
 

 

 



 

 

RAZÕES RECURSAIS – PGE/AL  

 

Caros alunos, 

O Setor de Inteligência do CERS elaborou, com a ajuda do nosso time de professores 

especialistas, as razões recursais para as questões passíveis de recurso referentes ao concurso 

público para ingresso no cargo de Procurador Geral do Estado PGE/AL  

Este material foi pensado com o intuito de ajudá-los, por meio de fundamentos adequados, 

a interpor recurso relativo a algumas questões que, no entendimento dos nossos professores, 

não foram devidamente elaboradas pela Banca Examinadora do certame para ingresso no cargo 

de Procurador Geral do Estado de Alagoas. Vamos ajuda-los também com o passo a passo para 

interposição de um recurso perante a banca CEBRASPE. 

Temos a certeza de que será de grande proveito para a etapa recursal do concurso. Lembre-

se, enquanto houver recurso, ainda há esperança!  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Passo a Passo para interposição do recurso 

 

1) Acesse o site do concurso ou inicie pela página principal: https://www.cebraspe.org.br/concursos/ 

2) Faça login, fornecendo CPF e SENHA. 

3) Após o login, selecione o concurso contra que deseja interpor recurso. 

4) Selecionando o concurso, você deverá logo em seguida selecionar a inscrição pela qual irá 

interpor recurso. 

5) Na próxima página, aparecerá uma tela identificando o tipo de recurso (prova objetiva / prova de 

títulos, etc.) Logo abaixo, aparecerão dois quadros: um solicitando que seja selecionada a questão 

e outro a disciplina (ATENÇÃO! Cuidado para nesse momento não se equivocar em relacionar a 

questão com a disciplina. ex: questão 10 – disciplina – português ou questão 50 – disciplina – 

conhecimentos específicos). 

6) Em seguida, dentro do campo denominado “Argumento do candidato”, escreva seus argumentos, 

apontando o que considera incorreto na questão, no gabarito ou na avaliação e indique o que você 

deseja (anulação da questão, mudança de gabarito, recorreção, reavaliação, etc.). Ao final, você 

terá outro campo denominado “Fonte Bibliográfica”, necessário para que você possa concluir 

satisfatoriamente o recurso. 

7) Para finalizar, clique em “ADICIONAR” para que seu recurso seja enviado diretamente para o 

sistema. Na parte superior da tela, após clicar em ADICIONAR, irá aparecer seu recurso. Caso 

deseje imprimi-lo, basta clicar no campo “IMPRIMIR”, que está ao lado do campo “ADICIONAR”. 

Caso deseje interpor mais recursos referentes a outras questões, basta continuar na tela, seguindo 

todos os passos apresentados anteriormente.  

 

 



 

 

Informações Importantes para a Interposição do 

Recurso 

É de extrema importância que os alunos não copiem e colem os argumentos dispostos 

nesse documento. O recurso é um espaço individual de argumentação perante a banca de 

execução de prova. Eventualmente a cópia de argumentos é passível de prejuízo aos alunos 

restando como melhor opção a leitura do material disponibilizado e a reprodução com suas 

próprias palavras mediante o esquema aqui apresentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIREITO DO TRABALHO 

 

  

 

 

⮚ Questão 33 

 

⮚ Gabarito Preliminar: Letra E 

 

Prof. Fabiano Veiga 

 

Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 05ª 

Região. Ex-Técnico Previdenciário do Instituto Nacional do 

Seguro Social. Ex-Técnico Judiciário do Tribunal Regional da 5º 

Região. Ex-Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho 

da 5º Região . Especialista em Direito e Processo do trabalho pelo 

Instituto Excelência (Juspodivm). Especialista em Direito 

Constitucional pela Escola Judicial do TRT da 5ª Região (convênio 

com a Universidade Federal da Bahia).Bacharel em Direito 

(UFBA). Professor de Cursos de Pós-Graduação em Direito. 

Professor do Curso DIPA. Professor de Cursos Preparatórios Para 

Concursos Públicos. Autor de Obras Jurídicas  



 

 

Razões Recursais 

Prezados,  

A questão encontra-se indeterminada pelo enunciado, embora faça referência ao 

contrato de trabalho temporário, não há clareza do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 

n. (6.019/74), nem das circunstâncias do contrato temporário.  

A visualização das assertivas inclui a definição de jurisprudência recente do TST que 

identifica a existência de estabilidade apenas quando ocorre dispensa arbitrária ou sem justa 

causa.   

Por outro lado, é configurado, nesses casos, o que se destaca no julgamento do IAC-

5639-31.2013.5.12.0051, que fixou a tese da impossibilidade de estabilidade da empregada 

gestante nos contratos temporários definidos pela Lei n 6019/74. Não obstante, não há na 

questão nenhuma implicação de referência a essa lei, impossibilitando a sua resolução sem uma 

grande parcela de prejuízos. Pela lisura e correspondência dos certames, recomenda-se a revisão 

de tal gabarito. 

 

 

 

 

 



 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

 

 

 

 

⮚ Questão 59 

 

Gabarito Preliminar: Letra A 

 

Prof. Marco Aurélio Peixoto 

 

Advogado da União. Doutorando em Direito 

Processual pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ. Mestre em Direito Público pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

Especialista em Direito Público pela UnB. Membro do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. 

Associado Fundador da ANNEP - Associação Norte e 

Nordeste de Professores de Processo, Professor 

Honorário da Escola Superior da Advocacia da 

OAB/PE, da Graduação em Direito do Centro 

Universitário Estácio do Recife, das Especializações 

em Direito Processual Civil da UFPE, do 

IAJUF/UNIRIOS, do Centro Universitário Estácio do 

Recife e da Esmatra VI. Coordenador da Pós-

Graduação em Advocacia Pública do IAJUF/Unirios. 

Professor do CERS. Adjunto da Direção da Escola da 

AGU. 



 

 

Razões Recursais 

Prezados,  

A questão apresenta um mero equívoco, mas que pode gerar anulação. Nesse sentido, o 

enunciado fala em “réu”, quando deveria falar em “autor”, já que se cuida da competência para 

ajuizamento da ação.  

Por comprometer o entendimento acerca da questão e causar eventuais dúvidas 

desnecessárias aos candidatos recomenda-se a anulação da questão. 

 

⮚ Questão 62 

 

Gabarito Preliminar: Letra A 

Razões Recursais 

Prezados,  

O enunciado fala que para o Estado intervir na causa, “deve” estar presente. Na verdade, 

se formos olhar a assistência enquanto modalidade interventiva do CPC, necessita-se de interesse 

jurídico. Ocorre que a Lei 9.469/97 prevê, em seu art. 5º, parágrafo único, que:  

As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, 

ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente de interesse 



 

 

jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e 

memorais reputados úteis ao exame da matéria.  

Assim, a rigor, o “deve” acarreta a ausência de resposta na questão, porque haverá 

situações em que, havendo interesse jurídico, ter-se-á a assistência do CPC, mas também, haverá 

situações em que, mesmo sem interesse jurídico, mas com reflexo interesse econômico, teremos 

a intervenção anômala da Lei 9.469/97. 

Portanto, pela pretensa dubiedade da questão não possível haver lisura ao certificar tal 

resposta, sendo prejuízo de grande valor aos candidatos, a qual deve ser providencialmente 

sanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIREITO AMBIENTAL  

 

 

⮚ Questão 81 

 

Gabarito Preliminar: Letra B 

Razões Recursais 

Prezados, 

 

Prof. Rafael Matthes 

 

Advogado e consultor nas áreas de Direito Ambiental, 

Agrário e Tributário. Professor universitário e de cursos 

preparatórios do CERS. Doutorando e mestre em Direito 

Ambiental pela PUC/SP. MBA em Gestão do 

Agronegócio. Tecnólogo em Gestão Ambiental. Foi 

consultor voluntário em Sustentabilidade na RIO+20 pelo 

PNUD/ONU. Autor de diversos artigos na área 

Ambiental. 



 

 

A questão não possui alternativa correta. O gabarito apresentado pela banca não satisfaz, 

em conformidade a letra do Artigo 24, VIII da Constituição Federal. Vejamos: 

Art. 24: competência legislativa concorrente.  

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

Nesse contexto, apesar da competência para legislar sobre crimes ambientais ter previsão 

no artigo 22, I da CF, não há vedação quanto ao regramento da responsabilidade reparatória 

em sede de competência concorrente.  

⮚ Questão 89 

 

Gabarito preliminar: C 

Razões Recursais 

Prezados, 

O enunciado apresenta-se desconexo com todas as alternativas.  

A obrigação de reparar o dano, e o teor da Súmula 629 do STJ, relacionam-se com o 

artigo 14, par. 1, da Lei 6938/81, e não com o Decreto 6.514/08. Vejamos os dispositivos: 

Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação 

de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. 



 

 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores: 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público 

da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 

Desta forma, a questão deve ser anulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


