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 Exercícios 
 

1. No que diz respeito ao jus postulandi, conforme entendimento sumulado, é 
correto afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SP – 2011). 

 
(A) Pode ser exercido em qualquer instância da Justiça do Trabalho, exceto em 

se tratando de mandado de segurança. 
(B) Limita-se única e exclusivamente às Varas do Trabalho. 

(C) Não alcança nem o mandado de segurança, nem tampouco os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho, mas pode ser exercido em 

ação cautelar. 
(D) Pode ser exercido em ação cautelar, mas não em sede de ação rescisória. 
(E) Não cabe nos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. No que diz respeito ao jus postulandi, conforme entendimento sumulado, é 
correto afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SP – 2011). 

 
(A) Pode ser exercido em qualquer instância da Justiça do Trabalho, exceto em 

se tratando de mandado de segurança. 
(B) Limita-se única e exclusivamente às Varas do Trabalho. 

(C) Não alcança nem o mandado de segurança, nem tampouco os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho, mas pode ser exercido em 

ação cautelar. 
(D) Pode ser exercido em ação cautelar, mas não em sede de ação rescisória. 
(E) Não cabe nos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.  

 
SÚMULA 425 DO TST  

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. 



 
 
 

Exercícios 
2. Mirto, juiz de direito, indignado com determinadas situações que estão ocorrendo 

na empresa Z, gostaria de instaurar reclamação plúrima trabalhista. Porém, há um 
princípio que impede que o magistrado instaure de ofício o processo trabalhista. Trata-

se especificamente do princípio: (Advogado– FCC – Nossa Caixa - 2011). 
 

(A) da imparcialidade do juiz.  
(B) do devido processo legal.  

(C) do contraditório.  
(D) dispositivo. 
(E) inquisitório.  

 



 
 
 

Exercícios 
2. Mirto, juiz de direito, indignado com determinadas situações que estão 

ocorrendo na empresa Z, gostaria de instaurar reclamação plúrima trabalhista. 
Porém, há um princípio que impede que o magistrado instaure de ofício o 

processo trabalhista. Trata-se especificamente do princípio: (Advogado– FCC – 
Nossa Caixa - 2011). 

 
(A) da imparcialidade do juiz.  
(B) do devido processo legal.  

(C) do contraditório.  
(D) dispositivo. 
(E) inquisitório.  

 

Artigo 2º do Código de Processo Civil - Nenhum juiz prestará a tutela 
jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e 

forma legais. 
 



 

 

 

Exercícios 

 

3. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o Direito Processual 
Comum é fonte do Direito Processual do Trabalho. Neste caso, está sendo 

aplicado especificamente o princípio: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/RO-AC - 
2011). 

 
(A) da informalidade. 

(B) da celeridade. 
(C) da simplicidade. 

(D) da subsidiariedade. 
(E) do protecionismo ao trabalhador.  

 



 

 

 

Exercícios 

 

3. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o Direito Processual 
Comum é fonte do Direito Processual do Trabalho. Neste caso, está sendo 

aplicado especificamente o princípio: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/RO-AC - 
2011). 

 
(A) da informalidade. 

(B) da celeridade. 
(C) da simplicidade. 

(D) da subsidiariedade. 
(E) do protecionismo ao trabalhador.  

 
Artigo 769 do Código de Processo Civil - Nos casos omissos, o direito 

processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, 
exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 

 



 

 

 

Exercícios 

 

4. Quando a lei processual estabelece que compete ao réu alegar, na 
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, 
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir, está mencionando especificamente o Princípio da: (Técnico Judiciário 
– FCC – TRT/SC - 2010). 

 
(A) inafastabilidade de jurisdição. 

(B) boa-fé. 
(C) proteção. 

(D) instrumentalidade ou da finalidade. 
(E) eventualidade. 

 
Artigo 300 do Código de Processo Civil - Compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, 
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir.  
 



 

 

 

Exercícios 

 

4. Quando a lei processual estabelece que compete ao réu alegar, na 
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, 
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir, está mencionando especificamente o Princípio da: (Técnico Judiciário 
– FCC – TRT/SC - 2010). 

 
(A) inafastabilidade de jurisdição. 

(B) boa-fé. 
(C) proteção. 

(D) instrumentalidade ou da finalidade. 
(E) eventualidade. 

 
Artigo 300 do Código de Processo Civil - Compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, 
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir.  
 



 

 

 

Exercícios 
5. Em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, é INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – 

TRT/SE - 2012). 
 

(A) Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

(B) O TST será composto de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta 
e cinco e menos de sessenta anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela 

maioria absoluta do Senado Federal.  
(C) Um quinto dos Ministros do TST será composto dentre advogados de notório saber jurídico e 

de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do 
Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício na carreira. 

(D) Os membros do Ministério Público do Trabalho e da advocacia serão indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o 
tribunal formará lista tríplice e a escolha para nomeação será feita pelo Poder Executivo. 

(E) Ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho cabe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e 

segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 
 



 

 

 

Exercícios 

5. Em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, é INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho 
– FCC – TRT/SE - 2012). 

 
(A) Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. 

(B) O TST será composto de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos, nomeados pelo Presidente da 

República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.  
(C) Um quinto dos Ministros do TST será composto dentre advogados de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional 

e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício na carreira. 

(D) Os membros do Ministério Público do Trabalho e da advocacia serão indicados em 
lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as 

indicações, o tribunal formará lista tríplice e a escolha para nomeação será feita pelo 
Poder Executivo. 

(E) Ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho cabe exercer, na forma da lei, a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 

Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões 
terão efeito vinculante. 

 
 



 

 

 

Exercícios 
5. Em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, é INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – 

TRT/SE - 2012). 
 

Artigo 111-A da Constituição Federal – O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e 
sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do 

Senado Federal, sendo: 
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros 

do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o 
disposto no art. 94; 

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da 
carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira; 

II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e 

segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 
 



 

 

 

Exercícios 
6. São órgãos da Justiça do Trabalho: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PE - 2006). 

 
(A) a Procuradoria da Justiça do Trabalho, os Juízes do Trabalho, os Tribunais Federais do Trabalho 

e o Tribunal Superior do Trabalho. 
(B) os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça. 

(C) a Delegacia Regional do Trabalho, os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o 
Tribunal Superior do Trabalho. 

(D) os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o 
Ministério Público do Trabalho. 

(E) os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. 
 



 

 

 

Exercícios 
6. São órgãos da Justiça do Trabalho: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PE - 2006). 

 
(A) a Procuradoria da Justiça do Trabalho, os Juízes do Trabalho, os Tribunais Federais do Trabalho 

e o Tribunal Superior do Trabalho. 
(B) os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça. 

(C) a Delegacia Regional do Trabalho, os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o 
Tribunal Superior do Trabalho. 

(D) os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o 
Ministério Público do Trabalho. 

(E) os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. 
 

Artigo 111 da Constituição Federal – São órgãos da Justiça do Trabalho: 
 

I - o Tribunal Superior do Trabalho; 
II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 

III - Juizes do Trabalho. 
 
 



 

 

 

Exercícios 
7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar : (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SE - 2012). 

 
(A) as ações que envolvam exercício do direito de greve. 

(B) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da 

Previdência Social). 
(C) a execução de ofício das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, CF, e seus 
acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir e relativas ao período de vínculo 

empregatício reconhecido por sentença. 
(D) as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
(E) as ações sobre questões sindicais envolvendo sindicatos e trabalhadores e sindicatos e 

empregadores. 
 



 

 

 

Exercícios 
7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Juiz do Trabalho– FCC – TRT/SE - 2012). 

 
(A) as ações que envolvam exercício do direito de greve. 

(B) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da 

Previdência Social). 
(C) a execução de ofício das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, CF, e seus 
acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir e relativas ao período de vínculo 

empregatício reconhecido por sentença. 
(D) as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
(E) as ações sobre questões sindicais envolvendo sindicatos e trabalhadores e sindicatos e 

empregadores. 
 



 

 

 

Exercícios 
Artigo  114 da Constituição Federal - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  

 
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;  
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e 

entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver 

matéria sujeita à sua jurisdição; 
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 

art. 102, I, o; 
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho; 

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 



 

 

 

Exercícios 
8. As competências em razão da pessoa, da função e da matéria são de natureza: (Técnico 

Judiciário – FCC – TRT/SP - 2008). 
 

(A) absoluta, absoluta e relativa, respectivamente. 
(B) relativa. 

(C) relativa, absoluta e absoluta, respectivamente. 
(D) absoluta, relativa e absoluta, respectivamente. 

(E) absoluta. 
 



 

 

 

Exercícios 
8. As competências em razão da pessoa, da função e da matéria são de natureza: (Técnico 

Judiciário – FCC – TRT/SP - 2008). 
 

(A) absoluta, absoluta e relativa, respectivamente. 
(B) relativa. 

(C) relativa, absoluta e absoluta, respectivamente. 
(D) absoluta, relativa e absoluta, respectivamente. 

(E) absoluta. 
 



 

 

 

Exercícios 
9. Zeus, com domicílio em Recife, passou por seleção e foi contratado na cidade de Salvador, sede 

da empresa XPTO Empreendimentos, para a função de assistente contábil. Durante todo o seu 
contrato Joaquim trabalhou no município de Fortaleza, sendo dispensado após dois anos de 
contrato, sem receber suas verbas rescisórias. Conforme regras da Consolidação das Leis do 

Trabalho relativas à competência territorial para propositura de ação trabalhista, Zeus deve propor 
a reclamatória trabalhista para receber seus haveres em: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 

2012). 
 

(A) Recife, porque é o domicílio do autor. 
(B) Salvador, porque é o local da sua contratação. 

(C) Salvador, porque é a sede do réu. 
(D) Fortaleza, porque é o local da prestação dos serviços. 

(E) qualquer dos três municípios, porque depende do foro de eleição. 
 



 

 

 

Exercícios 
9. Zeus, com domicílio em Recife, passou por seleção e foi contratado na cidade de Salvador, sede 

da empresa XPTO Empreendimentos, para a função de assistente contábil. Durante todo o seu 
contrato Joaquim trabalhou no município de Fortaleza, sendo dispensado após dois anos de 
contrato, sem receber suas verbas rescisórias. Conforme regras da Consolidação das Leis do 

Trabalho relativas à competência territorial para propositura de ação trabalhista, Zeus deve propor 
a reclamatória trabalhista para receber seus haveres em: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 

2012). 
 

(A) Recife, porque é o domicílio do autor. 
(B) Salvador, porque é o local da sua contratação. 

(C) Salvador, porque é a sede do réu. 
(D) Fortaleza, porque é o local da prestação dos serviços. 

(E) qualquer dos três municípios, porque depende do foro de eleição. 
 

Artigo 651 da CLT- A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela 
localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda 

que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. 
 



 

 

 

Exercícios 
10. O conflito positivido de jurisdição entre um Juiz do Trabalho e um Juiz de Direito, este no 
exercício da jurisdição trabalhista, na forma do artigo 668 da Consolição das Leis do Trabalho, 

deverá ser julgado pelo: (Defensor Público – FCC – DPE /MA - 2009). 
 

(A) Tribunal Superior do Trabalho, em qualquer hipótese. 
(B) Superior Tribunal de Justiça, em qualquer hipótese. 

(C) Tribunal Regional do Trabalho, se a competência geográfica de ambos estiver afeta a um 
mesmo Tribunal Regional do Trabalho. 

(D) Tribunal de Justiça do Estado em que se situar a Vara Cível. 
(E) Tribunal Regional Federal em que se situarem as unidades judiciárias conflitantes. 

 



 

 

 

Exercícios 
10. O conflito positivido de jurisdição entre um Juiz do Trabalho e um Juiz de Direito, este no 
exercício da jurisdição trabalhista, na forma do artigo 668 da Consolição das Leis do Trabalho, 

deverá ser julgado pelo: (Defensor Público – FCC – DPE /MA - 2009). 
 

(A) Tribunal Superior do Trabalho, em qualquer hipótese. 
(B) Superior Tribunal de Justiça, em qualquer hipótese. 

(C) Tribunal Regional do Trabalho, se a competência geográfica de ambos estiver afeta a um 
mesmo Tribunal Regional do Trabalho. 

(D) Tribunal de Justiça do Estado em que se situar a Vara Cível. 
(E) Tribunal Regional Federal em que se situarem as unidades judiciárias conflitantes. 

 
Artigo 678 da CLT –  Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, compete:  

 I - ao Tribunal Pleno, especialmente:  
c) processar e julgar em última instância: 

3) os conflitos de jurisdição entre as suas Turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição 
trabalhista, as Juntas de Conciliação e Julgamento, ou entre aquêles e estas; 

 
 



 

 

Gabarito 

1 – D 

2 – D 
3 – D 
4 – E 
5 – B 
6 – E 
7 – A 
8 – E 
9 – D 
10 – C 

 



 Exercícios de Direito 

Processual do Trabalho para 

Concursos 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Maria, advogada da empresa Rural, foi intimada pelo Diário Oficial 
Eletrônico para cumprir determinação de magistrado em cinco dias. Porém, 

Maria está com dúvidas a respeito da contagem do prazo processual 
indagando João, seu colega de trabalho, a respeito da respectiva contagem. 

João deverá responder que os prazos processuais: (Técnico Judiciário – FCC – 
TRT/AL – 2008). 

 
(A) são, em qualquer hipótese, contínuos, irreleváveis e improrrogáveis, por 

expressa determinação legal. 
(B) contam-se com a inclusão do dia do começo e exclusão do dia do 

vencimento, e são contínuos e releváveis. 
(C) contam-se com a inclusão do dia do começo e exclusão do dia do 

vencimento, e são contínuos e irreleváveis.  
(D) que terminarem aos sábados ou domingos vencerão antecipadamente na 

primeira sexta-feira antecedente. 
(E) contam-se com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do 

vencimento, e são contínuos e irreleváveis. 



 
 
 
 

 Exercícios 
1. Maria, advogada da empresa Rural, foi intimada pelo Diário Oficial Eletrônico para cumprir 

determinação de magistrado em cinco dias. Porém, Maria está com dúvidas a respeito da 
contagem do prazo processual indagando João, seu colega de trabalho, a respeito da respectiva 

contagem. João deverá responder que os prazos processuais: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/AL – 
2008). 

 
(A) são, em qualquer hipótese, contínuos, irreleváveis e improrrogáveis, por expressa 

determinação legal. 
(B) contam-se com a inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento, e são contínuos 

e releváveis. 
(C) contam-se com a inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento, e são contínuos 

e irreleváveis.  
(D) que terminarem aos sábados ou domingos vencerão antecipadamente na primeira sexta-feira 

antecedente. 
(E) contam-se com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos 

e irreleváveis. 
 

 ARTIGO 775 DA CLT  
Os prazos estabelecidos neste Título contam-se com exclusão do dia do começo e inclusão 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.  



 
 
 

Exercícios 
2. Em relação aos atos, termos e prazos processuais, a Consolidação das Leis do 

Trabalho prevê que: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse 
público, e realizar-se-ão nos dias úteis das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas.   

(B) os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse 
social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.   

(C) os prazos processuais contam-se com inclusão do dia do começo e exclusão do dia 
do vencimento.   

(D) a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, prescindindo de 
autorização judicial.  

(E) os prazos que vencerem na sexta, sábado, domingo ou feriado, terminarão no 
primeiro dia útil seguinte. 



 
 
 

Exercícios 
2. Em relação aos atos, termos e prazos processuais, a Consolidação das Leis do Trabalho prevê 

que: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse público, e 
realizar-se-ão nos dias úteis das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas.   

(B) os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social, e 
realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.   

(C) os prazos processuais contam-se com inclusão do dia do começo e exclusão do dia do 
vencimento.   

(D) a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, prescindindo de autorização judicial.  
(E) os prazos que vencerem na sexta, sábado, domingo ou feriado, terminarão no primeiro dia útil 

seguinte. 
 

 ARTIGO 770 DA CLT 
Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social, e 

realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 
Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização 

expressa do juiz ou presidente.   
 

 ARTIGO 775 DA CLT  
Os prazos estabelecidos neste Título contam-se com exclusão do dia do começo e inclusão 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. 

 



 

 

 

Exercícios 

 

3. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, os atos processuais 
serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e 

realizar-se-ão nos dias úteis, das seis às vinte horas. Porém, poderá realizar-se 
em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou 

presidente, a: (Analista Judiciário – FCC – TRT/RO-AC - 2011). 
 

(A) penhora. 
(B) notificação da reclamada pessoa jurídica estrangeira. 

(C) intimação para comparecer pessoalmente para depoimento pessoal. 
(D) intimação da praça. 

(E) notificação da reclamada pessoa jurídica de direito público interno.  
 



 

 

Exercícios 

3. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, os atos processuais serão 
públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos 

dias úteis, das seis às vinte horas. Porém, poderá realizar-se em domingo ou dia 
feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente, a: (Analista Judiciário – 

FCC – TRT/RO-AC - 2011). 
 

(A) penhora. 
(B) notificação da reclamada pessoa jurídica estrangeira. 

(C) intimação para comparecer pessoalmente para depoimento pessoal. 
(D) intimação da praça. 

(E) notificação da reclamada pessoa jurídica de direito público interno. 

 
 ARTIGO 770 DA CLT 

Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse 
social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante 
autorização expressa do juiz ou presidente. 



 

 

 

Exercícios 

 

4. Segundo a Lei nº 11.419/2006, consideram-se realizados os atos processuais 
por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, 
do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Quando a petição eletrônica 
for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as 

transmitidas até as: (Analista Judiciário – FCC – TRT-PA/AP - 2010). 
 

(A) 18 horas do seu último dia. 
(B) 18 horas e 30 minutos do seu último dia. 

(C) 19 horas do seu último dia. 
(D) 24 horas do seu último dia.  
(E) 22 horas do seu último dia.  

 
 
 



 

 

 

 

Exercícios 

4. Segundo a Lei nº 11.419/2006, consideram-se realizados os atos processuais por 
meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que 

deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Quando a petição eletrônica for enviada 
para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as: 

(Analista Judiciário – FCC – TRT-PA/AP - 2010). 
 

(A) 18 horas do seu último dia. 
(B) 18 horas e 30 minutos do seu último dia. 

(C) 19 horas do seu último dia. 
(D) 24 horas do seu último dia.  
(E) 22 horas do seu último dia. 

 
ARTIGO 3º DA LEI Nº. 11.419/06 

Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu 
envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 

Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo 
processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) 

horas do seu último dia. 

 
 
 
 



 

 

 

Exercícios 
5. Na reclamação trabalhista G, a empresa F saiu intimada da sentença de primeiro grau proferida 
em audiência realizada no dia 31 de Março. Considerando que o dia 31 caiu em uma quinta-feira, 

bem como que sexta-feira e os dias da semana seguinte foram dias úteis, o prazo para 
interposição de Recurso Ordinário termina no dia: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PR - 2010). 

 
(A) 10 de abril. 
(B) 7 de abril.  
(C) 8 de abril. 
(D) 9 de abril. 
(E) 12 de abril. 

 



 

 

 

Exercícios 

5. Na reclamação trabalhista G, a empresa F saiu intimada da sentença de primeiro grau proferida 
em audiência realizada no dia 31 de Março. Considerando que o dia 31 caiu em uma quinta-feira, 

bem como que sexta-feira e os dias da semana seguinte foram dias úteis, o prazo para 
interposição de Recurso Ordinário termina no dia: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PR - 2010). 

 
(A) 10 de abril. 
(B) 7 de abril.  
(C) 8 de abril. 
(D) 9 de abril. 
(E) 12 de abril. 

 
 ARTIGO 895 DA CLT 

Cabe recurso ordinário para a instância superior: 
I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; 



 

 

 

Exercícios 
6. No processo do trabalho, considerando as normas específicas e a jurisprudência sumulada do 

TST é correto afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TST - 2012). 
 

(A) 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 válida, diante do princípio do jus postulandi.  
(B) A nulidade não será declarada senão mediante provocação das partes, devendo ser 

pronunciada ainda que for arguida por quem lhe tiver dado causa.   
(C) Haverá nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido 

for de reintegração, ante a falta de previsão legal.  
(D) Na Justiça do Trabalho as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas 

hipóteses de decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos 
para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado.  

(E) Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, as exceções serão alegadas como matéria de 
defesa, não havendo suspensão do feito, ainda que se trate de exceções de suspeição ou 

incompetência.  
 



 

 

 

Exercícios 
6. No processo do trabalho, considerando as normas específicas e a jurisprudência sumulada do TST é correto 

afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TST - 2012). 
 

(A) 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 válida, diante do 

princípio do jus postulandi. Súmula 427 do TST  
(B) A nulidade não será declarada senão mediante provocação das partes, devendo ser pronunciada ainda que 

for arguida por quem lhe tiver dado causa. Artigo 796, b da CLT.  
(C) Haverá nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de 

reintegração, ante a falta de previsão legal. Súmula 396, II do TST.  
(D) Na Justiça do Trabalho as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de 
decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional 

distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado.  
(E) Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, as exceções serão alegadas como matéria de defesa, não 

havendo suspensão do feito, ainda que se trate de exceções de suspeição ou incompetência. Artigo 799 da CLT.  

 
Súmula 214 do TST - Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias 

não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: 
a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho; 
b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; 

c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto 
daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. 

 



 

 

 

Exercícios 
7. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, a nulidade: (Analista Judiciário – FCC 

– TRT/AM - 2012). 
 

(A) não poderá ser declarada mediante provocação das partes, mas apenas se arguida ex 
officio pelo Juiz.   

(B) será pronunciada ainda quando arguida por quem lhe tiver dado causa.    
(C) só será declarada quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.   
(D) após declarada não prejudicará senão os atos anteriores ou posteriores que dele dependam, 

ou sejam consequência.   
(E) será sempre pronunciada, mesmo que seja possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato.  

 



 

 

 

Exercícios 
7. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, a nulidade: (Analista Judiciário – FCC 

– TRT/AM - 2012). 
 

(A) não poderá ser declarada mediante provocação das partes, mas apenas se arguida ex 
officio pelo Juiz. Artigo 795, §1º da CLT.  

(B) será pronunciada ainda quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Artigo 796, b da CLT.   
(C) só será declarada quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.   
(D) após declarada não prejudicará senão os atos anteriores ou posteriores que dele dependam, 

ou sejam consequência. Artigo 798 da CLT.  
(E) será sempre pronunciada, mesmo que seja possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Artigo 

796, a da CLT.  
 

 Artigo 794 da CLT – Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade 
quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. 



 

 

 

Exercícios 
8. Existindo mais de uma Vara na mesma localidade, a distribuição dos feitos será realizada pelo: 

(Analista Judiciário – FCC – TRT/4R - 2006). 
 

(A) Juiz Diretor do Fórum.    
(B) Juiz Auxiliar das distribuições.     

(C) Diretor de Secretaria da Vara mais antiga.    
(D) Secretário da Corregedoria Regional.    

(E) Distribuidor, nomeado pelo Presidente do Tribunal Regional.   
 



 

 

 

Exercícios 
8. Existindo mais de uma Vara na mesma localidade, a distribuição dos feitos será realizada pelo: 

(Analista Judiciário – FCC – TRT/4R - 2006). 
 

(A) Juiz Diretor do Fórum.    
(B) Juiz Auxiliar das distribuições.     

(C) Diretor de Secretaria da Vara mais antiga.    
(D) Secretário da Corregedoria Regional.    

(E) Distribuidor, nomeado pelo Presidente do Tribunal Regional. 
 

Artigo 713 da CLT – Nas localidades em que existir mais de uma Junta de Conciliação e Julgamento 
haverá um distribuidor.   

 
Artigo 715 da CLT – Os distribuidores são designados pelo Presidente do Tribunal Regional, dentre 

os funcionários das Juntas e do Tribunal Regional, existentes na mesma localidade, e ao mesmo 
Presidente diretamente subordinados.   

 



 

 

 

Exercícios 
9. Com relação às custas no processo trabalhista, é INCORRETO afirmar: (Técnico Judiciário – FCC – 

TRT/PE - 2012). 
 

(A) São isentos do pagamento de custas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
respectivas autarquias e as fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não 

explorem atividade econômica.     
(B) No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo 

recursal.      
(C) Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe- á o valor e fixará o montante das custas 

processuais.     
(D) Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas 

caberá em partes iguais aos litigantes.     
(E) Nos dissídios coletivos do trabalho, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à 

base de 1% e serão calculadas, quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor.   
 



 

 

 

Exercícios 
9. Com relação às custas no processo trabalhista, é INCORRETO afirmar: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PE - 

2012). 

 
(A) São isentos do pagamento de custas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

respectivas autarquias e as fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não 
explorem atividade econômica. Artigo 790, I e II da CLT.  

(B) No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo 
recursal. Artigo 789, §1º da CLT.   

(C) Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe- á o valor e fixará o montante das custas 
processuais. Artigo 789, §2º da CLT.  

(D) Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas 
caberá em partes iguais aos litigantes. Artigo 789, §3º da CLT.  

(E) Nos dissídios coletivos do trabalho, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à 
base de 1% e serão calculadas, quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor. 

 
 Artigo 789 da CLT – Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e 

procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas 
perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de 
conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais 

e sessenta e quatro centavos) e serão calculadas:  
I. quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor;   

 



 

 

 

Exercícios 
10. Na Justiça do Trabalho as custas serão pagas pelo: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PI - 2010). 

 
(A) reclamante quando da propositura da Reclamação Trabalhista.      

(B) vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas 
dentro do prazo recursal.       

(C) reclamante, cinco dias após a audiência inicial ou UNA, caso não haja acordo entre as partes.      
(D) reclamado quando da apresentação da Contestação.      

(E) vencido, em até cinco dias após a prolação da sentença pelo juiz de primeiro grau.    
 



 

 

 

Exercícios 
10. Na Justiça do Trabalho as custas serão pagas pelo: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PI - 2010). 

 
(A) reclamante quando da propositura da Reclamação Trabalhista.      

(B) vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas 
dentro do prazo recursal.       

(C) reclamante, cinco dias após a audiência inicial ou UNA, caso não haja acordo entre as partes.      
(D) reclamado quando da apresentação da Contestação.      

(E) vencido, em até cinco dias após a prolação da sentença pelo juiz de primeiro grau. 
 

 Artigo 789 da CLT – Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e 
procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de 
conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais 

e sessenta e quatro centavos) e serão calculadas:  
§1º - As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de 

recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.     
 



 

 

Gabarito 

1 – E 

2 – B 
3 – A 
4 – D 
5 – C 
6 – D 
7 – C 
8 – E 
9 – E 

10 – B 



 Exercícios de Direito 

Processual do Trabalho para 

Concursos 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Considere as assertivas abaixo a respeito das partes, representação e procuradores no processo trabalhista.  
I. Segundo entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em regra, não há obrigatoriedade do 

preposto ser empregado do reclamado. 
II. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, 

pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado 
em juízo. 

III. O jus postulandi é o direito que tem a parte de ingressar em juízo podendo praticar pessoalmente todos os 
atos processuais da respectiva reclamação trabalhista.  

IV. Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. 

De acordo com a CLT, é correto o que se afirma APENAS: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/AL – 2008). 

 
(A) III e IV.  
(B) II e III.   

(C) II, III e IV.  
(D) I e III. 
(E) I e II. 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Considere as assertivas abaixo a respeito das partes, representação e procuradores no processo trabalhista.  
I. Segundo entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em regra, não há obrigatoriedade do 

preposto ser empregado do reclamado. Súmula 377 do TST.  
II. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, 

pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado 
em juízo. Artigo 793 da CLT.  

 III. O jus postulandi é o direito que tem a parte de ingressar em juízo podendo praticar pessoalmente todos os 
atos processuais da respectiva reclamação trabalhista. Artigo 791 da CLT e Súmula 425 do TST. 

IV. Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. Artigo 791, §2º da CLT. 

De acordo com a CLT, é correto o que se afirma APENAS: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/AL – 2008). 

 
(A) III e IV.  
(B) II e III.  

(C) II, III e IV.  
(D) I e III. 
(E) I e II. 



 
 
 

Exercícios 
2. Com base nas regras do processo do trabalho aplicáveis as partes e procuradores, a substituição 

e representação processuais, é correto afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do 
Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.    

(B) Nos dissídios coletivos é obrigatória aos interessados a assistência por advogado.   
(C) A constituição de procurador com poderes para o foro em geral somente poderá ser efetivada, 

mediante instrumento de procuração, não valendo o simples registro em ata de audiência, a 
requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.    

(D) Nos dissídios individuais os empregados e empregadores não poderão fazer-se representar por 
intermédio do sindicato, valendo tal situação apenas para os dissídios coletivos.   

(E) A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita apenas pela Procuradoria da Justiça 
do Trabalho ou pelo sindicato. 



 
 
 

Exercícios 
2. Com base nas regras do processo do trabalho aplicáveis as partes e procuradores, a substituição e 

representação processuais, é correto afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e 
acompanhar as suas reclamações até o final.    

(B) Nos dissídios coletivos é obrigatória aos interessados a assistência por advogado. Artigo 791, §2º da CLT.  
(C) A constituição de procurador com poderes para o foro em geral somente poderá ser efetivada, mediante 
instrumento de procuração, não valendo o simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do 

advogado interessado, com anuência da parte representada. Artigo 791, §3º da CLT.  
(D) Nos dissídios individuais os empregados e empregadores não poderão fazer-se representar por intermédio 

do sindicato, valendo tal situação apenas para os dissídios coletivos. Artigo 791, §1º da CLT.  
(E) A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita apenas pela Procuradoria da Justiça do Trabalho ou 

pelo sindicato.  Artigo 793 da CLT. 
  
 

Artigo 791 da CLT – Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do 
Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. 

 
Súmula 425 do TST – 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. 



 

 

 

Exercícios 

3. Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios, nunca superiores a: (Analista 
Judiciário – FCC – TRT/PI - 2010). 

 
(A) 10%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e 

apenas se comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal.  
(B) 10%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e 

comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação 
econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva 

família.  
(C) 15%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e 

comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação 
econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva 

família.  
(D) 20%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e 

comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação 
econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva 

família.  
(E) 20%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e 

apenas se comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal. 

 



 

 

 

Exercícios 
3. Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios, nunca superiores a: (Analista Judiciário – 

FCC – TRT/PI - 2010). 
 

(A) 10%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e apenas se 
comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal.  

(B) 10%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e comprovar a 
percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que não lhe 

permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família.  
(C) 15%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e comprovar a 

percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que não lhe 
permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família.  

(D) 20%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e comprovar a 
percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que não lhe 

permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família.  
(E) 20%, são devidos quando a parte estiver assistida por Sindicato da categoria profissional e apenas se 

comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal. 
 

Súmula 219, I do TST – Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,nunca 
superiores a 15%, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por 

sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou 
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da 

respectiva família. 
 

OJ 305 da SDI-1 do TST – Na Justiça do Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se à 
constatação da ocorrência concomitante de dois requisitos:o benefício da justiça gratuita e a assistência por 

sindicato.   
 



 

 

 

Exercícios 
4. É INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SE - 2012). 

 
(A) Embora não haja previsão expressa na CLT para o litisconsórcio passivo, o mesmo é possível no 

processo do trabalho, não havendo qualquer impedimento para o mesmo. 
(B) Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num 

só processo, se se tratar de empregados de uma mesma empresa ou estabelecimento. 
(C) O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora 

proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, 
sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto 

inexistente litisconsórcio passivo necessário. 
(D) O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, 

porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para 
os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio 

é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela 
necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito 
individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.   
(E) Litisconsortes com procuradores distintos têm no processo do trabalho prazo em dobro para 

contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.   
 
 
 



 

 

 

Exercícios 
4. É INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SE - 2012). 

 
(A) Embora não haja previsão expressa na CLT para o litisconsórcio passivo, o mesmo é possível no processo do 

trabalho, não havendo qualquer impedimento para o mesmo. 
(B) Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se 

se tratar de empregados de uma mesma empresa ou estabelecimento. Artigo 842 da CLT.  
(C) O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão 

rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de 
citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário. Súmula 

406, II do TST.  
(D) O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma 

comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da 
indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação 
de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode 
condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais 

para retomar a lide. Súmula 406, I do TST.   
(E) Litisconsortes com procuradores distintos têm no processo do trabalho prazo em dobro para contestar, para 

recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. 
 

OJ 310 da SDI-1 do TST – A regra contida no art. 191 do CPC é inaplicável ao processo do trabalho, em 
decorrência da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista.  

 
 



 

 

 

Exercícios 
5. Quanto às partes e aos procuradores, é correto afirmar: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/SP - 

2008). 
 

(A) O empregador que não puder comparecer à audiência de instrução e julgamento poderá fazer-
se representar por seu advogado, desde que este esteje munido de procuração com poderes para 

tanto.. 
(B) O empregado que não puder comparer à audiência de instrução e julgamento por motivo de 

doença poderá fazer-se representar por sua esposa ou pessoa da família.   
(C) Em se tratando de reclamação plúrima, os empregados poderão fazer-se representar na 

audiência de instrução e julgamento pelo sindicato de sua categoria.  
(D) A reclamação trabalhista do menor de 16 anos, na falta de seus representantes legais, poderá 

ser feita por outro empregado maior que pertença à mesma profissão.  
(E) Sendo o reclamante empregado doméstico, a representação do empregador só pode ser feita 

pelo proprietário do imóvel onde exerça suas funções. 
 



 

 

 

Exercícios 
5. Quanto às partes e aos procuradores, é correto afirmar: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/SP - 

2008). 
 

(A) O empregador que não puder comparecer à audiência de instrução e julgamento poderá fazer-
se representar por seu advogado, desde que este esteja munido de procuração com poderes para 

tanto. Artigo 843, §1º da CLT. 
(B) O empregado que não puder comparecer à audiência de instrução e julgamento por motivo de 
doença poderá fazer-se representar por sua esposa ou pessoa da família. Artigo 843, §2º da CLT.   

(C) Em se tratando de reclamação plúrima, os empregados poderão fazer-se representar na 
audiência de instrução e julgamento pelo sindicato de sua categoria.  

(D) A reclamação trabalhista do menor de 16 anos, na falta de seus representantes legais, poderá 
ser feita por outro empregado maior que pertença à mesma profissão. Artigo 793 da CLT.  

(E) Sendo o reclamante empregado doméstico, a representação do empregador só pode ser feita 
pelo proprietário do imóvel onde exerça suas funções. Súmula 377 do TST. 

 
 Artigo 843 da CLT – Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o 

reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de 
Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se 

representar pelo Sindicato de sua categoria.  



 

 

 

Exercícios 
6. Em relação ao procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, é INCORRETO afirmar que: 

(Analista Judiciário – FCC – TRT/AM - 2012). 
 

(A) não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e do endereço 
do reclamado.   

(B) o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente.    
(C) as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional também 
podem se submeter ao procedimento sumaríssimo, se o valor pleiteado não exceder a quarenta 

vezes o salário mínimo.   
(D) as testemunhas, até no máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento independentemente de intimação.   
(E) só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de 

comparecer.   
 



 

 

 

Exercícios 
6. Em relação ao procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, é INCORRETO afirmar que: 

(Analista Judiciário – FCC – TRT/AM - 2012). 
 

(A) não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e do endereço 
do reclamado. Artigo 852-B, II da CLT.  

(B) o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Artigo 852-B, I da 
CLT.   

(C) as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional também 
podem se submeter ao procedimento sumaríssimo, se o valor pleiteado não exceder a quarenta 

vezes o salário mínimo.   
(D) as testemunhas, até no máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento independentemente de intimação. Artigo 852-H, §2º da CLT.  
(E) só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de 

comparecer. Artigo 852-H, §3º da CLT. 
 

 Artigo 852-A, Parágrafo único da CLT – Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as 
demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. 



 

 

 

Exercícios 
7. São considerados requisitos essenciais da petição inicial do dissídio individual trabalhista rito 

ordinário, conforme norma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho: (Juiz do Trabalho – FCC 
– TRT/AM - 2012). 

 
(A) qualificação das partes, quesitos para prova pericial quando for pedida e valor da causa.    

(B) qualificação das partes, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados e rol de testemunhas.     

(C) designação da Vara a quem for dirigida, qualificação das partes e rol de testemunhas.    
(D) qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte o dissídio e pedido.    

(E) designação da Vara a quem for dirigida, requerimento para a citação do réu e valor da causa.  
 



 

 

 

Exercícios 
7. São considerados requisitos essenciais da petição inicial do dissídio individual trabalhista rito 

ordinário, conforme norma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho: (Juiz do Trabalho – FCC 
– TRT/AM - 2012). 

 
(A) qualificação das partes, quesitos para prova pericial quando for pedida e valor da causa.    

(B) qualificação das partes, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados e rol de testemunhas.     

(C) designação da Vara a quem for dirigida, qualificação das partes e rol de testemunhas.    
(D) qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte o dissídio e pedido.    

(E) designação da Vara a quem for dirigida, requerimento para a citação do réu e valor da causa. 
 

Artigo 840, §1º da CLT – Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente 
da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, 

uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do 
reclamante ou de seu representante. 



 

 

 

Exercícios 
8. Conforme regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre procedimento 

sumaríssimo, é INCORRETO afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na 
data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.     

(B) Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional.      

(C) As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 
e julgamento independentemente de intimação.     

(D) Sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a 
parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz.     
(E) Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo não se fará citação por edital, 

incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado, sob pena de 
arquivamento da reclamação.    

 



 

 

 

Exercícios 
8. Conforme regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre procedimento 

sumaríssimo, é INCORRETO afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na 
data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. 852-A da 

CLT.  
(B) Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração 

Pública direta, autárquica e fundacional. 852-A, Parágrafo único da CLT.   
(C) As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento independentemente de intimação.     
(D) Sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a 

parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz. 
Artigo 852-H, §1º da CLT.  

(E) Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo não se fará citação por edital, 
incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado, sob pena de 

arquivamento da reclamação. Artigo 852-B, §1º, II da CLT  
 

Artigo 852-H, §2º da CLT – As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.  

 



 

 

 

Exercícios 
9. Sobre o processo judiciário do trabalho, nos termos da CLT e entendimento sumulado do TST, é 

INCORRETO afirmar que: (Analista Judiciário – FCC – TRT/AM - 2012). 
 

(A) terminada a instrução processual, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não 
superior a vinte minutos para cada uma.      

(B) o empregado poderá apresentar reclamação trabalhista pessoalmente perante a Vara do 
Trabalho e interpor recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho sem a assistência de 

advogado.       
(C) é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de 

encerrado o juízo conciliatório.      
(D) terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada 

perante o Juízo da falência.      
(E) o empregador de microempresa ou empresa de pequeno porte pode ser representado por 
terceiro, ainda que este não seja empregado ou faça parte do quadro societário da empresa 

reclamada.   
 



 

 

 

Exercícios 
9. Sobre o processo judiciário do trabalho, nos termos da CLT e entendimento sumulado do TST, é 

INCORRETO afirmar que: (Analista Judiciário – FCC – TRT/AM - 2012). 
 

(A) terminada a instrução processual, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não 
superior a vinte minutos para cada uma.      

(B) o empregado poderá apresentar reclamação trabalhista pessoalmente perante a Vara do 
Trabalho e interpor recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho sem a assistência de 

advogado. Artigo 791 da CLT.   
(C) é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de 

encerrado o juízo conciliatório. Artigo 763, §3º da CLT.  
(D) terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada 

perante o Juízo da falência. Artigo 768 da CLT.  
(E) o empregador de microempresa ou empresa de pequeno porte pode ser representado por 
terceiro, ainda que este não seja empregado ou faça parte do quadro societário da empresa 

reclamada. Súmula 377 do TST. 
  

 Artigo 850 da CLT – Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não 
excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a 

proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. 



 

 

 

Exercícios 
10. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamação trabalhista verbal será 

distribuída: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/MS - 2011). 
 

(A) em vinte e quatro horas após a sua redução a termo.      
(B) em quarenta e oito horas após a sua redução a termo.        

(C) dentro do prazo de quinze dias após a sua redução a termo.       
(D) antes de sua redução a termo.       

(E) dentro do prazo de cinco dias após a sua redução a termo.    
 



 

 

 

Exercícios 
10. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamação trabalhista verbal será 

distribuída: (Técnico Judiciário – FCC – TRT/MS - 2011). 
 

(A) em vinte e quatro horas após a sua redução a termo.      
(B) em quarenta e oito horas após a sua redução a termo.        

(C) dentro do prazo de quinze dias após a sua redução a termo.       
(D) antes de sua redução a termo.       

(E) dentro do prazo de cinco dias após a sua redução a termo. 
 

Artigo 786 da CLT – A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Parágrafo 
único - Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, 

apresentar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a 
pena estabelecida no art. 731. 

 
Artigo 731 da CLT – Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se 
apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do Art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo 

tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar 
perante a Justiça do Trabalho.  



 

 

Gabarito 

1 – C 

2 – A 
3 – C 
4 – E 
5 – C 
6 – C  
7 – D  
8 – C  
9 – A  

10 – D 



 Exercícios de Direito 

Processual do Trabalho para 

Concursos 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Conforme previsão legal e jurisprudência sumulada do TST, em relação às audiências 
trabalhistas é correto afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TST – 2012). 

 
(A) A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, 

importa arquivamento do processo.   
(B) Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno 

empresário, o preposto em audiência deve ser necessariamente empregado do reclamado.    
(C) Não se aplica a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não 

comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor desde que esteja presente o 
seu advogado.   

(D) Aberta a audiência, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa oral ou apresentá-la 
por escrito e, em seguida, o juiz proporá a conciliação.  

(E) Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, devendo o juiz, ex officio, interrogar 
os litigantes, sob pena de nulidade, sendo que findo o interrogatório não poderão os litigantes 

retirar-se, até o término da instrução com a oitiva de testemunhas. 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Conforme previsão legal e jurisprudência sumulada do TST, em relação às audiências 
trabalhistas é correto afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TST – 2012). 

 
(A) A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, 

importa arquivamento do processo. Súmula 9 do TST  
(B) Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno 

empresário, o preposto em audiência deve ser necessariamente empregado do reclamado.    
(C) Não se aplica a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não 

comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor desde que esteja presente o 
seu advogado. Súmula 74 do TST  

(D) Aberta a audiência, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa oral ou apresentá-la 
por escrito e, em seguida, o juiz proporá a conciliação. Artigo 850 da CLT.  

(E) Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, devendo o juiz, ex officio, interrogar 
os litigantes, sob pena de nulidade, sendo que findo o interrogatório não poderão os litigantes 

retirar-se, até o término da instrução com a oitiva de testemunhas. Artigo 848 da CLT.  
 

Súmula 377 do TST – Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou 
pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado.  



 
 
 

Exercícios 
2. O Processo do Trabalho apresenta como traços identificadores a oralidade, a concentração dos 
atos processuais e o aspecto conciliatório. Em relação às propostas de conciliação no Processo do 

Trabalho, é correto afirmar que: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/AM - 2012). 
 

(A) devem ser realizadas em dois momentos: após a abertura da audiência, mas antes da 
apresentação da defesa; terminada a instrução processual, após as razões finais, caso as partes 

queiram aduzi-las.     
(B) somente podem ser realizadas após a oitiva das partes e quando do encerramento da 

instrução processual, antes das razões finais.    
(C) estão vinculadas ao valor atribuído à causa, sendo portanto obrigatórias apenas nas ações de 

alçada e de rito sumaríssimo.    
(D) devem ser realizadas após a apresentação da defesa e renovadas após as razões finais, caso as 

partes queiram aduzi-las.    
(E) não há obrigatoriedade na sua realização, constituindo-se assim em faculdade do Juiz na 

direção do processo. 



 
 
 

Exercícios 
2. O Processo do Trabalho apresenta como traços identificadores a oralidade, a concentração dos 
atos processuais e o aspecto conciliatório. Em relação às propostas de conciliação no Processo do 

Trabalho, é correto afirmar que: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/AM - 2012). 
 

(A) devem ser realizadas em dois momentos: após a abertura da audiência, mas antes da 
apresentação da defesa; terminada a instrução processual, após as razões finais, caso as partes 

queiram aduzi-las.     
(B) somente podem ser realizadas após a oitiva das partes e quando do encerramento da 

instrução processual, antes das razões finais.    
(C) estão vinculadas ao valor atribuído à causa, sendo portanto obrigatórias apenas nas ações de 

alçada e de rito sumaríssimo.    
(D) devem ser realizadas após a apresentação da defesa e renovadas após as razões finais, caso as 

partes queiram aduzi-las.    
(E) não há obrigatoriedade na sua realização, constituindo-se assim em faculdade do Juiz na 

direção do processo. 
 

 Artigo 846 da CLT – Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. 
 

 Artigo 850 da CLT – Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não 
excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a 

proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. 



 

 

 

Exercícios 

3. A perempção, no processo do trabalho, ocorre nas hipóteses de: (Defensor Público – FCC – 
DPE/MA - 2009). 

 
(A) arquivamento da reclamação, por ausência do trabalhador, por quatro vezes seguidas, em 

relação aos mesmos pedidos; e falta de confirmação da reclamação verbal, por duas vezes 
seguidas, em relação aos mesmos pedidos.   

(B) arquivamento da reclamação, por extinção sem resolução do mérito, em razão da falta de 
liquidação dos pedidos apresentados no rito sumaríssimo, por quatro vezes; e falta de 

confirmação da reclamação verbal, por duas vezes seguidas, em relação aos mesmos pedidos.   
(C) abandono da causa, por mais de um ano, depois da intimação pessoal do trabalhador, para dar 

andamento ao feito; e falta de confirmação da reclamação verbal, por duas vezes seguidas, em 
relação aos mesmos pedidos.   

(D) arquivamento da reclamação, por ausência do trabalhador, por duas vezes seguidas, em 
relação aos mesmos pedidos; e falta de confirmação da reclamação verbal apresentada ao 

distribuidor.   
(E) arquivamento da reclamação, por ausência do trabalhador, por duas vezes seguidas, em 
relação aos mesmos pedidos; e falta de confirmação da reclamação verbal, por duas vezes 

seguidas, em relação a pedidos diferentes.  

 



 

 

 

Exercícios 
3. A perempção, no processo do trabalho, ocorre nas hipóteses de: (Defensor Público – FCC – DPE/MA - 2009). 

 
(A) arquivamento da reclamação, por ausência do trabalhador, por quatro vezes seguidas, em relação aos 
mesmos pedidos; e falta de confirmação da reclamação verbal, por duas vezes seguidas, em relação aos 

mesmos pedidos.   
(B) arquivamento da reclamação, por extinção sem resolução do mérito, em razão da falta de liquidação dos 

pedidos apresentados no rito sumaríssimo, por quatro vezes; e falta de confirmação da reclamação verbal, por 
duas vezes seguidas, em relação aos mesmos pedidos.   

(C) abandono da causa, por mais de um ano, depois da intimação pessoal do trabalhador, para dar andamento 
ao feito; e falta de confirmação da reclamação verbal, por duas vezes seguidas, em relação aos mesmos pedidos.   
(D) arquivamento da reclamação, por ausência do trabalhador, por duas vezes seguidas, em relação aos mesmos 

pedidos; e falta de confirmação da reclamação verbal apresentada ao distribuidor.   
(E) arquivamento da reclamação, por ausência do trabalhador, por duas vezes seguidas, em relação aos mesmos 
pedidos; e falta de confirmação da reclamação verbal, por duas vezes seguidas, em relação a pedidos diferentes. 

 
 Artigo 731 da CLT – Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no 
prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na 

pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. 
 

 Artigo 732 da CLT – Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, 

der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.    

 



 

 

 

Exercícios 
4. Considere as assertivas abaixo a respeito do termo lavrado na audiência de conciliação: 

I. É decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social. 
II. Deverá sempre indicar a natureza jurídica das parcelas, inclusive o limite de responsabilidade de 

cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. 
III. Passa a ser título executivo judicial.  

É correto o que se afirma em (Técnico Judiciário – FCC – TRT/CE - 2009). 
 

(A) I e II apenas. 
(B) I, II e III. 

(C) I, apenas. 
(D) II, apenas.   

(E) III, apenas.   
 
 
 



 

 

 

 

Exercícios 
4. Considere as assertivas abaixo a respeito do termo lavrado na audiência de conciliação: 

I. É decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social. 
II. Deverá sempre indicar a natureza jurídica das parcelas, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte 

pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. 
III. Passa a ser título executivo judicial.  

É correto o que se afirma em (Técnico Judiciário – FCC – TRT/CE - 2009). 
 

(A) I e II apenas. 
(B) I, II e III. 

(C) I, apenas. 
(D) II, apenas.   
(E) III, apenas. 

 
Artigo 831 da CLT – A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. 

Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a 
Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. 

 
Art. 832, § 3º da CLT – As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das 

parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada 
parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. 

 
Artigo 475-N do CPC. São títulos executivos judiciais: 

III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo; 

   
 
 
 



 

 

 

Exercícios 
5. De acordo com a CLT e o entendimento Sumulado do TST, a compensação: (Técnico Judiciário – 

FCC – TRT/AL - 2008). 
 

(A) não poderá ser argüida, em nenhum momento, em reclamações trabalhistas. 
(B) poderá ser argüida em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado de 

sentença.    
(C) deverá ser argüida através de exceção.  

(D) só poderá ser argüida como matéria de defesa na contestação.  
 (E) poderá ser argüida em qualquer fase processual até o trânsito em julgado de sentença. 



 

 

 

Exercícios 
5. De acordo com a CLT e o entendimento Sumulado do TST, a compensação: (Técnico Judiciário – 

FCC – TRT/AL - 2008). 
 

(A) não poderá ser argüida, em nenhum momento, em reclamações trabalhistas. 
(B) poderá ser argüida em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado de 

sentença.    
(C) deverá ser argüida através de exceção.  

(D) só poderá ser argüida como matéria de defesa na contestação.  
 (E) poderá ser argüida em qualquer fase processual até o trânsito em julgado de sentença. 

 
Artigo 767 da CLT – A compensação, ou retenção, só poderá ser argüida como matéria de defesa. 

 
Súmula 18 do TST – A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza 

trabalhista. 
 

Súmula 48 do TST – A compensação só poderá ser arguida com a contestação. 



 

 

 

Exercícios 
6. A empresa Margarida Confeitaria Ltda., em reclamação trabalhista em que é ré, apresentou na 
audiência em sua defesa uma exceção. Em relação às exceções no processo do trabalho é correto 

afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) Apresentada exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos autos ao exceto, por 48 (quarenta 
e oito) horas, que poderão ser prorrogadas por igual prazo pelo Juiz, em caso de complexidade da 

matéria, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir.    
(B) Apresentada exceção de suspeição, o juiz designará audiência dentro de 05 (cinco) dias para 

instrução e julgamento da exceção.     
(C) Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não 

poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo.    
(D) O juiz é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por parentesco por 

consanguinidade ou afinidade até o quarto grau civil.    
(E) A exceção de suspeição será admitida ainda que o recusante procurou de propósito o motivo 

de que ela se originou.    
 



 

 

Exercícios 
6. A empresa Margarida Confeitaria Ltda., em reclamação trabalhista em que é ré, apresentou na audiência em 
sua defesa uma exceção. Em relação às exceções no processo do trabalho é correto afirmar: (Analista Judiciário 

– FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) Apresentada exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos autos ao exceto, por 48 (quarenta e oito) horas, 
que poderão ser prorrogadas por igual prazo pelo Juiz, em caso de complexidade da matéria, devendo a decisão 

ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. Artigo 800 da CLT.  
(B) Apresentada exceção de suspeição, o juiz designará audiência dentro de 05 (cinco) dias para instrução e 

julgamento da exceção. Artigo 802 da CLT.   
(C) Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não poderá alegar 

exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo.    
(D) O juiz é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por parentesco por consanguinidade ou 

afinidade até o quarto grau civil. Artigo 801, c da CLT.  
(E) A exceção de suspeição será admitida ainda que o recusante procurou de propósito o motivo de que ela se 

originou. Artigo 801, parágrafo único da CLT.  
 

 Artigo 801 da CLT – O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por 
algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes: 

Parágrafo único - Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não 
mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também 

admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou 
que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela 

se originou.  
 



 

 

 

Exercícios 
7. O número máximo de testemunhas admitido em lei para cada uma das partes nos dissídios 

individuais trabalhistas nos procedimentos ordinário, sumaríssimo e inquérito para apuração de 
falta grave, respectivamente, é de: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 

 
(A) duas, três e quatro.    
(B) três, duas e seis.     

(C) três, três e três.    
(D) cinco, três e seis.    

(E) cinco, três e cinco.  
 



 

 

 

Exercícios 
7. O número máximo de testemunhas admitido em lei para cada uma das partes nos dissídios 

individuais trabalhistas nos procedimentos ordinário, sumaríssimo e inquérito para apuração de 
falta grave, respectivamente, é de: (Analista Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 

 
(A) duas, três e quatro.    
(B) três, duas e seis.     

(C) três, três e três.    
(D) cinco, três e seis.    

(E) cinco, três e cinco. 
 

Artigo 821 da CLT – 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). 

 
Artigo 852-H, §2º da CLT – As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 



 

 

 

Exercícios 
8. A empresa X possui 3 empregados; a Empresa Y possui 7 empregados e a empresa Z possui 10 
empregados. Em reclamação trabalhista relativa ao pagamento de horas extras laboradas, NÃO 

terá o ônus de provar as horas trabalhadas com a apresentação do controle de frequência: 
(Analista Judiciário – FCC – TRT/RS - 2011). 

 
(A) a empresa Z, somente.      

(B) a empresa X, somente.       
(C) a empresa X e Y, somente.       
(D) a empresa Y e Z, somente.       

(E) a empresa X, Y e Z somente.     
 



 

 

 

Exercícios 
8. A empresa X possui 3 empregados; a Empresa Y possui 7 empregados e a empresa Z possui 10 empregados. 

Em reclamação trabalhista relativa ao pagamento de horas extras laboradas, NÃO terá o ônus de provar as horas 
trabalhadas com a apresentação do controle de frequência: (Analista Judiciário – FCC – TRT/RS - 2011). 

 
(A) a empresa Z, somente.      

(B) a empresa X, somente.       
(C) a empresa X e Y, somente.       
(D) a empresa Y e Z, somente.       

(E) a empresa X, Y e Z somente. 
 

 Artigo 74 da CLT – O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido pelo 
Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no 

caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma. 
§2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e 
de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério 

do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. 
 

Súmula 338, I do TST – É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada 
de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT.A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera 

presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.  
     
 



 

 

 

Exercícios 
9. A respeito da estrutura da sentença, é INCORRETO afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/SP - 

2008). 
 

(A) O relatório deverá indicar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como das 
principais ocorrências existentes no processo.      

(B) Na decisão, o juiz deve indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação, 
inclusive o limite da responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição 

previdenciária.        
(C) O juiz deverá decidir tudo que tiver sido alegado pelas partes na inicial e na contestação, mas 

só poderá decidir além do pedido se o fizer em favor do reclamante.       
(D) No procedimento sumaríssimo, a sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, 

com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.       
(E) Os juros de mora e a correção monetária devem constar da parte dispositiva da sentença, 

ainda que o reclamante não tenha feito pedido expresso a respeito na petição inicial.    
 



 

 

 

Exercícios 
9. A respeito da estrutura da sentença, é INCORRETO afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/SP - 

2008). 
 

(A) O relatório deverá indicar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como das 
principais ocorrências existentes no processo. Artigos 458 e 832 da CLT.  

(B) Na decisão, o juiz deve indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação, 
inclusive o limite da responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição 

previdenciária. Artigo 832, §3º da CLT.        
(C) O juiz deverá decidir tudo que tiver sido alegado pelas partes na inicial e na contestação, mas 

só poderá decidir além do pedido se o fizer em favor do reclamante.       
(D) No procedimento sumaríssimo, a sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, 

com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Artigo 852-I da 
CLT.       

(E) Os juros de mora e a correção monetária devem constar da parte dispositiva da sentença, 
ainda que o reclamante não tenha feito pedido expresso a respeito na petição inicial. Súmula 211 

do TST.  
 

Artigo 460 do CPC – É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da 
pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi 

demandado. 



 

 

 

Exercícios 
10. Joana e Márcia são testemunhas na reclamação trabalhista proposta por Gabriela contra sua 

ex-empregadora, a empresa CHÁ. Somente considerando que Joana já litigou contra a mesma 
empregadora em reclamação trabalhista transitada em julgado e que Márcia ainda está litigando 

contra a empresa CHÁ, (Analista Judiciário – FCC – TRT/PI - 2010). 
 

(A) Joana e Márcia não são consideradas suspeitas.      
(B) Joana e Márcia são consideradas suspeitas.         

(C) apenas Joana é considerada suspeita.        
(D) apenas Márcia é considerada suspeita.        

(E) Joana e Márcia estão impedidas de testemunhar.     
 



 

 

 

Exercícios 
10. Joana e Márcia são testemunhas na reclamação trabalhista proposta por Gabriela contra sua 

ex-empregadora, a empresa CHÁ. Somente considerando que Joana já litigou contra a mesma 
empregadora em reclamação trabalhista transitada em julgado e que Márcia ainda está litigando 

contra a empresa CHÁ, (Analista Judiciário – FCC – TRT/PI - 2010). 
 

(A) Joana e Márcia não são consideradas suspeitas.      
(B) Joana e Márcia são consideradas suspeitas.         

(C) apenas Joana é considerada suspeita.        
(D) apenas Márcia é considerada suspeita.        

(E) Joana e Márcia estão impedidas de testemunhar. 
 

Súmula 357 do TST – Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter 
litigado contra o mesmo empregador. 



 

 

Gabarito 

1 – B 

2 – A 
3 – D 
4 – B 
5 – D 
6 – C  
7 – B  
8 – E 
9 – C  

10 – A 



 Exercícios de Direito 

Processual do Trabalho para 

Concursos 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Segundo o entendimento do TST, é correto afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SE – 2012). 
 

(A) Não é extemporâneo recurso interposto antes de publicado o acórdão impugnado.   
(B) É cabível agravo inominado ou agravo regimental contra decisão proferida por Órgão 

colegiado.    
(C) As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição 

quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não 
se lhes aplicando a regra do Direito Consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. 

Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula 
de imunidade jurisdicional.    

(D) A interrupção do prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração pela 
parte adversa acarreta prejuízo àquele que apresentou seu recurso tempestivamente.   

(E) No processo do trabalho o jus postulandi das partes alcança a ação rescisória, a ação cautelar, 
o mandado de segurança, mas não os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.  



 
 
 
 

 Exercícios 
1. Segundo o entendimento do TST, é correto afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/SE – 2012). 

 
(A) Não é extemporâneo recurso interposto antes de publicado o acórdão impugnado. Súmula 

434, I do TST.  
(B) É cabível agravo inominado ou agravo regimental contra decisão proferida por Órgão 

colegiado. OJ 412 da SDI-1 do TST.    
(C) As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição 

quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não 
se lhes aplicando a regra do Direito Consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. 

Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula 
de imunidade jurisdicional.    

(D) A interrupção do prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração pela 
parte adversa acarreta prejuízo àquele que apresentou seu recurso tempestivamente. Súmula 

434, II do TST.  
(E) No processo do trabalho o jus postulandi das partes alcança a ação rescisória, a ação cautelar, 
o mandado de segurança, mas não os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

Súmula 425 do TST.  
 

OJ 416 da SDI-1 do TST - As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade 
absoluta de jurisdição quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do Direito Consuetundinário relativa à natureza 

dos atos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia 
expressa à cláusula de imunidade jurisdicional.  



 
 
 

Exercícios 
2. Determinada sentença apreciou o mérito da lide. Por lapso, omitiu-se quanto a ponto 

importante da controvérsia. A parte opôs embargos declaratórios, pedindo suprimento da 
omissão e alteração do julgado. O Juiz do Trabalho: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS - 2012). 

 
(A) poderá declarar a omissão, mas não supri-la, servindo os embargos declaratórios apenas para 
prequestionamento da matéria, que deverá ser apreciada pelo TRT, este sim podendo dar efeito 

modificativo à sentença.      
(B) poderá declarar a omissão, mas, ao supri-la, não poderá emprestar aos embargos declaratórios 

efeito modificativo.     
(C) poderá declarar a omissão e até supri-la, mas não alterar a conclusão, pois já cumprido o ofício 

jurisdicional.     
(D) poderá declarar a omissão e, suprindo-a, emprestar aos embargos declaratórios efeito 

modificativo.     
(E) nada poderá declarar, face à preclusão.  



 
 
 

Exercícios 
2. Determinada sentença apreciou o mérito da lide. Por lapso, omitiu-se quanto a ponto 

importante da controvérsia. A parte opôs embargos declaratórios, pedindo suprimento da 
omissão e alteração do julgado. O Juiz do Trabalho: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS - 2012). 

 
(A) poderá declarar a omissão, mas não supri-la, servindo os embargos declaratórios apenas para 
prequestionamento da matéria, que deverá ser apreciada pelo TRT, este sim podendo dar efeito 

modificativo à sentença.      
(B) poderá declarar a omissão, mas, ao supri-la, não poderá emprestar aos embargos declaratórios 

efeito modificativo.     
(C) poderá declarar a omissão e até supri-la, mas não alterar a conclusão, pois já cumprido o ofício 

jurisdicional.     
(D) poderá declarar a omissão e, suprindo-a, emprestar aos embargos declaratórios efeito 

modificativo.     
(E) nada poderá declarar, face à preclusão. 

 
Súmula 278 do TST - A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios 

pode ocasionar efeito modificativo no julgado. 



 

 

 

Exercícios 

3. Cabe recurso de revista, EXCETO: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS – 2012). 
 

(A) das decisões proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e 
literal à Constituição Federal.    

(B) das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em 
execução de sentença, na hipóteses de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.    

(C) quando as decisões proferidas derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa 
da que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios 

Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme do TST.    
(D) quando as decisões proferidas derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção 
Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa, ou regulamento empresarial de 

observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator 
da sentença recorrida, interpretação divergente.    

(E) das decisões definitivas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, 
no prazo de oito dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.   

 



 

 

Exercícios 

3. Cabe recurso de revista, EXCETO: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS – 2012). 
 

(A) das decisões proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e 
literal à Constituição Federal. Artigo 896, c da CLT.  

(B) das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em 
execução de sentença, na hipóteses de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. 

Artigo 896, §2º da CLT.  
(C) quando as decisões proferidas derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa 

da que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios 
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme do TST. 

Artigo 896, a da CLT.  
(D) quando as decisões proferidas derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção 
Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa, ou regulamento empresarial de 

observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator 
da sentença recorrida, interpretação divergente. Artigo 896, b da CLT.  

(E) das decisões definitivas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, 
no prazo de oito dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.   

 
Artigo 895 da CLT – Cabe recurso ordinário para a instância superior: 

II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua 
competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios 

coletivos.  



 

 

 

Exercícios 
4. De decisão não unânime do Tribunal Superior do Trabalho que estender sentença normativa e 
das decisões definitivas dos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua competência 
originária, ainda não transitados em julgados, caberá (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 

 
(A) Embargos e Agravo de Petição, respectivamente. 
(B) Embargos e Recurso Ordinário, respectivamente.  

(C) Recurso de Revista e Recurso Ordinário, respectivamente. 
(D) Embargos.   

(E) Recurso de Revista. 

 
 
 



 

 

 

Exercícios 
4. De decisão não unânime do Tribunal Superior do Trabalho que estender sentença normativa e 
das decisões definitivas dos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua competência 
originária, ainda não transitados em julgados, caberá (Técnico Judiciário – FCC – TRT/PE - 2012). 

 
(A) Embargos e Agravo de Petição, respectivamente. 
(B) Embargos e Recurso Ordinário, respectivamente.  

(C) Recurso de Revista e Recurso Ordinário, respectivamente. 
(D) Embargos.   

(E) Recurso de Revista. 

 
 Artigo 894 da CLT – No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias: 

I - de decisão não unânime de julgamento que: 
a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência 
territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do 

Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei; 
  

 Artigo 895 da CLT – Cabe recurso ordinário para a instância superior: 
II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua 

competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios 
coletivos.  

 



 

 

 

Exercícios 
5. A empresa Tetra, durante a execução definitiva de um processo em que é parte, teve parte de 

seus bens penhorados. A executada interpôs embargos à execução por não concordar com os 
cálculos do exequente, os quais foram homologados. O juiz da execução, decidindo os embargos, 

deles não conheceu, em razão de considerá-los intempestivos. Dessa decisão caberá: (Analista 
Judiciário – FCC – TRT/AM - 2012). 

 
(A) recurso de revista.  

(B) recurso ordinário.     
(C) embargos declaratórios.  
(D) agravo de instrumento.  

 (E) agravo de petição. 



 

 

 

Exercícios 
5. A empresa Tetra, durante a execução definitiva de um processo em que é parte, teve parte de 

seus bens penhorados. A executada interpôs embargos à execução por não concordar com os 
cálculos do exequente, os quais foram homologados. O juiz da execução, decidindo os embargos, 

deles não conheceu, em razão de considerá-los intempestivos. Dessa decisão caberá: (Analista 
Judiciário – FCC – TRT/AM - 2012). 

 
(A) recurso de revista. Artigo 896 da CLT  
(B) recurso ordinário. Artigo 895 da CLT   

(C) embargos declaratórios. Artigo 897-A da CLT  
(D) agravo de instrumento. Artigo 897 da CLT  

 (E) agravo de petição. 
 

Artigo 897, a da CLT – Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:  
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções. 

 



 

 

 

Exercícios 
6. São pressupostos recursais intrínsecos: (Analista Judiciário – FCC – TRT/SE - 2011). 

 
(A) o depósito recursal e o interesse recursal.    
(B) o cabimento e o pagamento de custas.      

(C) o interesse recursal e a legitimidade.     
(D) a tempestividade e a legitimidade.     

(E) o depósito recursal e a tempestividade.    
 



 

 

 

Exercícios 
6. São pressupostos recursais intrínsecos: (Analista Judiciário – FCC – TRT/SE - 2011). 

 
(A) o depósito recursal e o interesse recursal.    
(B) o cabimento e o pagamento de custas.      

(C) o interesse recursal e a legitimidade.     
(D) a tempestividade e a legitimidade.     

(E) o depósito recursal e a tempestividade.  
 

Pressupostos Recursais Intrínsecos ou Subjetivos: Capacidade; Interesse útil e necessário; 
Legitimidade.  

 
 Pressupostos Recursais Extrínsecos ou Objetivos: Adequação; Recorribilidade; Regularidade de 

Representação; Preparo; Tempestividade. 



 

 

 

Exercícios 
7. Na Justiça do Trabalho, os Embargos de Declaração são cabíveis no prazo de: (Técnico Judiciário 

– FCC – TRT/SE - 2011). 
 

(A) três dias, havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.     
(B) cinco dias, havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.      

(C) 48 horas em atenção ao princípio da celeridade processual.     
(D) oito dias, havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.     

(E) 24 horas em atenção ao princípio da celeridade processual.  
 



 

 

 

Exercícios 
7. Na Justiça do Trabalho, os Embargos de Declaração são cabíveis no prazo de: (Técnico Judiciário 

– FCC – TRT/SE - 2011). 
 

(A) três dias, havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.     
(B) cinco dias, havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.      

(C) 48 horas em atenção ao princípio da celeridade processual.     
(D) oito dias, havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.     

(E) 24 horas em atenção ao princípio da celeridade processual.  
 

Artigo 897-A da CLT – Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco 
dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua 
apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de 

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos 
do recurso.  

Parágrafo único. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de 
qualquer das partes. 



 

 

 

Exercícios 
8. Em determinada reclamação trabalhista em trâmite perante a 1a Vara do Trabalho de 

Florianópolis, o M.M. Juiz acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa 
dos autos a uma das Varas do Trabalho de Porto Alegre. Desta decisão: (Analista Judiciário – FCC – 

TRT/SC - 2010). 
 

(A) caberá mandado de segurança.       
(B) não caberá recurso, tratando-se de decisão interlocutória.        

(C) caberá agravo de instrumento.        
(D) caberá recurso ordinário.        
(E) caberá agravo de petição.      

 



 

 

 

Exercícios 
8. Em determinada reclamação trabalhista em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Florianópolis, o M.M. Juiz acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa 
dos autos a uma das Varas do Trabalho de Porto Alegre. Desta decisão: (Analista Judiciário – FCC – 

TRT/SC - 2010). 
 

(A) caberá mandado de segurança.       
(B) não caberá recurso, tratando-se de decisão interlocutória.        

(C) caberá agravo de instrumento.        
(D) caberá recurso ordinário.        
(E) caberá agravo de petição. 

 
Súmula 214 do TST – Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 
interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal 

Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho;  

b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal;  
c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal 

Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, 
§ 2º, da CLT.     

 



 

 

 

Exercícios 
9. Considere: 

 
I. Recurso Ordinário.  

II. Embargos de Declaração em Recurso Ordinário.  
III. Ação Rescisória.  

IV. Recurso de Revista.  
V. Agravo de Petição de decisão proferida por Vara do Trabalho.  

 
O jus postulandi das partes NÃO alcança as hipóteses indicadas APENAS em: (Técnico Judiciário – 

FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) I, II e V.      
(B) III, IV e V.        

(C) III e IV.       
(D) II, III e IV.       
(E) I, II e IV.    

 



 

 

 

Exercícios 
9. Considere: 

 
I. Recurso Ordinário.  

II. Embargos de Declaração em Recurso Ordinário.  
III. Ação Rescisória.  

IV. Recurso de Revista.  
V. Agravo de Petição de decisão proferida por Vara do Trabalho.  

 
O jus postulandi das partes NÃO alcança as hipóteses indicadas APENAS em: (Técnico Judiciário – 

FCC – TRT/PE - 2012). 
 

(A) I, II e V.      
(B) III, IV e V.        

(C) III e IV.       
(D) II, III e IV.       
(E) I, II e IV.  

 
Súmula 425 do TST – 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.    

 



 

 

 

Exercícios 
10. Sobre recursos no processo do trabalho, é INCORRETO afirmar que (Analista Judiciário – FCC – 

TRT/AM - 2012). 
 

(A) o prazo para interposição de recurso ordinário e agravo de instrumento é de oito dias.       
(B) como regra, não cabe recurso ordinário de decisão interlocutória, cabendo apreciação do 

mérito desta decisão somente em recurso da decisão definitiva.          
(C) o recurso de revista será apresentado ao presidente do tribunal recorrido e será recebido 

apenas no efeito devolutivo.         
(D) cabe agravo de petição das decisões do juiz nas execuções, mas não cabe agravo de 

instrumento, em nenhuma situação, seja na fase de conhecimento ou na execução.         
(E) das decisões definitivas dos tribunais regionais do trabalho, em processos de sua competência 

originária, cabe recurso ordinário.      
 



 

 

 

Exercícios 
10. Sobre recursos no processo do trabalho, é INCORRETO afirmar que (Analista Judiciário – FCC – 

TRT/AM - 2012). 
 

(A) o prazo para interposição de recurso ordinário e agravo de instrumento é de oito dias. Artigo 
895 da CLT e artigo 897 da CLT.  

(B) como regra, não cabe recurso ordinário de decisão interlocutória, cabendo apreciação do 
mérito desta decisão somente em recurso da decisão definitiva. Artigo 893, §1º da CLT. 

(C) o recurso de revista será apresentado ao presidente do tribunal recorrido e será recebido 
apenas no efeito devolutivo. Artigo 896,§1º da CLT.  

(D) cabe agravo de petição das decisões do juiz nas execuções, mas não cabe agravo de 
instrumento, em nenhuma situação, seja na fase de conhecimento ou na execução.         

(E) das decisões definitivas dos tribunais regionais do trabalho, em processos de sua competência 
originária, cabe recurso ordinário. Artigo 895 da CLT.  

 
Artigo 897 da CLT – Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: 

b) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.     
 



 

 

Gabarito 

1 – C 

2 – D 
3 – E 
4 – B 
5 – E 
6 – C  
7 – B  
8 – D 
9 – C  

10 – D 



 Exercícios de Direito 

Processual do Trabalho para 

Concursos 



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Conforme previsão contida na CLT, garantida a execução ou penhorados os bens, o executado 
pode: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS – 2012). 

 
(A) debater questões já decididas pela sentença no processo de cognição.    

(B) apresentar embargos à execução no prazo de cinco dias.     
(C) apresentar embargos à execução no prazo de oito dias.     

(D) em matéria de defesa, requerer a produção de provas e arrolar até três testemunhas.    
(E) apresentar agravo de petição no prazo de oito dias.   



 
 
 
 

 Exercícios 
 

1. Conforme previsão contida na CLT, garantida a execução ou penhorados os bens, o executado 
pode: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS – 2012). 

 
(A) debater questões já decididas pela sentença no processo de cognição.    

(B) apresentar embargos à execução no prazo de cinco dias.     
(C) apresentar embargos à execução no prazo de oito dias.     

(D) em matéria de defesa, requerer a produção de provas e arrolar até três testemunhas.    
(E) apresentar agravo de petição no prazo de oito dias. Artigo 897 da CLT. 

 
 Artigo 894 da CLT – Garantida a execução ou penhora os bens, terá o executado 5 (cinco) dias 

para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação. 



 
 
 

Exercícios 
2. É INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS - 2012). 

 
(A) No processo do trabalho é admissível a execução do termo de conciliação firmado perante a 

Comissão de Conciliação Prévia e o termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público 
do Trabalho.      

(B) No processo do trabalho são admissíveis a arrematação, a adjudicação e a remição dos bens 
levados à hasta pública.     

(C) No processo do trabalho a penhora deve recair sempre em dinheiro, tendo em vista a natureza 
alimentar do crédito trabalhista.      

(D) A execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor.      
(E) A execução é de natureza real, não atingindo a pessoa do devedor.   



 
 
 

Exercícios 
2. É INCORRETO afirmar: (Juiz do Trabalho – FCC – TRT/RS - 2012). 

 
(A) No processo do trabalho é admissível a execução do termo de conciliação firmado perante a 

Comissão de Conciliação Prévia e o termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público 
do Trabalho. Artigo 876 da CLT.  

(B) No processo do trabalho são admissíveis a arrematação, a adjudicação e a remição dos bens 
levados à hasta pública. Artigo 888, §1º da CLT.  

(C) No processo do trabalho a penhora deve recair sempre em dinheiro, tendo em vista a natureza 
alimentar do crédito trabalhista.      

(D) A execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor. Artigo 620 do CPC.  
(E) A execução é de natureza real, não atingindo a pessoa do devedor.  

 
 Artigo 882 da CLT – O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a 

execução mediante depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou 
nomeando bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no Art. 655 do Código 

Processo Civil.  



 

 

 

Exercícios 

3. Em relação à execução trabalhista, conforme regras contidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho, é correto afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/SP – 2008). 

 
(A) Os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos 

de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia são considerados títulos 
executivos extrajudiciais e serão executados pela forma estabelecida pela CLT.     

(B) A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, reclamante ou reclamado, mas 
não poderá ser promovida ex officio pelo próprio Juiz competente.     

(C) Requerida a execução, o Juiz mandará expedir mandado de citação do executado, quando se 
tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o 

faça em 05 (cinco) dias ou garanta a execução, sob pena de penhora.      
(D) Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 10 (dez) dias para apresentar 

embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.      
(E) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma 

prestação não compreenderá as que lhe sucederem.    
 



 

 

 

Exercícios 
3. Em relação à execução trabalhista, conforme regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, é correto 

afirmar: (Analista Judiciário – FCC – TRT/SP – 2008). 
 

(A) Os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de 
conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia são considerados títulos executivos 

extrajudiciais e serão executados pela forma estabelecida pela CLT.     
(B) A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, reclamante ou reclamado, mas não poderá ser 

promovida ex officio pelo próprio Juiz competente. Artigo 878 da CLT.  
(C) Requerida a execução, o Juiz mandará expedir mandado de citação do executado, quando se tratar de 

pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 05 (cinco) dias 
ou garanta a execução, sob pena de penhora. Artigo 880 da CLT.  

(D) Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 10 (dez) dias para apresentar embargos, 
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Artigo 884 da CLT  

(E) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação não 
compreenderá as que lhe sucederem. Artigo 891 da CLT. 

  
 Artigo 876 da CLT – As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito 

suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério 
Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão 

executados pela forma estabelecida neste Capítulo.  
 



 

 

 

Exercícios 
4. No tocante à impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/1990) considere: 

 
I. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo 

casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.  
II. O credor de pensão alimentícia não possui distinção legal em face dos demais credores, uma 

vez que a impenhorabilidade do bem de família a este é oponível.  
III. A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel sobre o qual se assentam a 

construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.  

IV. A impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução 
trabalhista, salvo se movido em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das 

respectivas contribuições previdenciárias. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em (Analista Judiciário – FCC – TRT/SE - 2011). 
 

(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV.  

(C) I e IV. 
(D) II e IV.   
(E) III e IV. 

 
 
 



 

 

 

 

Exercícios 
4. No tocante à impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/1990) considere: 

 
I. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo 

casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Artigo 5º da Lei 8.009/90.  
II. O credor de pensão alimentícia não possui distinção legal em face dos demais credores, uma 

vez que a impenhorabilidade do bem de família a este é oponível. Artigo 3º da Lei 8.009/90.   
III. A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel sobre o qual se assentam a 

construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.  Artigo 1º, 

parágrafo único da Lei 8.009/90.  
IV. A impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução 

trabalhista, salvo se movido em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das 
respectivas contribuições previdenciárias. Artigo 3º, III da Lei 8.009/90.  

 
Está correto o que se afirma APENAS em (Analista Judiciário – FCC – TRT/SE - 2011). 

 
(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV.  

(C) I e IV. 
(D) II e IV.   
(E) III e IV. 

 
 
 



 

 

 

Exercícios 
5. A casa onde Júnior reside com a sua família e é proprietário foi penhorada e arrematada em 
leilão judicial em execução de reclamação trabalhista da empresa X ocorrido há três dias. Júnior 

não é parte no processo e pretende interpor Embargos de Terceiro. Neste caso, considerando que 
não ocorreu a assinatura da respectiva carta de arrematação, Júnior: (Analista Judiciário – FCC – 

TRT/SE - 2011). 
 

(A) não poderá interpor Embargos de Terceiro porque este só pode ser proposto até o trânsito em 
julgado da lide.  

(B) poderá interpor Embargos de Terceiro estando dentro do prazo legal previsto em lei.     
(C) não poderá interpor Embargos de Terceiro porque o prazo para interposição em fase de 

execução já se esgotou.   
(D) poderá interpor Embargos à Execução e não Embargos de Terceiro em razão da efetivação da 

penhora.   
 (E) deverá interpor agravo de petição e não Embargos de Terceiro em razão do encerramento do 

leilão judicial e da efetivação da arrematação.  



 

 

 

Exercícios 
5. A casa onde Júnior reside com a sua família e é proprietário foi penhorada e arrematada em 
leilão judicial em execução de reclamação trabalhista da empresa X ocorrido há três dias. Júnior 

não é parte no processo e pretende interpor Embargos de Terceiro. Neste caso, considerando que 
não ocorreu a assinatura da respectiva carta de arrematação, Júnior: (Analista Judiciário – FCC – 

TRT/SE - 2011). 
 

(A) não poderá interpor Embargos de Terceiro porque este só pode ser proposto até o trânsito em 
julgado da lide.  

(B) poderá interpor Embargos de Terceiro estando dentro do prazo legal previsto em lei.     
(C) não poderá interpor Embargos de Terceiro porque o prazo para interposição em fase de 

execução já se esgotou.   
(D) poderá interpor Embargos à Execução e não Embargos de Terceiro em razão da efetivação da 

penhora.   
 (E) deverá interpor agravo de petição e não Embargos de Terceiro em razão do encerramento do 

leilão judicial e da efetivação da arrematação.  
 

 Artigo 1048 do CPC – Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 
conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 
(cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da 

respectiva carta.  



 

 

 

Exercícios 
6. A respeito da arrematação é correto afirmar que os bens serão vendidos pelo maior lance: 

(Técnico Judiciário – FCC – TRT/MT - 2011). 
 

(A) não possuindo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o 
lance com um sinal correspondente a 10% do seu valor.     

(B) tendo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o lance com 
um sinal correspondente a 15% do seu valor.       

(C) tendo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o lance com 
um sinal correspondente a 20% do seu valor.      

(D) tendo o exequente preferência para a adjudicação.O arrematante deverá garantir o lance com 
um sinal correspondente a 5% do seu valor.      

(E) não possuindo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o 
lance com um sinal correspondente a 15% do seu valor.     

 



 

 

 

Exercícios 
6. A respeito da arrematação é correto afirmar que os bens serão vendidos pelo maior lance: 

(Técnico Judiciário – FCC – TRT/MT - 2011). 
 

(A) não possuindo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o 
lance com um sinal correspondente a 10% do seu valor.     

(B) tendo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o lance com 
um sinal correspondente a 15% do seu valor.       

(C) tendo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o lance com 
um sinal correspondente a 20% do seu valor.      

(D) tendo o exequente preferência para a adjudicação.O arrematante deverá garantir o lance com 
um sinal correspondente a 5% do seu valor.      

(E) não possuindo o exequente preferência para a adjudicação. O arrematante deverá garantir o 
lance com um sinal correspondente a 15% do seu valor.  

 
Artigo 888 da CLT – Concluída a avaliação, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da nomeação 
do avaliador, seguir-se-á a arrematação que será anunciada por edital afixada na sede do Juízo ou 

Tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de 20 (vinte) dias. 
§1º - A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo 

maior lance, tendo o exeqüente preferência para a adjudicação. 
§2º - O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% (vinte por cento) 

do seu valor.    
 



 

 

 

Exercícios 
7. Considere as seguintes assertivas a respeito da liquidação de sentença: 

  
I. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, mas poderá discutir 

matéria pertinente à causa principal. 
II. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, 

inclusive da contribuição previdenciária incidente. 
III. Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às partes prazo comum de dez dias 

para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob 
pena de preclusão.  

IV. A manifestação da União é ato obrigatório que, não sendo intimada legalmente, gerará 
nulidade absoluta dos atos processuais posteriormente praticados.  

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em  (Técnico Judiciário – FCC – TRT/15ª Região - 2009). 

 
(A) II.     

(B) I, II e IV.      
(C) III e IV.     

(D) III.     
(E) I, II e III.  

 



 

 

 

Exercícios 
7. Considere as seguintes assertivas a respeito da liquidação de sentença: 

  
I. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, mas poderá discutir matéria 

pertinente à causa principal. Artigo 879,§1º da CLT.  
II. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da 

contribuição previdenciária incidente. Artigo 879,§1º-B da CLT.  
III. Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às partes prazo comum de dez dias para impugnação 

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.  Artigo 
879,§2º da CLT.  

IV. A manifestação da União é ato obrigatório que, não sendo intimada legalmente, gerará nulidade absoluta dos 
atos processuais posteriormente praticados. Artigo 879,§3º da CLT.   

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em  (Técnico Judiciário – FCC – TRT/15ª Região - 2009). 

 
(A) II.     

(B) I, II e IV.      
(C) III e IV.     

(D) III.     
(E) I, II e III. 

 
 Artigo 879 da CLT – Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 

poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.   
§3º - Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à 

intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.  



 

 

 

Exercícios 
8. Da decisão que aprecia os embargos à execução caberá: (Analista Judiciário – FCC – TRT/RO-AC - 

2011). 
 

(A) agravo de petição, não havendo pagamento de custas para a sua interposição.        
(B) agravo de petição, devendo o agravante efetuar o prévio recolhimento das custas processuais 
conforme tabela do Tribunal Superior do Trabalho publicada no Diário Oficial da União, sob pena 

de deserção do recurso.         
(C) agravo de petição, devendo o agravante efetuar o prévio recolhimento das custas processuais 
conforme previsto no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho competente, sob pena 

de deserção do recurso.         
(D) agravo de instrumento, não havendo pagamento de custas para a sua interposição.         

(E) embargos, devendo o agravante efetuar o prévio recolhimento das custas processuais 
conforme tabela do Tribunal Superior do Trabalho publicada no Diário Oficial da União, sob pena 

de deserção do recurso.       
 



 

 

 

Exercícios 
8. Da decisão que aprecia os embargos à execução caberá: (Analista Judiciário – FCC – TRT/RO-AC - 

2011). 
 

(A) agravo de petição, não havendo pagamento de custas para a sua interposição.        
(B) agravo de petição, devendo o agravante efetuar o prévio recolhimento das custas processuais 
conforme tabela do Tribunal Superior do Trabalho publicada no Diário Oficial da União, sob pena 

de deserção do recurso.         
(C) agravo de petição, devendo o agravante efetuar o prévio recolhimento das custas processuais 
conforme previsto no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho competente, sob pena 

de deserção do recurso.         
(D) agravo de instrumento, não havendo pagamento de custas para a sua interposição.         

(E) embargos, devendo o agravante efetuar o prévio recolhimento das custas processuais 
conforme tabela do Tribunal Superior do Trabalho publicada no Diário Oficial da União, sob pena 

de deserção do recurso.       
 

Artigo 789-A da CLT – No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade 
do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela:    

IV - agravo de petição: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 



 

 

 

Exercícios 
9. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, tratando- se de prestações sucessivas por 
tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até (Analista 

Judiciário – FCC – TRT/PR - 2010). 
 

(A) a data do ingresso na execução.  
(B) seis meses após o trânsito em julgado da sentença.         

(C) a data do ajuizamento da reclamação trabalhista.       
(D) a data do trânsito em julgado da sentença.        

(E) a data da publicação da sentença de primeiro grau ou da data da publicação de acórdão, se 
concessivo.     

 



 

 

 

Exercícios 
9. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, tratando- se de prestações sucessivas por 
tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até (Analista 

Judiciário – FCC – TRT/PR - 2010). 
 

(A) a data do ingresso na execução.  
(B) seis meses após o trânsito em julgado da sentença.         

(C) a data do ajuizamento da reclamação trabalhista.       
(D) a data do trânsito em julgado da sentença.        

(E) a data da publicação da sentença de primeiro grau ou da data da publicação de acórdão, se 
concessivo.     

 
 Artigo 892 da CLT – Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução 

compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução.  



 

 

 

Exercícios 
10. Com relação a execução provisória em matéria trabalhista é certo que (Juiz do Trabalho – FCC 

– TRT/AM - 2012). 
 

(A) a execução provisória se exaure com a arrematação, sendo, porém, vedado qualquer 
levantamento de quantia em dinheiro, bem como a emissão da competente carta.         

(B) deve ser requerida ao Juiz da causa de primeiro grau, sendo impossível o seu requerimento 
nos Tribunais.           

(C) é possível, em regra, a execução provisória ex officio.   
(D) os títulos executivos extrajudiciais jamais darão ensejo à execução provisória, mas tão 

somente a execução definitiva.   
(E) para o interessado requerer a execução provisória deverá instruir a carta de sentença, sendo 

desnecessária a juntada das procurações outorgadas pelas partes.      
 



 

 

 

Exercícios 
10. Com relação a execução provisória em matéria trabalhista é certo que (Juiz do Trabalho – FCC 

– TRT/AM - 2012). 
 

(A) a execução provisória se exaure com a arrematação, sendo, porém, vedado qualquer 
levantamento de quantia em dinheiro, bem como a emissão da competente carta.         

(B) deve ser requerida ao Juiz da causa de primeiro grau, sendo impossível o seu requerimento 
nos Tribunais.           

(C) é possível, em regra, a execução provisória ex officio.   
(D) os títulos executivos extrajudiciais jamais darão ensejo à execução provisória, mas tão 

somente a execução definitiva.   
(E) para o interessado requerer a execução provisória deverá instruir a carta de sentença, sendo 

desnecessária a juntada das procurações outorgadas pelas partes.      
 

 Artigo 587 do CPC – É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto 
pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos 

com efeito suspensivo.   



 

 

Gabarito 

1 – B 

2 – C 
3 – A 
4 – B 
5 – B 
6 – C  
7 – A  
8 – A 
9 – A  

10 – D 


