosidade, insalubri-
dade e penosidade. Trabalho em condições prejudiciais à saúde e à
segurança. Acidente do trabalho e doenças ocupacionais: caracte-
rização e responsabilidade jurídica. Normas Regulamentadoras (NRs)
do Ministério do Trabalho e Emprego sobre segurança e saúde do
Trabalho urbano e rural (Portaria n° 3.214/78). Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA); Serviço Especialização em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT); Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

25. Remuneração e salário: conceito e distinção. Classifi-
cação e composição do salário. Formas e meios de pagamento do
salário. Proteção jurídica ao salário. Modalidades de salário. Gorjetas.
Adicionais. Gratificação. Comissões. 13° Salário. Parcelas não sa-
lariais. Salário in natura e utilidades não salariais. Participação nos
lucros e nos resultados. Equiparação salarial. O princípio da igualdade
de salário. Desvio de função. Quadro de carreira e planos de cargos e
salários.

26. Alteração do contrato de trabalho. Alteração unilateral e
bilateral. Transferência de local de trabalho. Promoção e rebaixa-
mento. Remoção e Reversão. Alteração do horário e da jornada de
trabalho. Redução de remuneração. Jus variandi jus resistentiae. In-
terrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracte-
rização, distinções. Hipóteses legais. Efeitos.

27. Estabilidade e garantias provisórias no emprego: con-
ceito, caracterização e distinção. Formas de estabilidade. Teoria da
nulidade da despedida arbitrária. Renúncia à estabilidade. Homo-
logação. Despedida de empregado estável. Readmissão e reintegra-
ção. Direito à indenização. Despedida obstativa. Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
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28. Prescrição e Decadência no Direito do Trabalho.
29. Cessação do contrato de trabalho: causas e classificação.

Espécies. Rescisão, resilição e resolução. Dispensa sem justa causa.
Limites. Dispensa com justa causa. Falta grave. Despedida indireta.
Hipótese de aposentadoria, força maior, factum principis, morte, ina-
dimplemento das obrigações, extinção da empresa.

30. Obrigações e direitos decorrentes da cessação do contrato
de trabalho. Indenização por tempo de serviço: conceito e fundamento
jurídico. Indenização nos casos de contrato por prazo determinado.
Aviso prévio. Multa (art. 477 da CLT). Procedimento relativo à ces-
sação do contrato. Homologação da rescisão, quitação e eficácia li-
beratória das parcelas. Plano de Demissão Voluntária (PDV). Res-
ponsabilidade jurídica pós-contratual. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas. Seguro Desemprego.

31. Jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores.
32. Convenções, Recomendações e Resoluções da Organi-

zação Internacional do Trabalho (OIT).
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
1. Direito coletivo do trabalho: conceito, formação histórica,

enquadramento científico, conteúdo e função.
2. Princípios e fontes normativas. Conflitos coletivos de tra-

balho e mecanismos para sua solução. Aspectos sociológicos, po-
líticos e econômicos dos conflitos. Atribuições do Ministério Público
do Trabalho.

3. Organização sindical brasileira. Formação histórica, so-
ciológica, econômica e política. O sistema constitucional e a le-
gislação ordinária. Normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)

4. Liberdade sindical (Convenções 87 e 98 da OIT). Cons-
trução jurisprudencial sobre direitos e limites das liberdades sindicais.
Democracia sindical. Liberdades individuais e institucionais. Os prin-
cípios da não intervenção e da não interferência pelo Estado.

5. Organização de trabalhadores nos locais de trabalho. Con-
venção 135 da OIT.

6. Conceito de categoria. Categoria profissional diferenciada.
Dissociação e desmembramento de categorias.

7. Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica, estrutura,
funções, requisitos de existência e atuação, prerrogativas e limitações.
Garantias sindicais. As Centrais sindicais. Sistemas sindicais: mo-
dalidades e critérios de estruturação sindical.

8. Negociação coletiva: princípios, função, níveis e proce-
dimento. Legitimação. Arbitragem e mediação. Mediações e inter-
venções pelo Ministério Público do Trabalho. Negociação coletiva
com a Administração Pública. Convenção 151 da OIT.

9. Acordo coletivo, convenção coletiva e contrato coletivo de
trabalho. Vigência, eficácia e extensão dos instrumentos normativos.
Interpretação de instrumentos coletivos de trabalho.

10. Poder normativo da Justiça do Trabalho.
11. Normas coletivas. Natureza das normas coletivas. In-

corporação das cláusulas normativas aos contratos de trabalho.
12. Greve. Modalidades. Greves em serviços essenciais. Le-

gislação brasileira. A greve em seus aspectos sociais, políticos e
econômicos. Liberdades e restrições, direitos e deveres. A greve no
contexto internacional.

13. Condutas antissindicais: conteúdo, espécies e conse-
qu?ências. Lockout.

14. Convenções, recomendações e resoluções da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT).

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
1. Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Au-

tonomia. Interpretação, integração e eficácia das normas.
2. Acesso à Justiça do Trabalho. Gratuidade. Jus postulandi.

A coletivização do processo. Métodos extrajudiciais de composição
dos conflitos trabalhistas: mediação e arbitragem. Poder Normativo.
Simulação de lides.

3. Organização da Justiça do Trabalho. Composição, fun-
cionamento, jurisdição e competência dos órgãos. Juízos de Direito
investidos na jurisdição trabalhista. Corregedoria na Justiça do Tra-
balho. Lei Orgânica da Magistratura.

4. Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria,
da pessoa, da função e do lugar. Modificação de competência. Con-
flitos de competência. Inovações introduzidas pela Emenda Cons-
titucional n° 45/2004.

5. Partes, procuradores, representação, assistência, substitui-
ção processual e litisconsórcio. Mandato tácito. Assistência judiciária.
Litigância de má-fé.

6. Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais.
Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação dos atos pro-
cessuais. Notificação. Preclusão.

7. Vícios do ato processual: espécies. Nulidades no processo
do trabalho: extensão, princípios, arguição, declaração e efeitos.

8. Dissídio individual: Procedimento Comum: Sumário, Su-
maríssimo e Ordinário. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamen-
to, indeferimento.

9. Audiência. Comparecimento das partes e "arquivamento".
Conciliação. Revelia. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta.
Exceções. Contestação. Compensação. Reconvenção.

10. Provas: princípios, peculiaridades, oportunidade e meios.
Ônus da prova. Interrogatório. Confissão. Documentos. Incidente de
falsidade documental. Testemunha (compromisso, impedimentos e
consequências). Perícia e inspeção judicial.

11. Sentença nos dissídios individuais. Tutela antecipada de
mérito e tutela cautelar no processo trabalhista. Termo de conciliação
e seus efeitos: perante as partes, terceiros e INSS. Honorários pe-
riciais e advocatícios.

12. Sistema recursal: princípios e procedimentos. Efeitos dos
recursos. Pressupostos de admissibilidade. Juízos de admissibilidade e
de mérito. Remessa ex officio.

13. Recursos em espécie: recurso ordinário, agravo de pe-
tição, agravo de instrumento, recurso de revista, embargos no TST e
embargos de declaração. Recurso adesivo. Agravo regimental.

14. Liquidação da sentença. Execução provisória e execução
definitiva. Aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal e do
Código de Processo Civil. Citação. Penhora. Execução de quantia
certa contra devedor solvente. Execução das obrigações de fazer e
não fazer. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da massa
falida e das empresas submetidas ao procedimento de recuperação
judicial (Lei n° 11.101/05). Execução das contribuições previden-
ciárias: competência, alcance e procedimento.

15. Embargos à execução. Exceção de pré-executividade.
Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude
à execução. Expropriação de bens do devedor. Arrematação, adju-
dicação, remição. Execução contra a Fazenda Pública: dívidas de
pequeno valor e precatório.

16. Inquérito para apuração de falta grave: conceito, ca-
bimento, prazo e julgamento. Natureza e efeitos da sentença.

17. A defesa e a proteção legal dos direitos e interesses
trabalhistas difusos, coletivos e individuais homogêneos. Sistema de
tutela jurisdicional coletiva: fundamento constitucional e legal. Ação
civil pública e ação civil coletiva. Cabimento. Objeto. Legitimação.
Litisconsórcio. Competência. Transação. Sentença. Liquidação. Exe-
cução. Litispendência. Coisa Julgada. Recursos. Subsistema de tutela
coletiva. Ações para tutela de interesses transindividuais. Ação po-
pular. Ação por improbidade administrativa.

18. Outras ações admissíveis no processo trabalhista: ação de
consignação em pagamento; ação de prestação de contas, mandado de
segurança e ação monitória. Ação anulatória de cláusula de contrato,
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho.

19. Dissídio coletivo: conceito, classificação, competência,
instauração (legitimação, prazo e procedimento). Sentença normativa:
efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Recursos. Ação
de cumprimento.

20. Ação rescisória no processo do trabalho: cabimento,
competência, hipóteses de admissibilidade, requisitos. Juízo rescin-
dente e juízo rescisório. Prazo para ingresso. Procedimento e recurso.
Ação anulatória de sentença (querela nulitatis).

21. Correição parcial. Reclamação à instância superior.
22. Jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores.
DIREITO CIVIL E DIREITO DE EMPRESA
1. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Princípio da

irretroatividade. Revogação, derrogação e ab-rogação. Direito adqui-
rido.

2. Hierarquia, integração e interpretação das leis. Herme-
nêutica jurídica. Analogia, princípios gerais do Direito e equidade.
Métodos de interpretação.

3. Das pessoas naturais: personalidade, capacidade e do-
micílio. Dos direitos da personalidade. Da ausência.

4. Das pessoas jurídicas: classificação, registro e normas
gerais. Grupos jurídicos não personificados. Despersonalização e res-
ponsabilidades. Domicílio. Abuso da personalidade jurídica.

5. Dos bens. Classificação. Bem de família.
6. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico e dos atos ju-

rídicos. Requisitos de validade, prova, interpretação e ônus da prova.
Da representação. Da condição, do termo e do encargo. Dos defeitos
e da invalidade.

7. Dos atos ilícitos. Da responsabilidade civil. Boa-fé ob-
jetiva. Prescrição e decadência.

8. Das obrigações: conceito, modalidades, transmissão, adim-
plemento e extinção. Responsabilidade extracontratual. Teoria da im-
previsão, caso fortuito e força maior. Do inadimplemento: mora, per-
das e danos, juros legais e cláusula penal. Do pagamento indevido e
do enriquecimento sem causa.

9. Dos contratos. Normas gerais. Da extinção dos contratos:
exceção do contrato não cumprido e resolução por onerosidade ex-
cessiva. Das várias espécies de contratos: compra e venda, doação,
empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, de-
pósito, mandato, locação de imóvel residencial ao empregado e di-
reito de retomada.

10. Do direito de empresa. Empresa: conceito. Do empre-
sário e do exercício da empresa: caracterização, inscrição e capa-
cidade. Do estabelecimento: institutos complementares, prepostos. Da
sociedade: normas gerais. Das sociedades não personificadas. Das
sociedades personificadas: espécies. Da sociedade limitada. Da so-
ciedade cooperativa. Cooperativa de prestação de serviços. Coope-
rativa Social (Lei 9.867/99). Liquidação, transformação, incorporação,
fusão e cisão de sociedades.

11. Da sociedade anônima: conceito, características e es-
pécies. Capital social. Ações. Direitos e obrigações dos acionistas.
Conselho de administração. Deveres e responsabilidade dos admi-
nistradores e diretores. Condição jurídica dos empregados eleitos para
a Diretoria.

12. Recuperação judicial, extrajudicial e falência de empre-
sas (Lei n° 11.101/2005). Classificação dos créditos. Posição do cré-
dito trabalhista. Liquidação extrajudicial de sociedades: noções ge-
rais.

13. Contratos mercantis: alienação fiduciária em garantia;
arrendamento mercantil (leasing); franquia (franshising); faturização
(factoring); representação comercial.

14. A proteção ao consumidor. Código de Defesa do Con-
sumidor: princípios de regência e direitos básicos. Desconsideração
da personalidade jurídica. Proteção contratual. A defesa do consu-
midor em juízo.

REGIME JURÍDICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ministério Público. Antecedentes históricos. Evolução

constitucional do Ministério Público no Brasil. O Ministério Público
na Constituição Federal de 1988.

2. Princípios, Garantias e vedações. Deveres dos membros
do Ministério Público. Regime disciplinar.

3. Modelo e atribuições constitucionais do Ministério Pú-
blico. Litisconsórcio entre Ministérios Públicos. Expedição de no-
tificações e requisições.

4. O Conselho Nacional do Ministério Público. Correge-
doria-Geral do Ministério Público. Órgãos colegiados. Ouvidoria do
Ministério Público. Ministério Público dos Estados. Lei Orgânica
Nacional (Lei nº 8.625/93). Ministério Público junto aos Tribunais de
Contas.

5. Ministério Público da União. Lei Complementar nº 75/93.
Estrutura. Organização. Carreira. Instrumentos de atuação. Respon-
sabilidade civil e penal.

6. O Ministério Público do Trabalho. Estrutura. Organização.
Prerrogativas. Atribuições (judiciais e extrajudiciais). Procedimentos
de investigação. Inquérito civil. Procedimento preparatório e pro-
mocional. Poderes de investigação: requisição, notificação, inspeção e
realização de diligências. Recomendação. Termos de ajustamento de
conduta. Audiência pública. Coordenadorias nacionais do MPT.

GRUPO II
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1. Princípios fundamentais do processo civil. Instrumenta-

lidade e efetividade processual.
2. Jurisdição: conceito, características, órgãos, princípios in-

formativos, espécies e limites. Competência: classificação, divisão e
modificação.

3. Ação: conceito, classificação, espécies, natureza jurídica.
Ação e pretensão. Condições da ação.

4. Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica
processual e relação jurídica material. Objeto do processo: mérito da
causa. Processo e procedimento. Procedimento ordinário e sumário.
Processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execu-
ção.

5. Formação, suspensão e extinção do processo. Pressupostos
processuais (ausência e efeitos). Julgamento conforme o estado do
processo.

6. Sujeitos da relação processual. Parte (conceito). Capa-
cidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. Legitimação
ordinária e extraordinária (substituição processual). Procuradores. Mi-
nistério Público. Juiz. Intervenção de terceiros. Litisconsórcio e as-
sistência. Litigância de má-fé. Atos atentatórios a dignidade da Ju-
risdição.

7. Atos processuais. Prazos. Preclusão (conceito e espécies).
Despesas processuais e honorários.

8. Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido: noções gerais,
espécies, interpretação e alteração. Cumulação de pedidos.

9. Resposta do réu: defesa direta e indireta. Revelia. Direitos
indisponíveis. Contestação. Exceções processuais: incompetência, im-
pedimento e suspeição. Reconvenção. Carência de ação. Litispen-
dência, conexão e continência.

10. Prova: conceito, princípios gerais e objeto. Prova ilícita.
Ônus da prova. Iniciativa probatória do juiz. Prova emprestada. Sis-
tema de apreciação da prova. Indícios e presunções.

11. Sentença: conceito, classificação, requisitos e efeitos. De-
cisão interlocutória e despacho. Tutela inibitória e antecipação da
tutela. Tutela específica e antecipada das obrigações de fazer e não
fazer. Julgamento extra, ultra e citra petita. Coisa julgada: definição,
limites e efeitos.

12. Processo cautelar: disposições e princípios gerais, li-
minares, sentença cautelar e seus efeitos. Medidas cautelares espe-
cíficas: arresto, sequ?estro, busca e apreensão, exibição, produção
antecipada de prova, protesto.

13. Recursos: princípios gerais e efeitos. Recurso adesivo e
reexame necessário. Embargos de declaração. Apelação. Recurso Ex-
traordinário e recurso especial. Natureza e finalidade. Hipóteses de
cabimento.

14. Processo de execução. Partes. Liquidação da sentença:
natureza jurídica e modalidades. Títulos executivos judiciais e ex-
trajudiciais. Responsabilidade patrimonial. Bens impenhoráveis. Exe-
cução das obrigações de fazer e não fazer. Execução contra a Fazenda
Pública.

15. Ação civil pública e ação civil coletiva. Cabimento, ob-
jeto, legitimação. Litisconsórcio. Competência. Transação. Sentença.
Liquidação. Execução. Litispendência. Coisa julgada. Recursos. Sub-
sistema de tutela coletiva. Ações para tutela de interesses transin-
dividuais. Ação popular. Ação por improbidade administrativa.

16. Incidente de uniformização de jurisprudência e de in-
constitucionalidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Direito administrativo: conceito, objeto e fontes. Admi-

nistração pública: princípios informativos e poderes (hierárquico, re-
gulamentar, disciplinar e de polícia). Polícia judiciária e polícia ad-
ministrativa. As liberdades públicas e o poder de polícia.

2. Ato administrativo: conceito, requisitos, elementos, atri-
butos e classificação. O mérito do ato administrativo.

3. Vícios do ato administrativo. Atos administrativos nulos e
anuláveis. Teoria dos motivos determinantes. Revogação, anulação e
convalidação do ato administrativo.

4. Centralização, descentralização e desconcentração. Admi-
nistração pública direta e indireta. Autarquia, sociedade de economia
mista, empresa pública e fundação pública. Agências reguladoras e
executivas.

5. Serviço público: conceito, caracteres jurídicos, classifi-
cação e garantias. Modalidades da atividade administrativa do Estado.
Setor público não-estatal: organizações sociais e organizações da so-
ciedade civil de interesse público. Conceito de políticas públicas.

6. Agentes políticos. Agentes públicos. Servidor Público e
funcionário público. Empregado público. Direito de sindicalização e
direito de greve do servidor público. Regime jurídico dos servidores
públicos civis da União (Lei nº 8.112/90). Processo administrativo
d i s c i p l i n a r.

7. Controle interno e externo da Administração Pública. Re-
cursos administrativos. Controle jurisdicional: meios e limites. Im-
probidade administrativa.
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8. Responsabilidade civil do Estado: fundamentos. Respon-
sabilidade objetiva e subjetiva. Responsabilidade sem culpa; respon-
sabilidade por ato do servidor e por ato judicial. Ação regressiva.

9. Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Im-
prescritibilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade e não onerosi-
dade.

10. Contrato administrativo: conceito, elementos, fiscalização
e extinção. Contratos de parceria público-privada (Lei n°
11 . 0 7 9 / 2 0 0 4 ) .

11. Licitação: conceito, modalidades e hipóteses de dispensa.
Exigência de regularidade fiscal e trabalhista (Lei nº 8666/93).

GRUPO III
DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA SEGURIDADE SO-

CIAL
1. Seguridade social: conceito, princípios constitucionais e

organização. Custeio e benefícios.
2. Assistência, saúde, previdência.
3. Do custeio da seguridade social: sistema de financiamento.

Contribuições e isenções. Responsabilidade pelo recolhimento.
4. Previdência Social: organização, princípios e regras ge-

rais.
5. Dos beneficiários e das prestações da previdência social.

Cumulação de benefícios. Benefícios de prestação continuada. Pres-
crição. Decadência.

5. Acidente do trabalho: efeitos previdenciários. Auxílio-
doença e auxílio-acidente. Acidente do Trabalho típico e por equi-
paração. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Ações re-
gressivas.

6. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP). Fa-
tor acidentário de Prevenção (FAP). Seguro Acidente do Trabalho
( S AT ) .

DIREITO PENAL
1. Tipo e tipicidade. Excludentes de antijuridicidade (legí-

tima defesa; estado de necessidade e exercício regular de direito).
Culpabilidade. Dolo e culpa. Autoria, co-autoria e participação. Re-
lação de causalidade. Imputabilidade e causas de exclusão. Respon-
sabilidade penal da pessoa jurídica.

2. Crime: conceito. Crimes comissivos, omissivos e mistos.
Consumação e tentativa. Desistência voluntária, arrependimento efi-
caz e arrependimento posterior.

3. Crimes contra a liberdade pessoal: constrangimento ilegal;
ameaça; sequ?estro e cárcere privado e redução à condição análoga à
de escravo.

4. Crimes contra o patrimônio: furto, roubo, extorsão, dano,
apropriação indébita e estelionato.

5. Crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria.
6. Crime de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65).
7. Crimes contra a Administração da Justiça: denunciação

caluniosa; falso testemunho ou falsa perícia; coação no curso do
processo; exercício arbitrário das próprias razões; fraude processual;
favorecimento pessoal, patrocínio infiel e exploração de prestígio.

8. Crime de falsidade documental: falsificação de documento
público; falsificação de documento particular; falsidade ideológica;
falsidade de atestado médico; uso de documento falso e supressão de
documento.

9. Crimes contra a organização do trabalho. Condutas cri-
minosas relativas à anotação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, à retenção dolosa do salário e à apropriação indébita e so-
negação das contribuições previdenciárias. Crimes contra a seguri-
dade social.

10. Crimes resultantes de preconceito de raça ou cor (Lei n°
7.716/96). Crimes contra as pessoas com deficiência (Lei n°
7.853/89). Crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais (De-
creto-Lei n° 201/67).

11. Crimes contra a Dignidade Sexual: tráfico internacional
de pessoas para fim de exploração sexual e tráfico interno de pessoa
para fim de exploração sexual.

DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO COMUNITÁ-
RIO

1. Sujeitos do Direito Internacional Público. Estados, or-
ganizações internacionais e pessoas naturais.

2. Órgãos das relações entre os Estados: agentes diplomá-
ticos e representantes consulares. Convenções de Viena de 1961 e
1963. As Missões Especiais.

3. Imunidade de jurisdição dos Estados e das organizações
internacionais: origem, fundamentos, limites e evolução. Imunidade
de execução.

4. Atividades do estrangeiro no Brasil: limitações consti-
tucionais.

5. Aplicação da lei trabalhista estrangeira: os princípios da
lex loci executiones e do locus regit actum.

6. Tratados internacionais: vigência e aplicação. Hierarquia e
Controle de Convencionalidade.

7. Organização Internacional do Trabalho: natureza jurídica.
Órgãos da OIT: Conselho de Administração, Repartição Internacional
do Trabalho e Conferência ou Assembléia Geral. Finalidade e ob-
jetivos. Estrutura e composição dos órgãos. Convenções e Reco-
mendações Internacionais do Trabalho. Declaração sobre os Prin-
cípios e Direitos Fundamentais do Trabalho.

8. Normas internacionais de proteção da criança e do ado-
lescente: Convenção sobre os Direitos da Criança e Pacto dos Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU). Convenção 138 e
Recomendação 146 sobre a idade mínima para admissão no emprego,
Convenção 182 e Recomendação 190 sobre as piores formas de
trabalho infantil (OIT). Decreto 6.481/08.

9. Organização Mundial do Comércio e concorrência in-
ternacional. "Dumping social", "cláusula social" e "selo social". Pa-
drões trabalhistas mínimos.

10. Conceito, princípios e orientações sociais do Direito Co-
munitário. Fontes. União Européia e Unasul. Mercado Comum do Sul

(MERCOSUL): constituição, natureza jurídica, estrutura. Sistema de
solução de controvérsias.

11. Tratados sobre Direitos humanos. Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Convenção
das Nações Unidas contra a corrupção (Tratado de Mérida).

PROCURADORIAS REGIONAIS
1ª REGIÃO

PORTARIA Nº 43, DE 13 DE MARÇO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pela Procu-
radora do Trabalho que esta subscreve, lotada na Procuradoria do
Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes, no âmbito da
Coordenadoria de Atuação em Primeiro Grau, com amparo nos ar-
tigos 7º e incisos, 127 e 129, inciso III, da Constituição da República,
art. 5º, inciso III, alínea "e", art. 6º, inciso VII, alíneas "c" e "d", e art.
84, inciso II, da Lei Complementar 75, de 20.05.93 e art. 8º, da Lei
nº 7347/85;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados nos autos apon-
taram a existência de irregularidades trabalhistas praticadas pelo in-
vestigado em epígrafe, infringindo, em tese, a legislação que dispõem
sobre exploração do trabalho infantil (Convenções 138 e 182 da OIT,
artigos 7º, XXXIII e 227 da Constituição da República, bem como à
legislação infraconstitucional, notadamente dispositivos da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, Decreto 6481/2005 e Lei 8.069/90) e
meio ambiente do trabalho (arts. 7º, XXII, 170, VI, 200, VIII e 225,
CRFB/88 e artigos 157 e seguintes da CLT);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público do Trabalho a defesa, dentre outros, dos interesses sociais,
direitos individuais indisponíveis e direitos coletivos em sentido am-
plo (difusos, coletivos e individuais homogêneos), nos termos dos
dispositivos supracitados, resolve:

Instaurar INQUÉRITO CIVIL para tomada de medidas ca-
bíveis em face de V. HOFFMAM P. AZEVEDO LTDA-ME, CNPJ nº
07.628.685/0001-64, localizada na Estrada do Açúcar, s/n, Vila San-
tana, Saturnino Braga, Campos dos Goytacazes/RJ, com o escopo de
sanar as irregularidades trabalhistas que supostamente vêm sendo por
ele perpetradas, (?) omissis

SUELI TEIXEIRA BESSA

PORTARIA Nº 44, DE 13 DE MARÇO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pela Procu-
radora do Trabalho que esta subscreve, lotada na Procuradoria do
Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes, no âmbito da
Coordenadoria de Atuação em Primeiro Grau, com amparo nos ar-
tigos 7º e incisos, 127 e 129, inciso III, da Constituição da República,
art. 5º, inciso III, alínea "e", art. 6º, inciso VII, alíneas "c" e "d", e art.
84, inciso II, da Lei Complementar 75, de 20.05.93 e art. 8º, da Lei
nº 7347/85;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados nos autos apon-
taram a existência de irregularidades trabalhistas praticadas pelo in-
vestigado em epígrafe, infringindo, em tese, a legislação que dispõem
sobre jornada extraordinária (art. 7º, XIII da CRFB/88, artigos 58 e
seguintes, da CLT) e intervalo intrajornada (arts. 71, 77, 224, da
C LT ) ;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público do Trabalho a defesa, dentre outros, dos interesses sociais,
direitos individuais indisponíveis e direitos coletivos em sentido am-
plo (difusos, coletivos e individuais homogêneos), nos termos dos
dispositivos supracitados, resolve:

Instaurar INQUÉRITO CIVIL para tomada de medidas ca-
bíveis em face do ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ , com sede na
Avenida 7 de Setembro, nº 509, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ,
com o escopo de sanar as irregularidades trabalhistas que estão sendo
por ele perpetradas, (?) omissis

SUELI TEIXEIRA BESSA

PORTARIA Nº 49, DE 18 DE MARÇO DE 2013

O PROCURADOR DO TRABALHO, que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor dos fatos relatados na Representação nº
000181.2013.01.006/3-601, instaurada para apurar possíveis irregu-
laridades relacionadas ao meio ambiente de trabalho, jornada de tra-
balho, atraso ou não ocorrência de pagamento, desvio de função e
aplicação excessiva de penalidades;

Considerando o disposto nos arts. 127 e 129 da Constituição
da República, art. 6º, VII e 84, III, da Lei Complementar nº 75/93 e
art. 8º, §1º da Lei nº 7347/85, que atribuem ao Ministério Público do
Trabalho a defesa dos interesses difusos, coletivos, sociais e indi-
viduais indisponíveis, bem como a possibilidade de instauração de
Inquérito Civil; resolve:

Instaurar o Inquérito Civil nº 000181.2013.01.006/3-601 em
face da empresa MERCADINHO E PADARIA ILHA DA CON-
CEIÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ 01.761.158/0001-47 e com
endereço na Travessa Mário Neves, nº 341, Ilha da Conceição, Ni-
terói, RJ. Presidirá o inquérito o Procurador do Trabalho, PATRICK
MAIA MERÍSIO, que poderá ser secretariado pela servidora Ado-
lúcia Castro de Oliveira Chernicharo, Técnico Administrativo.

PATRICK MAIA MERÍSIO

PORTARIA Nº 51, DE 13 DE MARÇO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pela Procu-
radora do Trabalho que esta subscreve, lotada na Procuradoria do
Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes, no âmbito da
Coordenadoria de Atuação em Primeiro Grau, com amparo nos ar-
tigos 7º e incisos, 127 e 129, inciso III, da Constituição da República,
art. 5º, inciso III, alínea "e", art. 6º, inciso VII, alíneas "c" e "d", e art.
84, inciso II, da Lei Complementar 75, de 20.05.93 e art. 8º, da Lei
nº 7347/85;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados nos autos apon-
taram a existência de irregularidades trabalhistas praticadas pelo in-
vestigado em epígrafe, infringindo, em tese, a legislação que dispõem
sobre intervalo intrajornada (arts. 71 da CLT), férias (art. 7º, XVII da
CRFB/88 e arts. 129 a 153 da CLT) e atraso ou não pagamento de
salários (arts. 7º, X da CRFB/88 e . 457 a 467 da CLT);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público do Trabalho a defesa, dentre outros, dos interesses sociais,
direitos individuais indisponíveis e direitos coletivos em sentido am-
plo (difusos, coletivos e individuais homogêneos), nos termos dos
dispositivos supracitados, resolve:

Instaurar INQUÉRITO CIVIL para tomada de medidas ca-
bíveis em face da ANGELS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.,
CNPJ 03.372.304/0001-78, com sede na Rua Vieira Ferreira, nº 132,
Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, com o escopo de sanar as ir-
regularidades trabalhistas que supostamente estão sendo por ela per-
petrada, (?) omissis

SUELI TEIXEIRA BESSA

PORTARIA Nº 52, DE 18 DE MARÇO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pela Procu-
radora do Trabalho que esta subscreve, lotada na Procuradoria do
Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes, no âmbito da
Coordenadoria de Atuação em Primeiro Grau, com amparo nos ar-
tigos 7º e incisos, 127 e 129, inciso III, da Constituição da República,
art. 5º, inciso III, alínea "e", art. 6º, inciso VII, alíneas "c" e "d", e art.
84, inciso II, da Lei Complementar 75, de 20.05.93 e art. 8º, da Lei
nº 7347/85;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados nos autos apon-
taram a existência de irregularidades trabalhistas praticadas pelo in-
vestigado em epígrafe, infringindo, em tese, a legislação que dispõe
sobre irregularidade, recusa ou cobrança de homologação de TRCT
(artigos 8º da CRFB/88 e 477 da CLT);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público do Trabalho a defesa, dentre outros, dos interesses sociais,
direitos individuais indisponíveis e direitos coletivos em sentido am-
plo (difusos, coletivos e individuais homogêneos), nos termos dos
dispositivos supracitados, resolve:

Instaurar INQUÉRITO CIVIL para tomada de medidas ca-
bíveis em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
TRANSPORTES TODOVIÁRIOS DE CARGAS E PASSAGEIROS
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,com sede na Avenida Alberto
Torres, nº 85, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, com o escopo de
sanar as irregularidades trabalhistas que supostamente vêm sendo por
ele perpetradas, (?) omissis

SUELI TEIXEIRA BESSA

20ª REGIÃO

PORTARIA Nº 77, DE 4 DE MARÇO DE 2013

O Procurador do Trabalho que esta subscreve, no uso de suas
atribuições legais e considerando que do conteúdo dos autos do Pro-
cedimento Preparatório nº 000806.2012.20.000/8 constam indícios de
lesão à ordem jurídica e a direitos sociais constitucionalmente ga-
rantidos (Sinalização de Segurança, Transporte de Trabalhadores,
Desvio de Função), resolve, com fulcro nos arts. 129, inciso III, da
Constituição Federal, 6º, inciso VII, "d" e 84, inciso II, da Lei Com-
plementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, determinar a INS-
TAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL em face da CONSTRUTORA
A GASPAR S/A (CNPJ nº 08.323.347/0007-72). Afixe-se a presente
Portaria no local de costume. Publique-se.

MAURÍCIO COENTRO PAIS DE MELO
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