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QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 
1. Quanto ao comparecimento da reclamada a audiência assinale a 
alternativa correta: 
a) O não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão 
quanto à matéria de fato e de direito. 
b) A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, não é 
revel, desde que presente seu advogado munido de procuração.  
c) A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é 
revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, não podendo 
ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, ainda 
declare, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do 
seu preposto no dia da audiência. 
d) Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou 
pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do 
reclamado. 
 
2. Quanto ao depósito recursal assinale a alternativa incorreta: 
a) É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em 
relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor 
da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.  
b) Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer 
de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, 
porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do 
juízo.  
c) Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito 
recursal efetuado por uma delas em nenhuma hipótese aproveita as demais, 
em razão da individualidade da demanda. 
d) Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito 
recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que 
efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. 
 
3. Quanto a identidade física do Juiz no processo do trabalho e o ônus da 
prova é correto afirma que: 
a) Não se aplica às Varas do Trabalho o princípio da identidade física do juiz. 
b) Aplica-se às Varas do Trabalho o princípio da identidade física do juiz. 
c) O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a 
prestação de serviço e o despedimento, é do empregado visto serem as verbas 
rescisórias fato constitutivo de seu direito. 
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d) O empregado deve provar que a prestação de serviço se deu de forma 
habitual e com subordinação na ação que pretenda ver reconhecido o vínculo 
empregatício, quando negado pela reclamada tais elementos. 
 
4. Avalie as afirmativas que seguem: 
I. Na Justiça do Trabalhoas decisões interlocutórias não ensejam recurso 
imediato, mas pode ser interposto recurso excepcionalmente no caso de 
decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação 
Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. 
II. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no 
primeiro dia útil imediato e a contagem, no subseqüente.  
III. Em qualquer caso o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se 
desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não 
preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir 
a irregularidade em 10 (dez) dias, a parte não o fizer. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I e II estão incorretas. 
b) III está correta. 
c) I e III estão incorretas. 
d) Apenas III está incorreta.  
 
5. Quanto ao prequestionamento avalie as afirmativas que seguem: 
I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada 
haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito. 
II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no 
recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento 
sobre o tema, sob pena de preclusão. 
III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso 
principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante 
opostos embargos de declaração. 
a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Apenas III estão correta. 
 
6. Quanto às testemunhas no processo do trabalho é incorreto afirmar 
que: 
a) Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter 
litigado contra o mesmo empregador. 
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b) Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 (três) testemunhas, salvo 
quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 
6 (seis).  
c) As testemunhas poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, 
ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente 
arroladas ou convocadas. 
d) As testemunhas comparecerão a audiência independentemente de 
notificação ou intimação. 
 
7. Quanto ao instrumento de mandato avalie as assertivas abaixo nos 
ternos da jurisprudência do TST: 
I - Inadmissível na fase recursal a regularização da representação processual, 
cuja aplicação se restringe ao Juízo de 1º grau.  
II - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém 
cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da 
demanda.  
III - Diante da existência de previsão, no mandato, fixando termo para sua 
juntada, o instrumento de mandato só tem validade se anexado ao processo 
dentro do aludido prazo.  
IV - São Inválidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, 
no mandato, poderes expressos para substabelecer 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas II está correta. 
d) Apenas IV está incorreta.  

 
8. Avalie as assertivas que seguem: 
I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a 
existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. 
II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a 
decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. 
III – Na hipótese do inciso II, admite-se a reconsideração da análise da 
tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em 
Agravo Regimental, Agravo de Instrumento ou Embargos de Declaração. 
 
Assinale a correta: 

a) I e II apenas 
b) I, II e III 
c) II e III 
d) Nenhuma alternativa correta 
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9. Quanto ao SEGURO-DESEMPREGO assinale a alternativa incorreta: 
a) Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre 
empregado e empregador tendo por objeto indenização pelo não-fornecimento 
das guias do seguro-desemprego.  
b) O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento 
do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização.  
c) Empregado doméstico inscrito no FGTS possui direito a 5 parcelas de 
seguro desemprego quando dispensado após 24 meses de serviço. 
d) Empregado doméstico inscrito no FGTS possui direito a seguro desemprego 
quando inscrito no FGTS após 16 meses sendo dispensado sem justa causa. 
 
10. Avalie as assertivas abaixo: 
I - Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os 
salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do 
período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego.  
II - Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário 
quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT. 
III - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação 
pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso 
ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a 
recurso.  
IV - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, 
cabe a impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de 
recurso próprio.  
 
11. Observe as assertivas que seguem: 
I - Tendo a decisão monocrática de provimento ou denegação de recurso, 
prevista no art. 557 do CPC, conteúdo decisório definitivo e conclusivo da lide, 
comporta ser esclarecida pela via dos embargos de declaração, em decisão 
aclaratória, também monocrática, quando se pretende tão-somente suprir 
omissão e não, modificação do julgado. 
II - Postulando o embargante efeito modificativo, os embargos declaratórios 
deverão ser submetidos ao pronunciamento do Colegiado, convertidos em 
agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual.  
III - Se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e 
Vara do Trabalho a ele vinculada.  
IV - Não se conhece de recurso para o TST, pela ausência do requisito de 
admissibilidade inscrito no art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente 
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não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora 
proposta.  
 
Assinale a alternativa correta: 

a) Estão corretas I e II apenas. 
b) Está correta apenas IV. 
c) A alternativa IV é Incorreta. 
d) Estão corretas I, II e IV.   

  
12. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às 
Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a 
ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho. 
b) Nos dissídios individuais o depósito recursal será efetivado mediante a 
utilização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social – GFIP, admitido o depósito judicial, realizado na sede do juízo e à 
disposição deste, na hipótese de relação de trabalho não submetida ao regime 
do FGTS.  
c) Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam 
realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação 
em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se 
constatada a inexistência de prejuízo.  
d) Não é extemporâneo recurso interposto antes de publicado o 
acórdão impugnado. 
 
13. Assinale a alternativa correta: 
a) A interrupção do prazo recursal em razão da interposição de embargos de 
declaração pela parte adversa acarreta prejuízo àquele que apresentou seu 
recurso tempestivamente, devendo renovar o recurso interposto. 
b) A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e 
fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por 
seus procuradores, não estão dispensadas da juntada de instrumento de 
mandato e de comprovação do ato de nomeação.  
c) Nas condenações por dano moral, a atualização monetária e os juros são 
devidos a partir da data do ajuizamento da ação.  
d) Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de 
recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a 
dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal 
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Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a 
Orientação Jurisprudencial deste Tribunal. 
 
14. Assinale a alternativa correta: 
a) Os prazos no processo do trabalho contam-se com inclusão do dia do 
começo e exclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, 
podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo 
juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, devidamente comprovada.  
b) Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou dia feriado, não 
terminarão no primeiro dia útil seguinte. 
c) Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de 
intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira 
imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia 
útil que se seguir.  
d) Presume-se recebida a notificação 24 (vinte e quatro) horas depois de 
sua postagem, sendo que o seu não-recebimento ou a entrega após o decurso 
desse prazo constitui ônus de prova do remetente. 
 
15. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a 
ação em audiência, não importa arquivamento do processo. 
b) Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela 
cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria 
depor.  
c) A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto 
com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento 
de provas posteriores.  
d) A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela 
se aplica, afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o 
processo.  
 
16. Quanto as custas no processo do trabalho é correto afirmar que: 
a) As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão, 
ainda que a parte vencida na sentença tenha impetrado recurso. 
b) Sempre que houver acordo o pagamento das custas caberá em partes iguais 
aos litigantes. 
c) Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo 
pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo 
Presidente do Tribunal.  
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d) A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 
sucumbente na perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita. 
 
17. Assinale a alternativa correta quanto a possibilidade de intervenção 
de terceiro na Justiça do Trabalho de acordo com o entendimento 
sumulado pelo TST: 
a) A intervenção assistencial, simples ou adesiva, só é admissível se 
demonstrado o interesse jurídico e não o meramente econômico.  
b) A intervenção assistencial, apenas adesiva, só é admissível se demonstrado 
o interesse jurídico e não o meramente econômico.  
c) A intervenção assistencial, apensa simples, só é admissível se demonstrado 
o interesse jurídico e não o meramente econômico.  
d) A intervenção assistencial, simples ou adesiva, são inadmissíveis no 
processo do trabalho ainda que demonstrado o interesse jurídico e não o 
meramente econômico.  
 
18. Quanto a possibilidade de pagamento de custas e depósito recursal 
pela empresa em liquidação é correto afirmar que: 
a) Ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de 
custas ou de depósito do valor da condenação.  
b) Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de 
custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, se aplica à 
empresa em liquidação extrajudicial. 
c) Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de 
custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se 
aplica à empresa em liquidação extrajudicial.  
d) Ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de 
custas estando dispensada do depósito do valor da condenação.  
 
19. Assinale a alternativa incorreta quanto a Ação Rescisória: 
a) O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente 
subseqüente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja 
de mérito ou não.  
b) Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se 
em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para 
a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso 
tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão 
recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da 
decisão que julgar o recurso parcial.  
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c) O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, assim 
sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação 
judicial.  
d) Não se prorroga até o primeiro dia útil, imediatamente subseqüente, o prazo 
decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias 
forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente 
forense.    


