
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

01. Assinale a alternativa incorreta em relação ao Direito Processual do Trabalho:
a) processo é o meio utilizado pelo Estado para prestar a tutela jurisdicional pretendida pela parte. 
A ação é o direito de pedir a tutela jurisdicional.
b) procedimento é a formalidade que obrigatoriamente se deve assumir na prática de um ato do 
processo. É o modo pelo qual a lei determina que o ato, ou a atividade processual seja realizada. 
Também é a ordem a que se deve obedecer a marcha dos fatos.
c) A distinção entre processo e procedimento é que enquanto o primeiro visa a composição da 
lide, o segundo se preocupa com o aspecto exterior dos atos processuais, com a sua forma e com 
o modo pelo qual eles se ligam e se sucedem. 
d)  Atos  processuais  são  aqueles  que  têm  por  efeito  a  constituição,  a  conservação,  o 
desenvolvimento, a modificação ou cessação da relação processual. Citação de Moacir Amaral 
Santos, que repete o teor do art. 158 da CLT. Os atos processuais integram uma série contínua 
que evoluí em direção à sentença e são praticados dentro do tempo prefixado em lei. Formam um 
corpo  unitário  à  vista  de  um  mesmo  fim  e  encontram-se  interligados,  não  se  admitindo  o 
isolamento de um deles dentro do procedimento.
e)  Os  atos  processuais  geralmente  se  realizam  na  sede  da  Vara,  sendo  autônomos  ou 
interdependentes. Os primeiros não dão origem aos atos posteriores; os segundos, por um nexo 
causal  ou  jurídico,  ligam-se  aos  que  os  antecederam  e  àqueles  que  os  vão  seguir  no 
desenvolvimento de um processo.  Consequentemente, a anulação de um ato interdependente 
abrange a todos os atos a que tiverem interligados. Diz o art. 798 da CLT que anulado o ato, 
reputam-se  de  nenhum  efeito  todos  os  subsequentes  que  dele  dependam.  Entrementes,  a 
nulidade de uma parte de um ato não prejudicará as outras, que não tenham interligação com a 
mesma.

02. __________nada mais é que a exteriorização do ato processual. 
a) Termo processual
b) Ato processual
c) Fato processual
d) Fato jurídico
e) Ato jurídico

03. A capacidade processual (legitimatio ad processum) das partes tem-na quem tiver completado 
_____ anos de idade. 
a) 16
b) 17
c) 18
d) 19
e) 20

04. Está incorreto em relação à audiência:
a)  É o ato processual  público,  solene,  substancial  do  processo,  presidido pelo Juiz,  onde se 
instrui, discute e decide a causa. 
b) Na audiência encontra-se insculpido outro princípio importante para o processo do trabalho, 
que é o da concentração dos atos jurídicos. 
c) É na Audiência que se concentram a maioria dos atos processuais praticados pelo juiz e pelas 
partes. 
d) É na audiência que sobreleva o princípio da imediatidade, porque ali é que o juiz irá manter 
contato físico com as partes, os advogados, testemunhas e peritos para ouvi-los e, assim, obter os 
elementos que possam convencê-lo ou não da procedência do pedido do autor.



e) Normalmente a audiência é realizada na sede da Vara, mas a teor do que dispõe o art. 813 da 
CLT, poderá efetuar-se noutro local, em casos especiais, mediante edital afixado na sede do Juízo 
ou do Tribunal, com a antecedência mínima de 12 horas.

05. Em relação ao rito sumaríssimo, está incorreto:
a) O rito sumaríssimo é aplicável nas ações de valores até 40 salários mínimos legais, mas não se 
estende para aquelas em que o ente público seja parte. Também inconcebível o rito, se a citação 
do réu tenha que ser procedida por edital. 
b) A petição inicial da ação submetida ao rito sumaríssimo, deve conter a qualificação das partes, 
um  breve  relato  dos  acontecimentos  e  os  pedidos.  Quanto  a  estes  últimos  devem  certos  e 
determinados, sendo indicado o valor atribuído a cada direito e é exigível o valor fixado à causa. A 
ausência desses pressupostos processuais importará na extinção do processo, sem julgamento 
do mérito. 
c) Nas ações de rito sumaríssimo, cada parte só poderá ouvir até duas testemunhas. As partes 
terão que se manifestar sobre a documentação em audiência, salvo absoluta impossibilidade.
d) A audiência não poderá ser desdobrada em mais de uma sessão, salvo se houver perícia ou 
por qualquer motivo justificado, desde que devidamente fundamentado pelo juiz. O adiamento da 
audiência não poderá exceder o prazo de 20 dias, salvo se não houver possibilidade para sua 
realização dentro do prazo mencionado.
e)  A sentença  deverá  ser  proferida  em  audiência,  na  qual  ocorreu  a  instrução  ou  esta  foi 
finalizada.

06. Em relação ao arquivamento do processo, podemos afirmar:
a) Ausente o autor à primeira sessão de audiência o processo será arquivado.
b) Caso o autor deixe arquivar duas vezes suas ações, terá suspenso o seu direito de propor nova 
ação pelo período de seis meses.
c) Mesmo ocorrendo arquivamento da ação, por culpa do autor, ainda assim o prazo interruptivo 
da  prescrição  permanece  válido.  Só  recomeça  a  contar  a  prescrição  a  partir  da  data  do 
arquivamento da ação. 
d) Da decisão do arquivamento cabe recurso ordinário, uma vez que o arquivamento produz a 
extinção do processo, sem julgamento do mérito.
e) todas corretas.

07. Sobre revelia, está incorreto:
a) A revelia se confunde com a contumácia. A contumácia se caracteriza pela decisão obstinada 
do Réu de não praticar qualquer ato processual, ao passo que a revelia é a desobediência ao 
mandado expedido pelo juiz para vim se defender, em dia e hora prefixados.
b) No sistema do CPC, revel é quem não contesta a ação no prazo legal. É, também revel, a 
pessoa  jurídica  que,  na  audiência,  se  faz  representar  por  um  sócio  que  teima  em  falar 
Individualmente. No processo do trabalho a ausência do réu à audiência significa que ele não quis 
defender-se, pois é nesse momento processual que deve contestar o pedido do reclamante.
c) O efeito da revelia é o prosseguimento do processo independentemente da intimação do revel 
dos atos processuais posteriores( art. 322 do CPC). Entretanto, é lícito ao reclamado intervir em 
qualquer fase do processo, recebendo-o na fase em que se encontra.
d)  Dentre todos os efeitos da revelia, projeta-se, em primeiro lugar, o de reputar verdadeiros os 
fatos afirmados pelo reclamante (art. 319 do CPC).
e) Se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; se o litígio versar sobre direitos 
indisponíveis; e se a petição não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere 
indispensável à prova do ato. 



08. Em relação à confissão, temos:
a) Existe na esfera processual dois tipos de confissão. 
b)  A primeira  é  a  probatio  probatissima,  que  decorre  de  declaração  espontânea  da  parte, 
confessando o direito afirmado pela parte contrária. A segunda revela-se pela omissão da parte 
quanto ao fato afirmado pela outra, pela sua ausência.
c) A confissão real é produzida perante o juiz e é reduzida a termo. 
d) A confissão real é a rainha das provas. Ela pode ser espontânea ou provocada. 
e) todas corretas.

09. Com relação à conciliação, está incorreto:
a) É o ato pelo qual o juiz oferece às partes as bases para composição dos seus interesses. Em 
dois momentos processuais o Juiz deverá tentar a conciliação: na instalação da audiência, antes 
da defesa, e no fim da instrução, antes do julgamento. 
b) A conciliação ganha eficácia, produzindo seus efeitos jurídicos, antes da assinatura do juiz.
c) Os efeitos da conciliação têm uma dúplice natureza. São substanciais, constituindo-se em coisa 
julgada  material  para  as  partes,  obrigando-as  com  relação  às  cláusulas  ajustadas  entre  as 
mesmas. 
d) A conciliação é irretratável a partir da assinatura desta pelas partes, mesmo que não haja a 
assinatura do Juiz. 
e) O art. 764 da CLT autoriza as partes a celebrarem acordo, mesmo após o encerramento do 
juízo conciliatório. 

10. Com relação às provas, temos:
a) A prova é o conjunto dos meios empregados para demonstrar legalmente a existência de um 
ato  jurídico  e,  no  Direito  Processual,  buscar  o  convencimento  do  Magistrado  a  propósito  da 
veracidade das alegações das partes. A um só tempo interessa ao Direito Material e ao Direito 
Processual.
b) O art. 848 da CLT dispõe que é facultado ao Juiz Presidente, ex officio, ou a requerimento dos 
demais membros do Colegiado interrogar as partes. O Juiz passa a ter  um papel importante, 
buscando tirar dos litigantes os elementos necessários à pesquisa do fato sub judice. 
c) O juiz avaliará a prova dando a cada uma o valor e peso que merecem, segundo a impressão 
registrada por cada uma na formação do seu convencimento. 
d) O CPC faculta ao juiz tomar providências úteis ao aclaramento das divergências trazidas aos 
autos e rejeitar pedidos de provas que considere desnecessárias aos objetivos do processo.
e) todas corretas.

GABARITO

01. B
Comentários:  Procedimento é a marcha dos atos e não dos fatos.

02. A
Comentários:  Os termos  processuais  devem ser  assinados  pelas  partes  interessadas,  salvo 
quando estas por motivo justificado não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de 
duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Na assinatura a 
rogo, é imprescindível que a parte, depois de lido pelo escrivão, em voz alta, declare perante as 
testemunhas e aquele que irá firmar o documento em seu lugar, que nenhuma objeção tem a fazer 
ao conteúdo do termo. No caso em que a parte, injustificadamente, se recusa a assinar ato ou 
termo, basta a certidão nos autos para provar a desobediência.



03. C
Comentários:  Os menores de 18 anos terão que ser representados ou assistidos pelos pais, 
tutores, curadores ou representantes legais. 

04. E
Comentários: A antecedência mínima é de 24 horas e não de 12 horas.

05. D 
Comentários: O prazo correto para adiamento da audiência é de 30 dias.

06. E
Comentários: Os itens dizem respeito basicamente aos artigos 732 e 844 da CLT.

07. A
Comentários: A revelia não se confunde com a contumácia.

08. E
Comentários:  A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação,  é revogável.  Segundo o 
disposto no art. 352 do CPC, se-lo-á por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita: 
por ação rescisória, depois transitada em julgado a sentença, da qual a confissão constituiu o 
único fundamento.  Se o confitente vier  a falecer  seus sucessores não podem tentar anular  a 
confissão praticada pelo mesmo.

09. B 
Comentários: A conciliação só ganha eficácia depois da assinatura do juiz.

10. E
Comentários: Esta norma consagra a teoria objetiva da prova, pela qual o convencimento do juiz 
haverá de ser motivado pelas provas colacionadas aos autos, restando apenas a liberdade de 
interpretá-las.


