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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

 
15º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 

PROCURADOR DO TRABALHO 
 

2ª PROVA ESCRITA – QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 

QUESTÃO nº 1  

Os princípios constitucionais do processo obrigam e vinculam o Processo do 
Trabalho, a exemplo do que impõem também a outros ramos processuais. 

Há, no entanto, um emaranhado de princípios, que se entrelaçam e se 
complementam, tanto de Direito material quanto de Direito Processual. Só na 
instância processual, é de se mencionar, (a) além dos informados pelo processo 
constitucional, (b) os inerentes à jurisdição, (c) os levantados pela Teoria Geral do 
Processo (TGP) e (d) os específicos de cada espécie processual, como os do Processo 
do Trabalho. Na teia principiológica, apesar de sua complementariedade, quando não 
superioridade, é possível haver choques eventuais, verificáveis em situações concretas 
(ou nem tão concretas). De todo modo, é indiscutível que os princípios sofrem 
influências recíprocas, que se projetam em cada ramo processual, na forma das ações 
que neste se manejam. 

Em vista disso, quais as incompatibilidades encontradas entre os princípios gerais 
do processo e os específicos do Processo do Trabalho? Em sua resposta, (a) 
exemplifique com situações concretas nas quais haja ações constitucionais de 
competência da Justiça do Trabalho; (b) enfrente questões práticas no seu 
processamento, tendo em vista a ritualística do Direito Processual do Trabalho; e (c) 
aponte critérios de solubilidade, tendo em vista os itens desta questão.  

 

QUESTÃO Nº 2  

Disserte sobre as garantias fundamentais de direitos humanos violadas nas 
hipóteses de trabalho infantil, referindo as origens de tais garantias em diplomas 
internacionais, bem como as implicações para com dispositivos da Constituição 
Federal. 
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QUESTÃO Nº 3 

A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou os princípios da 
igualdade e liberdade. Disserte sobre estes princípios e suas implicações no direito 
individual do trabalho. 
 

 

QUESTÃO Nº 4 

 Disserte sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho com relação às 
greves nas atividades consideradas essenciais.  

 

 

QUESTÃO Nº 5 

 Discorra sobre as semelhanças e diferenças entre tutela antecipada e tutela 
cautelar. 

 


