
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

01. Assinale a alternativa incorreta:
a) A audiência de julgamento será contínua. Porém, se não for possível, por motivo de força maior,
concluí-la  no  mesmo  dia,  o  juiz  ou  presidente  marcará  sua  continuação  para  a  primeira
desimpedida, independente de nova notificação.
b) No procedimento sumaríssimo serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que
possam interferir  no  prosseguimento  da audiência  e do processo.  As  demais  questões serão
decididas na sentença.
c) Em se tratando de procedimento sumaríssimo, todas as provas serão produzidas na audiência
de instrução de julgamento, desde que requeridas previamente pelas partes, sendo que, sobre os
documentos  apresentados  por  uma  das  partes  manifestar-se-á  imediatamente  a  outra,  sem
interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz.   
d)  As  testemunhas,  no  procedimento  sumaríssimo,  até  o  máximo  de  duas  para  cada  parte,
comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, somente
podendo ser deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de
comparecer e, não comparecendo a testemunha intimada, o juiz deverá determinar sua imediata
condução coercitiva.
e)  No sumaríssimo,  a  sentença  deverá  mencionar  os  elementos  de  convicção do juízo,  com
resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório, devendo as partes
serem intimadas da sentença na própria audiência em que for proferida.

02. Assinale a assertiva correta:
a) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a cinqüenta salários mínimos vigente na data do
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo, estando incluídas as
demandas em que for parte à administração pública direta, autárquica e fundacional.
b) Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo não se fará citação por edital,
devendo o autor indicar o nome e endereço correto do reclamado, sob pena de arquivamento da
reclamação  e  pagamento  das  custas  sobre  o  valor  da  causa,  devendo  ainda  as  partes  e
advogados comunicarem ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo,
reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de
comunicação.
c) A prova das alegações cabe a parte que as fizer, podendo cada uma das partes indicar no
máximo três testemunhas, em se tratando de procedimento ordinário, salvo quando for inquérito
para apuração de falta grave e procedimento sumaríssimo, quando então poderão ser arroladas
mais de seis testemunhas.
d) No que diz respeito a prova testemunhal, toda testemunha, antes de prestar compromisso legal,
será  qualificada,  indicando  o  nome,  nacionalidade,  profissão,  idade,  residência  e,  quando
empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às
leis penais, sendo os depoimentos das testemunhas  resumidos, por ocasião da audiência, pelo
chefe  de secretaria  da Vara do Trabalho ou funcionário  para este fim designado,  devendo a
súmula ser assinada pelo juiz e pelos depoentes.
e)  No rito ordinário,  as testemunhas comparecerão independente de intimação ou notificação.
Porém, as que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando
sujeitas a condução coercitiva, além de pagar multa, independente de justificativa, não atendam à
intimação.



03. Julgue os itens abaixo:
I  –  O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio
advogado, sob sua responsabilidade pessoa.
II - A testemunha não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação,
quando for parente até terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes.
III - O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito
por meio de intérprete nomeado pelo juiz, correndo por conta da parte interessada as despesas do
depoimento.
IV – É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico.
V - A sentença que homologa acordo no processo trabalhista desafia ação anulatória.
Dos itens acima estão corretos:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) todos os itens estão corretos.

04.  Análise  as  alternativas  abaixo,  no que  se refere  a  execução no processo do trabalho,  e
assinale a única correta: 
a)  São títulos executivos os acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho, os termos de conciliação firmados perante as
Comissões de Conciliação Prévia, bem como as decisões transitadas em julgado ou das quais
não tenha havido recurso com efeito suspensivo.
b)  Os  créditos  devidos  a  Previdência  Social  resultantes  de  condenação  ou  homologação  de
acordo, serão executados a requerimento do INSS, pelos juízes e Tribunais.
c) Compete ao juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria,
executar os títulos executivos judiciais.
d) Na execução, que poderá ser promovida por qualquer interessado ou de ofício pelo próprio juiz
ou  tribunal,  faculta-se  ao  devedor  o  pagamento  imediato  da  parte  que  entender  devida  à
Previdência Social, com prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução
ex officio.
e)  Requerida a execução,  o juiz  mandará expedir  mandado de citação,  que deverá  conter  a
decisão exeqüenda ou o termo de acordo não cumprido, para que o executado cumpra a decisão
ou  acordo no prazo,  pelo  modo e  sob as  cominações estabelecidas,  ou,  em se tratando  de
pagamento em dinheiro, sem incluir as contribuições sociais, para que pague em quarenta e oito
horas, ou garanta a execução, sob pena de penhora. 
05. Indique a alternativa incorreta, considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho;
a) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma
prestação compreenderá as que lhe sucederem.
b) Tratando-se de prestações sucessivas, por tempo indeterminado, a execução compreenderá
inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução.
c) Os servidores da justiça do trabalho poderão ser escolhidos ou designados para servir como
avaliador.
d)  A matéria  de  defesa,  em  sede  de  embargos  à  execução,  fica  restrita  às  alegações  de
cumprimento de acordo ou da decisão, quitação ou prescrição da dívida.
e) Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação,
cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.

06. Assinale a única alternativa incorreta:
a) Após garantido o juízo, seja pelo depósito do valor ou pela penhora dos bens, terá o executado
o prazo de 10 dias para apresentar embargos, tendo o exeqüendo, porém, o prazo de 15 dias
para impugnação.



b) Nos embargos, a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou
do acordo,  quitação ou prescrição da dívida,  sendo este o meio adequado para o executado
impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exeqüente o mesmo direito e no mesmo prazo.
c)  O  título  executivo  será  inexigível  quando  fundado  em  lei  ou  ato  normativo  declarados
inconstitucionais  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  em  aplicação  ou  interpretação  tidas  por
incompatíveis com a Constituição Federal.
d) O juiz, na execução, deverá decidir na mesma sentença, os embargos e as impugnações à
liquidação apresentadas pelos credores trabalhistas e previdenciários.
e) Poderá o exeqüente promover a execução provisória, que somente irá até a penhora dos bens.

07. Dentre as assertivas abaixo, somente uma está correta, assinale-a:
a)  Sendo concedido parcelamento do débito previdenciário  perante o INSS o devedor deverá
juntar aos autos documentos comprobatórios do referido ajuste, ficando suspensa a execução da
respectiva contribuição previdenciária até o final e integral cumprimento do parcelamento.
b)  Na execução que se processa em carta precatória,  os embargos do executado devem ser
opostos perante o juiz deprecante, mas julgados pelo juiz deprecado.
c) Na execução contra a Fazenda Pública deverá o juiz determinar a penhora dos bens ou a
garantia da execução a fim de que à Fazenda possa oferecer embargos.
d)  Tendo  em  vista  que  as  pessoas  jurídicas  de  Direito  Público,  ou  seja,  os  órgãos  da
Administração Pública  direta,  autárquica  ou fundacional  da União,  Distrito  Federal,  Estados e
Municípios dispõem de prazo em quádruplo para recorrer e em dobro para contestar, é correto
afirmar que o prazo para designação de audiência trabalhista será no mínimo de 20 dias após a
distribuição da ação.
e) Se nos embargos a execução, não tiverem sido arroladas testemunhas, o juiz ou presidente,
conclusos  os  autos,  proferirá  sua  decisão,  dentro  de  10  dias,  julgando  subsistente  ou
insubsistente a penhora.

08. No que diz respeito a competência da Justiça do Trabalho, é correto afirmar que:
a) compete a esta especializada o julgamento de hábeas data, hábeas corpus e mandados de
segurança, mesmo que o ato questionado não envolva matéria sujeito a sua jurisdição;
b) compete a esta especializada o julgamento das ações relativas as penalidades administrativas
impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
c)  compete a esta especializada o julgamento das ações oriundas das relações de emprego,
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
d)  compete  a  esta especializada o  julgamento  das ações de indenização por  dano moral  ou
patrimonial, decorrentes das relações de trabalho;
e) compete a esta especializada o julgamento de ações que tenham controvérsias oriundas das
demais relações de emprego, quando assim for definido por lei estadual.  

09. Com relação ao processo de execução, assinale a alternativa correta:
a)  Se  tiverem  sido  arroladas  testemunhas  na  defesa  do  executado,  finda  sua  inquirição  em
audiência,  o  escrivão  ou  secretário  fará,  dentro  de  72  horas,  conclusos  os  autos  ao  juiz  ou
presidente, que proferirá sua decisão, devendo as partes serem notificadas em registro postal,
com franquia.
b) As varas do Trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil
informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido
em regulamento.
c) A arrematação dos bens penhorados far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão
vendidos pelo menor lance, tendo o exeqüente preferência para a adjudicação.



d) Não havendo licitante, e não requerendo o exeqüente a adjudicação dos bens penhorados,
poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz.
e) A execução não pode ser iniciada de ofício pelo juiz, pois estaria ele violando o princípio da
inércia.

10. Assinale a única alternativa incorreta:
a)  As  audiências  serão  públicas  e  realizar-se-ão  na  sede  do  juízo  ou  tribunal  em dias  úteis
previamente fixados, entre oito e dezoito horas, não podendo ultrapassar cinco horas seguidas,
salvo quando houver matéria urgente.
b)  A parte  que  já  opôs  exceção  de  incompetência  na  causa,  poderá  suscitar  o  conflito  de
competência, desde que o juiz tenha se declarado competente.
c) As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas
pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas.
d) Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão
sempre sujeitos à conciliação.
e) Terá preferência em todas as fases do processo o dissídios cuja decisão tiver de ser executada
perante o Juízo da falência.

GABARITO

01. C
Comentário: Como prevê o art. 852-H da CLT.

02. D
Comentário: De acordo com o art. 828 da CLT.

03. D
Comentário: Nos termos do art. 830; art. 829; art. Art. 819, §1º; art. 826 e Súmula 259 do TST.

04. A
Comentário: Com fundamento no 876 da CLT.

05. C
Comentário: na forma do que dispõe o art. 887, §2º da CLT.

06. A
Comentário: Nos termos do art. 884 da CLT.

07. A
Comentário: Como prevê o art. 899-A, §1º da CLT.

08. D
Comentário: Nos termos do art. 114, VI da CF/88.

09. B
Comentário: Conforme dispõe o art. 889-A, §2º da CLT.
    
10. B
Comentário: Com base no art. 806 da CLT.


