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Coordenação Pedagógica OAB – Abril de 2017 

Prof. Darlan Barroso 

FUNDAMENTOS PARA RECURSOS - 1ª FASE DO XXII EXAME UNIFICADO OAB/FGV 

Orientações de interposição do recurso 

� O prazo para a interposição dos recursos será das 12h00 do dia 17/04 às 12h00 do dia 20/04 

(horário de Brasília)  

� O recurso deverá ser interposto por meio eletrônico, no site da FGV, com uso da senha de 

acesso pessoal. 

� O recurso será interposto por questão objetiva, limitado a até 5.000 caracteres cada um. 

� Ao elaborar o recurso o candidato não poderá criar nenhum dado de identificação, sob 

pena de ser liminarmente indeferido. 

� Ao redigir os argumentos, mesmo utilizando os fundamentos disponibilizados pela 

Coordenação, redija o texto com suas palavras, evitando padronização ou modelos. 

� No texto, tenha clareza e objetividade, requerendo ao final de cada item a “anulação da 

questão com o deferimento da pontuação respectiva”. 

� O recurso poderá ser: a) contra gabarito – neste caso para atacar o conteúdo da questão 

(fundamentos para anulação); b) contra a correção/erro material – para que o candidato 

alegue vício na leitura do cartão de resposta. 

 

Importante: no caso de anulação de questão da prova objetiva, a pontuação 

correspondente será atribuída a todos os examinandos indistintamente, inclusive aos 

que não tenham interposto recurso. 

 

Caso o candidato tenha acertado a questão e, consequentemente, já tenha ocorrido o 

cômputo da nota, não haverá a atribuição de nova pontuação em caso de anulação. 

 A equipe de professores OAB do Complexo Damásio de Jesus analisou todas as questões da 

prova, bem como aquelas comentadas nas redes sociais como passíveis de recursos e, deliberou 

pela fundamentação e pedido de anulação das questões seguintes (tipo branco - 1): 

 

• Direito Constitucional – questões n.º 14 

• Direito Processual do Trabalho – questões n.º 77 
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FUNDAMENTOS 

Para os fundamentos, observe o número da questão e a respectiva prova (utilizada prova TIPO 

BRANCA – 1) faça a correspondência com a sua prova. 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Professor Ricardo Macau 

  

Questão 14 
A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de 

proteção desses direitos ao longo do constitucionalismo democrático, desde as primeiras 

Constituições liberais até os dias de hoje. Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de 

mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes 

paradigmas do Estado de Direito, notadamente do Estado Liberal de Direito e do Estado 

Democrático Social de Direito. Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de direitos, 

não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, mas também demonstra o contexto 

de unidade e indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum. A partir dos 

conceitos da teoria dimensional dos direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta.  

A) Os direitos estatais prestacionais, ligados ao Estado Liberal de Direito, nasceram atrelados ao 

princípio da igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos.  

B) A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez de recursos econômicos e 

financeiros do Estado, não tem nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de 

segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito.  

C) O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona aos direitos transindividuais 

de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 

de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente.  

D) Sob a égide da estatalidade mínima do Estado Liberal, os direitos negativos de defesa dotados 

de natureza absenteísta são corretamente classificados como direitos de primeira dimensão. 

 

Fundamentos recursais 

A questão apresenta duas alternativas corretas. 
O gabarito oficial apontou o acerto do item “D”, que expõe, com precisão, o conceito de direitos 
fundamentais de primeira dimensão, também chamados de direitos negativos ou deveres de 
abstenção do Estado. 
Ocorre, entretanto, que o item “C” também está correto. Esta alternativa define os direitos coletivos 
como sendo integrantes da terceira dimensão dos direitos fundamentais e cita, como exemplo, o 
direito ao meio ambiente. Em complemento, registra que os direitos coletivos correspondem aos 
direitos transindividuais de natureza indivisível, titularizados por pessoas indeterminadas e ligadas 
por laços de fato. Toda a redação apresentada pelo examinador condiz com a definição de direitos 
difusos e coletivos, conforme se evidenciará nas razões deste recurso. 
Ao analisar os direitos de terceira geração, GILMAR FERREIRA MENDES anota que esses direitos 
“peculiarizam-se pela titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são concebidos para a proteção 
não do homem isoladamente, mas de coletividades, de grupos. Tem-se, aqui, o direito à paz, ao 
desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural” 
(Curso de Direito Constitucional, 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 156). 
 
HUGO NIGRO MAZZILI, por sua vez, delimita o conceito de direitos difusos nos termos que seguem:  
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“Difusos – como conceitua o CDC – são interesses ou direitos ‘transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato’. Os 
interesses difusos compreendem grupos menos determinados de pessoas (melhor do que pessoas 
indeterminadas, são antes pessoas indetermináveis), entre as quais inexiste vínculo jurídico ou 
fático preciso. São como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, 
compartilhados por pessoas indetermináveis, que se encontrem unidades por circunstâncias de 
fatos conexas” (A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses, 24ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 53). 
Mais do que considerações doutrinárias, é importante registrar que a jurisprudência do STF, ao 
tratar a temática do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, adotou posicionamento 
condizente com a doutrina e com a assertiva consignada na letra C da questão, como se pode inferir 
no acórdão do MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, Dj de 17-11-1995: 
“A QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DIREITO DE 
TERCEIRA GERAÇÃO - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. - O DIREITO A INTEGRIDADE DO MEIO 
AMBIENTE - TIPICO DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE 
TITULARIDADE COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS, A EXPRESSAO SIGNIFICATIVA DE UM PODER ATRIBUIDO, NÃO AO INDIVIDUO 
IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO VERDADEIRAMENTE MAIS 
ABRANGENTE, A PROPRIA COLETIVIDADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 
(DIREITOS CIVIS E POLITICOS) - QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES CLASSICAS, NEGATIVAS OU 
FORMAIS - REALCAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO (DIREITOS 
ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) - QUE SE IDENTIFICA COM AS LIBERDADES POSITIVAS, REAIS 
OU CONCRETAS - ACENTUAM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, 
QUE MATERIALIZAM PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA ATRIBUIDOS GENERICAMENTE A 
TODAS AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM 
MOMENTO IMPORTANTE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSAO E RECONHECIMENTO 
DOS DIREITOS HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS 
INDISPONIVEIS, PELA NOTA DE UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE”. 
Diante do exposto, tendo em vista a existência de DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS (letras “C” e “D”), 
solicita-se a ANULAÇÃO da questão. 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  
Professor Leone Pereira 

  

Questão 77 
Expedida carta precatória executória numa demanda trabalhista, o juízo deprecante cita o devedor 

para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o oficial de justiça retorna e penhora um dos 

imóveis do executado, avaliando-o e garantindo o juízo.   

Imediatamente o executado ajuíza embargos de devedor, alegando que o bem penhorado foi 

subavaliado, apresentando a documentação que entende provar que o valor de mercado do  bem  

é  muito  superior  àquele  lançado  no  auto  pelo  oficial de justiça.   

Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a legislação em vigor e o entendimento consolidado 

do TST, assinale a opção que, justificadamente, indica o juízo competente para apreciar os 

embargos.   

A) O juízo deprecante é competente, pois dele se origina a execução.  

B) O julgamento poderá competir aos juízos deprecante ou ao deprecado, porque a Lei não traz 

previsão.  
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C) O juízo deprecado será competente, porque a matéria se refere a suposto vício na penhora.  

D) A Lei e a jurisprudência são omissas a respeito, daí porque a parte poderá escolher qual dos 

juízos apreciará os embargos. 

 

Fundamentos recursais 

O enunciado deixa claro que o juízo que determinou a penhora do bem foi o deprecante. O CPC, 
por seu turno, enuncia que a competência para julgar embargos à execução somente é do 
deprecado quando foi ele próprio que praticou o ato viciado; do deprecante, nas demais hipóteses 
(art. 914, §2º, CPC) 
No mais, é certo que não se aplica, ao caso concreto, a previsão da Súmula 419 do TST, 
recentemente alterada pela Resolução 212/2016, já que esta trata exclusivamente de embargos 
de terceiro, que não são objeto da questão (“COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO 
POR CARTA PRECATÓRIA. JUIZO DEPRECADO. Na execução por carta precatória, os embargos de 
terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem 
constrito ou se já devolvida à carta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015”) 
O mesmo pode ser dito em relação ao art. 676, parágrafo único, do CPC, que também trata 
exclusivamente dos embargos de terceiro (art. 676, par.ún., CPC. Nos casos de ato de constrição 
realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo 
deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta”)  
De rigor, portanto, a alteração do gabarito apresentado pela Banca, da alternativa “C” para 
alternativa “A”. 
 

 


