!!!) XIII - ABC Manutenção e Limpeza manteve contrato de fornecimento de mão de obra
de limpeza com Aeroportos Brasileiros, empresa pública federal. Por ocasião da ruptura
do contrato entre as empresas, Paulo, funcionário da ABC Manutenção e Limpeza, e que
prestava serviços para Aeroportos Brasileiros, foi dispensado sem receber as verbas
rescisórias. Ajuizou ação trabalhista em face de ambas as empresas, sendo a
empregadora revel. A tomadora dos serviços apresentou defesa com robusta
documentação, demonstrando a efetiva fiscalização do cumprimento do contrato e de
aspectos legais, sendo certo que o contrato foi cancelado justamente em razão desta
fiscalização.
Diante deste caso, assinale a afirmativa correta.
A) A empresa pública federal responde solidariamente por força da terceirização
B) A empresa pública federal responde subsidiariamente por força da terceirização, haja
vista o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador
C) A empresa pública federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
porque não tem vínculo de emprego com Paulo
D) A empresa pública federal não responde pelo inadimplemento das verbas
trabalhistas porque sua responsabilidade não decorre do simples inadimplemento
contratual, tendo ficado provado, no caso, que houve efetiva fiscalização por parte da
tomadora dos serviços.

01.
Heloísa era empregada doméstica e ajuizou, em julho de 2019, ação contra sua exempregadora, Selma Reis. Após regularmente instruída, foi prolatada sentença julgando
o pedido procedente em parte. A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o
valor devido de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e custas de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
A ex-empregadora, não se conformando com a decisão, pretende dela recorrer.
Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar
para viabilizar o seu recurso, sabendo-se que ela não requereu gratuidade de justiça
porque tem boas condições financeiras.
A) Tratando-se de empregador doméstico, só haverá necessidade de recolher as custas
B) Deverá recolher integralmente as custas e o depósito recursal
C) Por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal
D) Deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal.

02.
Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de
adicional de insalubridade, o Juiz do Trabalho determinou a realização de perícia e que
a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a
sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o
TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança.
Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que
indica a medida recursal da qual deverá se valer.
A) Agravo de Instrumento
B) Recurso Ordinário.
C) Agravo de Petição
D) Recurso de Revista

03.
Você foi contratado(a) para atuar nas seguintes ações trabalhistas: (i) uma ação de
cumprimento, como advogado da parte autora; (ii) uma reclamação plúrima, também
como advogado da parte autora; (iii) uma reclamação trabalhista movida por João, exempregado de uma empresa, autor da ação; (iv) uma reclamação trabalhista, por uma
sociedade empresária, ré na ação.
Sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa
correta.
A) Tanto na ação de cumprimento como na ação plúrima, todos os empregados autores
deverão obrigatoriamente estar presentes. O mesmo deve ocorrer com João. Já a
sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto não empregado da ré
B) O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações
plúrima e de cumprimento. João deverá estar presente, em qualquer hipótese, de forma
obrigatória. A sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto, que
não precisa ser empregado da ré
C) Nas ações plúrima e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo
Sindicato da categoria. João deverá estar presente, mas, por doença ou motivo
ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma
profissão ou pelo seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto
não precisará ser empregado da ré.
D) O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plúrima e de
cumprimento. João deverá estar presente, mas, por doença ou motivo ponderoso
comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo

seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá,
obrigatoriamente, ser empregado da ré

04.
José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 20/11/2018 a
30/04/2019, recebeu, apenas parcialmente, as verbas rescisórias, não tendo recebido
algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao exempregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação
trabalhista.
Sobre a hipótese, na qualidade de advogado(a) da sociedade empresária, assinale a
afirmativa correta.
A) Deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja
ajuizada uma ação para, então, comparecerem para um acordo, que já estará
previamente entabulado no valor pretendido pela empresa
B) Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial,
proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por
advogado diferente.
C) Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial,
proposto em petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado,
ou não, já que, na Justiça do Trabalho, vigora o jus postulandi
D) Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial,
proposto em petição conjunta, mas com advogado único representando ambas as
partes, por se tratar de acordo extrajudicial
05.
Após tentar executar judicialmente seu ex-empregador (a empresa Tecidos Suaves
Ltda.) sem sucesso, o credor trabalhista Rodrigo instaurou o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, objetivando direcionar a execução contra os
sócios da empresa, o que foi aceito pelo magistrado.
De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o ato seguinte.
A) O sócio será citado por oficial de justiça para pagar a dívida em 48 horas
B) O sócio será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15
dias.
C) O juiz determinará de plano o bloqueio de bens e valores do sócio, posto que
desnecessária a sua citação ou intimação

D) Será conferida vista prévia ao Ministério Público do Trabalho, para que o parquet diga
se concorda com a desconsideração pretendida.

06.
Considere as situações a seguir.
I. Victor é um artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de
uma peça cinematográfica como ator coadjuvante.
II. A empresa FFX Ltda. foi multada por um auditor fiscal do trabalho e deseja anular
judicialmente o auto de infração, alegando vícios e nulidades.
III. O empregado Regis teve concedido pelo INSS auxíliodoença comum, mas entende
que deveria receber auxílio-doença acidentário, daí porque pretende a conversão
judicial do benefício.
IV. Jonilson, advogado, foi contratado por um cliente para o ajuizamento de uma ação
de despejo, mas esse cliente não pagou os honorários contratuais que haviam sido
acertados.
Diante da norma de regência acerca da competência, assinale a opção que indica quem
deverá ajuizar ação na Justiça do Trabalho para ver seu pleito atendido.
A) Victor e Jonilson
B) Regis e a empresa FFX Ltda
C) Victor e Regis
D) Apenas a empresa FFX Ltda.

07.
Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em
setembro de 2018. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a
intenção de ajuizar reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas
durante o pacto laboral. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o
advogado de Augusto entrou em contato com a ex-empregadora na tentativa de
formular um acordo, que, após debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a
termo. Então, as partes ajuizaram uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça
do Trabalho, em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que
não foi homologado pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era
desfavorável ao trabalhador.
Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito. Diante da situação
e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Agiu corretamente o juiz, porque não há previsão desse tipo de demanda na Justiça
do Trabalho

B) As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação
desejada.
C) Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação, que deverá ser
levada à livre distribuição para outro juízo
D) Nada poderá ser feito na ação proposta, porque o juiz não é obrigado a homologar
acordo

08.
O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20/04/2018, apresentou defesa
no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a
abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação.
Sobre a desistência da ação pela parte autora, assinale a afirmativa correta.
A) O juiz deverá, imediatamente, homologar a desistência
B) Não é possível desistir da ação após a propositura desta
C) Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem
o consentimento do reclamado, desistir da ação.
D) O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da desistência de
pedidos ou da demanda

09.
Em março de 2019, durante uma audiência trabalhista que envolvia a sociedade
empresária ABC S/A, o juiz indagou à pessoa que se apresentou como preposto se ela
era empregada da empresa, recebendo como resposta que não. O juiz, então,
manifestou seu entendimento de que uma sociedade anônima deveria,
obrigatoriamente, fazer-se representar por empregado, concluindo que a sociedade
empresária não estava adequadamente representada. Decretou, então, a revelia,
excluiu a defesa protocolizada e sentenciou o feito na própria audiência, julgando os
pedidos inteiramente procedentes.
Diante desse quadro e do que prevê a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Nada há a ser feito, porque uma S/A, por exceção, precisa conduzir um empregado
para representá-la
B) O advogado da ré deverá interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias, buscando
anular a sentença, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada.

C) O advogado da ré deverá impetrar mandado de segurança, porque a exigência de que
o preposto seja empregado, por não ser prevista em Lei, violou direito líquido e certo
da empresa
D) Uma vez que a CLT faculta ao juiz aceitar ou não como preposto pessoa que não seja
empregada, o advogado deverá formular um pedido de reconsideração judicial

10.
Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido,
ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução ajuizados pela executada. A
princípio, você, na qualidade de advogado(a) da executada, entendeu por bem não
apresentar recurso. Contudo, foi apresentado o recurso cabível pelo exequente.
Diante disso, assinale a afirmativa correta.
A) A parte exequente interpôs agravo de petição, e a executada poderá interpor agravo
de petição na modalidade de recurso adesivo.
B) Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese, porém não mais
existe essa possibilidade para a executada, pois esta não apresentou o recurso no prazo
próprio
C) A parte autora interpôs recurso de revista, e não resta recurso para a parte executada
D) A parte autora apresentou recurso ordinário, e a executada poderá apresentar agravo
de petição

11.
Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia/GO. Após ser dispensado,
mudou-se para São Paulo e neste Estado ajuizou reclamação trabalhista contra o exempregador. Este, após citado em Goiânia/GO, apresentou petição de exceção de
incompetência territorial logo no segundo dia. Em razão disso, o juiz suspendeu o
processo e conferiu vista ao excepto. Em seguida, proferiu decisão acolhendo a exceção
e determinando a remessa dos autos ao juízo distribuidor de Goiânia/GO, local onde os
serviços de Francisco foram prestados e que, no entendimento do magistrado, seria o
juízo competente para julgar a reclamação trabalhista.
Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
A) O reclamante nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória
B) Francisco poderá interpor de imediato Recurso Ordinário no prazo de 8 dias.

C) Sendo as decisões interlocutórias irrecorríveis, Pedro deverá impetrar Mandado de
Segurança
D) O recurso cabível para tentar reverter a decisão é o Agravo de Petição

12.
Em uma greve ocorrida há dois dias dentro de uma indústria metalúrgica, o dirigente
sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o diretor com tapas
e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local. O dono
da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa causa. Em
razão disso, ele procura você, como advogado(a), no dia seguinte aos fatos narrados,
para obter sua orientação.
De acordo com o disposto na CLT, assinale a opção que apresenta sua recomendação
jurídica e a respectiva justificativa.
A) Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar ação de consignação
em pagamento dos créditos porventura devidos
B) Apresentar notícia-crime e solicitar da autoridade policial autorização para dispensar
o empregado por justa causa
C) Suspender o empregado e, em até 30 dias, ajuizar inquérito para apuração de falta
grave.
D) Não fazer nada, porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo
então perdão tácito

13.
Uma sociedade empresária consultou você, como advogado(a), para encontrar uma
maneira de, periodicamente, firmar com seus empregados uma quitação de direitos, de
modo a prevenir conflitos trabalhistas.
Diante disso, na qualidade de advogado(a) da empresa, assinale a opção que indica a
solução proposta.
A) Poderá ser firmado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o
sindicato da categoria dos empregados.
B) Os termos de quitação firmados entre empregados e empregadores nada valem,
apenas sendo válidos os acordos judiciais; logo, a empresa nada pode fazer
C) Poderá ser firmado termo anual de quitação de obrigações trabalhistas no sindicato
profissional ou no sindicato patronal

D) Basta firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas por mútuo
consentimento

14.
No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, a
executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de préexecutividade almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido
regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de préexecutividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação,
concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista.
Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível, a ser manejado pelo
exequente, contra a decisão da exceção de pré-executividade.
A) Apelação
B) Recurso Ordinário
C) Agravo de Instrumento
D) Agravo de Petição.

15.
Prolatada a sentença em uma reclamação trabalhista, o autor opõe embargos de
declaração no 3º dia contado da publicação e afirma que existe erro material no julgado,
pois o número do processo encontra-se equivocado, assim como o nome das partes.
Diante da situação retratada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) O juiz não precisará dar vista dos embargos à parte contrária, diante da natureza do
erro.
B) A Lei é omissa a respeito, daí porque o juiz usará da equidade para ver se é o caso de
conferir vista à parte adversa
C) Havendo, no caso em exame, possibilidade de efeito modificativo do julgado, a parte
contrária poderá se manifestar em 8 dias
D) Independentemente do recurso e seu efeito perante o julgado, é direito da parte
contrária se manifestar sobre os embargos em 10 dias

16.
Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação
estética, pois fora dispensado pelo ex-empregador por não ter querido raspar o próprio

bigode. Requereu, na petição inicial, tutela de urgência para ser imediatamente
reintegrado em razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese de
discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de audiência,
com a respectiva citação.
Como advogado(a) do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a Lei e o
entendimento consolidado do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a
situação e conseguir a tutela de urgência desejada.
A) Interpor recurso ordinário seguido de medida cautelar
B) Nada poderá ser feito, por tratar-se de decisão interlocutória, que é irrecorrível na
Justiça do Trabalho
C) Impetrar mandado de segurança.
D) Interpor agravo de instrumento

17.
Em reclamação trabalhista ajuizada em fevereiro de 2018, os pedidos formulados por
Paulo em face do seu ex-empregador foram julgados totalmente procedentes.
Em relação à verba honorária, de acordo com a CLT, sabendo-se que o patrocínio de
Paulo foi feito por advogado particular por ele contratado, assinale a afirmativa correta.
A) Não haverá condenação em honorários advocatícios, porque o autor não está
assistido pelo sindicato de classe
B) Haverá condenação em honorários de, no mínimo, 10% e de, no máximo, 20% em
favor do advogado
C) Haverá condenação em honorários de, no mínimo, 5% e de, no máximo, 15% em favor
do advogado.
D) Somente se a assistência do advogado do autor for gratuita é que haverá condenação
em honorários, de até 20%

18.
A sociedade empresária Alfa S. A. está sendo executada na Justiça do Trabalho e, em
13/03/2018, recebeu citação para pagamento da dívida que possui em relação a um
processo. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte, pelo que, no 10º
dia contado da citação, o juízo iniciou, a requerimento do exequente a tentativa de
bloqueio pelo sistema Bacen-Jud e, paralelamente, inscreveu o nome do executado no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A atitude do magistrado está correta, eis que não houve o pagamento voluntário da
dívida no prazo legal, sendo a inserção imediata no BNDT uma adequada medida
coercitiva judicial
B) A Lei deixa ao arbítrio do juiz determinar a partir de quando o nome do devedor deve
ser inserido em cadastro restritivo de crédito, inclusive no BNDT
C) A Justiça do Trabalho não atua mais com inserção e retirada do nome de devedores
no BNDT, pelo que a atitude do magistrado é inócua e contrária às regras da CLT
D) A decisão que determinou a inserção do nome do devedor no BNDT está equivocada,
porque somente poderia ocorrer 45 dias depois de ele não pagar, nem garantir o juízo.

19.
Juca ajuizou ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, empresa privada do ramo
de mineração. Paulo também ajuizou ação, mas em face de seu exempregador, uma
empresa de prestação de serviços, e do Município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro,
para quem prestou serviços, requerendo a responsabilização subsidiária. Os respectivos
advogados atribuíram o valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca e
de 15 salários mínimos à causa de Paulo.
Diante disso, assinale a afirmativa correta.
A) A causa de Juca correrá sob o procedimento sumaríssimo e a de Paulo, sob o
ordinário.
B) Ambas as causas correrão sob o procedimento sumaríssimo
C) Ambas as causas correrão sob o procedimento ordinário
D) A causa de Juca correrá sob o procedimento ordinário e a de Paulo, sob o sumaríssimo

20.
Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Ltda. para assisti-la
juridicamente em uma audiência. Você foi designado(a) para a audiência. Forneceramlhe cópia da defesa e dos documentos, e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos
autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo sido aberta esta, bem como
os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos,
mas apenas os documentos. Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar
defesa.
Nos exatos termos previstos na CLT, você deverá

A) entregar a cópia escrita que está em sua posse
B) aduzir defesa oral em 20 minutos.
C) requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da defesa
D) requerer a digitalização da sua defesa para a juntada no processo

21.
Gustavo foi empregado da empresa Pizzaria Massa Deliciosa. Após a extinção do seu
contrato, ocorrida em julho de 2018, as partes dialogaram e confeccionaram um termo
de acordo extrajudicial, que levaram à Justiça do Trabalho para homologação. O acordo
em questão foi assinado pelas partes e por um advogado, que era comum às partes.
Considerando o caso narrado, segundo os ditames da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Viável a homologação do acordo extrajudicial, porque fruto de manifestação de
vontade das partes envolvidas
B) Não será possível a homologação, porque empregado e empregador não podem ter
advogado comum.
C) Impossível a pretensão, porque, na Justiça do Trabalho, não existe procedimento
especial de jurisdição voluntária, mas apenas contenciosa
D) Para a validade do acordo proposto, seria necessário que o empregado ganhasse mais
de duas vezes o teto da Previdência Social

22.
Uma sociedade empresária ajuizou ação de consignação em pagamento em face do seu
ex-empregado, com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao
trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência
una, a empresa não compareceu nem se justificou, estando presente o ex-empregado.
Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo.
A) Revelia
B) Remarcação da audiência
C) Arquivamento.
D) Confissão ficta

23.
Uma entidade filantrópica foi condenada em reclamação trabalhista movida por uma
ex-empregada, em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e agora se
encontra na fase de execução. Apresentados os cálculos e conferida vista à executada,
o juiz homologou a conta apresentada pela exequente.
Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos de devedor para questionar a
decisão homologatória, assinale a afirmativa correta.
A) Não há necessidade de garantia do juízo, no caso apresentado, para o ajuizamento
de embargos de devedor.
B) Se a executada deseja questionar os cálculos, deverá garantir o juízo com dinheiro ou
bens e, então, ajuizar embargos de devedor
C) A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar embargos à execução, desde que
garanta a dívida em 50%
D) A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, daí por que não pode ser
empregadora, de modo que a execução contra ela não se justifica, e ela poderá ajuizar
embargos a qualquer momento

24.
Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Cetro
Dourado Ltda., na qual trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia noturno. A
sociedade empresária não compareceu à audiência, daí porque o pedido foi julgado
procedente à sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs recurso ordinário
no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com
valor inferior ao devido (R$ 10,00 a menos nas custas e R$ 500,00 a menos no depósito
recursal).
Com base na situação retratada, na lei e no entendimento consolidado do TST, assinale
a afirmativa correta.
A) O recurso não pode ser conhecido, porque houve revelia; assim, a sociedade
empresária fica juridicamente impedida de recorrer
B) Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de se sanar vício referente à diferença
no preparo, motivo pelo qual o recurso será considerado deserto
C) O juiz deverá assinalar prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o
recolhimento da diferença das custas e do depósito recursal, sob pena de deserção.
D) Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas,
mas não há previsão jurisprudencial de prazo para complementar o depósito recursal

25.
Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial, para o
qual foi expedida notificação citatória. Decorridos cinco dias da expedição da citação,
não tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve a realização da audiência, à qual
apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e
confissão da sociedade empresária-ré. O juiz indagou ao advogado do autor o
fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no
processo, além da expedição da notificação.
Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à luz do texto legal da CLT, assinale a
opção correta.
A) Presume-se recebida a notificação 48h após ser postada, sendo o não recebimento
ônus de prova do destinatário.
B) A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, enseja revelia e
confissão
C) Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação no processo
do recebimento da notificação citatória
D) O recebimento da notificação é presunção absoluta; logo, são cabíveis de plano a
revelia e a confissão

26.
Em determinada Vara do Trabalho foi prolatada uma sentença que, após publicada, não
foi objeto de recurso por nenhum dos litigantes. Quinze meses depois, uma das partes
ajuizou ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho local, tendo o acórdão
julgado improcedente o pedido da rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o
TST aprecie a demanda.
Assinale a opção que indica, na hipótese, o recurso cabível para o Tribunal Superior do
Trabalho.
A) Recurso Ordinário.
B) Recurso de Revista
C) Recurso Especial
D) Agravo de Instrumento

27.

Em reclamação trabalhista já na fase de execução, o juiz determinou que o autor
apresentasse os cálculos de liquidação, determinação esta que foi cumprida pelo
exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juízo analisou as contas e
entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e
determinou a citação do executado para pagamento em 48 horas, sob pena de
execução.
Considerando a narrativa apresentada e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Agiu corretamente o juiz, porque as contas foram atestadas pelo calculista como
corretas
B) Equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos
cálculos ao executado.
C) Uma vez que o juiz do Trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo,
sua decisão está amparada na norma cogente
D) O juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias, mas não obrigação de
fazê-lo

28.
Em sede de reclamações trabalhista duas sociedades empresárias foram condenadas
em primeira instância. A Massa Falida da Calçados Sola Dura Ltda. e a Institutos de
Seguros Privados do Brasil, sociedade empresária em liquidação extrajudicial.
Acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das empresas você deverá
A) deixar de recolher o depósito recursal e custas nos dois casos, já que se trata de massa
falida de empresa em liquidação extrajudicial
B) deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas
recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial.
C) recolher nos dois casos o depósito recursal e as custas, sob pena de deserção
D) deixar de recolher o depósito recursal no caso da massa falida, mas recolher ambos
para a empresa em liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida

29.
Jéssica trabalhou na sociedade empresária Móveis Perfeitos Ltda. por 4 (quatro) anos,
quando foi dispensada sem justa causa, sem receber as verbas resilitórias. Em razão
disso, ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário postulando os direitos relativos
à sua saída, além de horas extras, equiparação salarial, adicional de insalubridade e
indenização por dano moral porque foi privada da indenização que serviria para pagar

as suas contas regulares. Na audiência designada, após feito o pregão, a sociedade
empresária informou, e comprovou documentalmente, que conseguira no mês anterior
a sua recuperação judicial, motivo pelo qual requereu a suspensão da reclamação
trabalhista por 180 dias, conforme previsto em Lei, sob pena de o prosseguimento
acarretar a nulidade do feito.
Diante da situação concreta e dos termos da legislação em vigor, assinale a afirmativa
correta.
A) A sociedade empresária está correta, porque, em havendo concessão de recuperação
judicial, a Lei determina a suspensão de todas as ações
B) A Lei não traz nenhuma previsão a respeito, daí porque ficará a critério do prudente
arbítrio do juiz deferir a suspensão processual requerida
C) A sociedade empresária está equivocada, pois a suspensão da reclamação trabalhista
somente ocorreria na fase executória, o que não é o caso.
D) O Juiz do Trabalho, tendo sido deferida a recuperação judicial, deve suspender o
processo, declarar sua incompetência e enviar os autos à Justiça Estadual

30.
Silvio contratou você como advogado para ajuizar ação trabalhista em face do
empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que não havia procuração nos
autos. Diante disso, você requereu fosse efetivado registro em ata de audiência no qual
Silvio o constituía como procurador. Silvio anuiu com o requerimento.
Com base na hipótese narrada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) O mandato, no caso, é válido e os poderes são apenas para o foro em geral.
B) O mandato, no caso, é inválido, e seria necessário e obrigatório o requerimento de
prazo para juntada de procuração
C) O mandato, no caso, é válido e os poderes são para o foro em geral, bem como os
especiais, dentre eles os poderes para transigir
D) O mandato é válido apenas para a representação na audiência, devendo os demais
atos serem regularizados e juntada a procuração para atos futuros

31.
Em sede de processo trabalhista, após o trânsito em julgado da sentença e elaborada a
conta de liquidação, foi aberto prazo de 10 dias para que as partes se manifestassem
sobre a mesma. Contudo, o réu não se manifestou, e o autor concordou com a conta do
juízo, que foi homologada. Considerada essa hipótese, em sede de embargos à execução

do réu, interposto 05 dias após a garantia do juízo, este pretende discutir a conta de
liquidação, aduzindo incorreção nos valores.
Você, como advogado(a) do autor deverá, em resposta,
A) suscitar a preclusão do direito aos embargos à execução e expor as razões pelas quais
entende pela validade dos cálculos do juízo.
B) suscitar apenas que a conta está correta
C) suscitar a intempestividade dos embargos
D) suscitar apenas que a conta está correta e requerer o levantamento dos valores
incontroversos

32.
Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária
Sabonete Silvestre Ltda. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho,
mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que
toda a sobrejornada foi escorreitamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante
no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu duas testemunhas, que
começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer
as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem
indagações, e o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à
testemunha, contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas
a ele, que, em seguida, perguntaria à testemunha.
Diante do incidente instalado e de acordo com o regramento da CLT, assinale a
afirmativa correta.
A) Correto o advogado, pois, de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas
diretamente à testemunha
B) A CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser admitido tanto o sistema
direto quanto o indireto
C) A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas
diretamente pelo advogado, com indagações realizadas pelo juiz
D) Correto o magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou
presidencial.

33.
Contra ato de Juiz do Trabalho que determinou a antecipação de honorários periciais do
seu cliente, mesmo não tendo ele condições financeiras para arcar com esse custo, você,

na defesa dos interesses do cliente, impetrou mandado de segurança contra o ato
judicial, mas, por unanimidade, não teve a segurança concedida.
De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado para
tentar reverter a decisão.
A) Interpor Recurso Ordinário para o TST.
B) Interpor Agravo de Instrumento para o STF
C) Interpor Agravo Interno para o próprio TRT
D) Nada mais pode ser feito, porque se trata de decisão irrecorrível

34.
Jorge trabalhou em uma sociedade empresária francesa, no Brasil. Entendendo que o
valor das horas extras não lhe havia sido pago corretamente, ajuizou ação trabalhista.
Como impugnara os controles de horário, necessitou apresentar prova testemunhal,
porém, sua única testemunha, apesar de trabalhar a seu lado, não fala português. Diante
disso, Jorge requereu ao juiz a nomeação de um intérprete.
Nesse caso, nada mais estando em discussão no processo, assinale a opção que indica a
quem caberá o custeio dos honorários do intérprete.
A) A Jorge, que é a parte interessada no depoimento da testemunha.
B) À União, porque Jorge é autor da ação
C) Ao réu, já que era empregador de Jorge e da testemunha, que era de nacionalidade
igual à da sociedade empresária
D) O depoimento ocorrerá fora do processo, por tradutor juramentado, custeado pela
parte requerente, que depois deverá juntá-lo ao processo

35.
Um empregado de 65 anos foi admitido em 10/05/2011 e dispensado em 10/01/2013.
Ajuizou reclamação trabalhista em 05/12/2016, postulando horas extras e informando,
na petição inicial, que não haveria prescrição porque apresentara protesto judicial
quanto às horas extras em 04/06/2015, conforme documentos que juntou aos autos.
Diante da situação retratada, considerando a Lei e o entendimento consolidado do TST,
assinale a afirmativa correta.
A) A prescrição ocorreu graças ao decurso do tempo e à inércia do titular.

B) A prescrição foi interrompida com o ajuizamento do protesto
C) A prescrição ocorreu, porque não cabe protesto judicial na seara trabalhista
D) A prescrição não corre para os empregados maiores de 60 anos

36.
Cristóvão trabalhava na sociedade empresária Solventes Químicos S/A como motorista
de empilhadeira. Ocorre que, em uma viagem de lazer feita nas férias, Cristóvão sofreu
um acidente automobilístico e veio a óbito. Cristóvão deixou viúva, com quem era
casado há 28 anos pelo regime da comunhão parcial de bens, e cinco filhos, sendo três
deles maiores de 21 anos e capazes, e dois menores de 21 anos. Diante da tragédia
ocorrida, a sociedade empresária calculou as verbas devidas em razão da extinção
contratual decorrente da morte e pretende efetuar o pagamento a quem de direito.
De acordo com a legislação de regência, assinale a opção que contempla os beneficiários
dessa verba.
A) Somente a esposa e os filhos menores, por serem dependentes previdenciários
passíveis de habilitação junto ao INSS, dividirão igualmente a verba decorrente do
contrato de trabalho.
B) A viúva e todos os filhos são sucessores, motivo pelo qual a verba deverá ser rateada
igualmente entre todos, conferindo-se isonomia
C) A viúva, por ser herdeira e meeira, ficará com 50% da indenização pela ruptura do
contrato de trabalho, dividindo-se o restante, igualmente, entre os filhos
D) A Lei não é clara sobre quem deve receber a indenização, razão pela qual caberá ao
juiz, no caso concreto e verificando a necessidade de cada herdeiro, fazer a divisão justa
e equânime

37.
Reinaldo, Wilma e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar Ltda. Todos
procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista: Reinaldo diz
que não recebeu horas extras, Wilma informa que não recebeu as verbas resilitórias e
Teodoro diz que não recebeu a participação nos lucros.
Diante da situação retratada, e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Não é possível o ajuizamento de reclamação plúrima, porque os pedidos são distintos.
B) A CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio ativo e, por isso, ficará a critério do
juiz aceitar o ingresso conjunto

C) Cabe manejo da reclamação plúrima, porque o empregador é o mesmo
D) No caso apresentado, caberá o ajuizamento de dissídio coletivo

38.
Rita é engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Ltda. por 3 anos. Ao ser
dispensada, ajuizou ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha
experiência na área de recursos humanos de empregos anteriores, decidiu ela própria
fazer sua defesa jurídica, não buscando, portanto, a assistência de advogado ou
sindicato. Elaborou a petição inicial, compareceu à audiência e formulou perguntas para
testemunhas e para a parte ré. Ao término da instrução o juiz prolatou sentença de
improcedência do petitório de Rita, a qual, inconformada, interpôs recurso ordinário,
que teve provimento negado, sendo mantida a sentença de primeiro grau. Ainda
inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal de
dispositivo constitucional tanto na sentença de primeiro grau como no acórdão, Rita, da
mesma forma e desacompanhada de advogado, interpõe o competente recurso de
revista para o TST.
Com base na jurisprudência consolidada do TST acerca da postulação em causa própria,
assinale a afirmativa correta.
A) O recurso deverá ser conhecido e provido
B) O recurso deveria ser endereçado ao STF, em razão da alegada violação constitucional
C) Não cabe mais recurso do julgado
D) O recurso deverá ter o seguimento negado por irregularidade de representação.

39.
A sociedade empresária Arco Íris Limpeza Ltda. foi citada para pagar o valor de uma
dívida trabalhista homologada pelo juiz e, sem apresentar guia de pagamento ou arrolar
bens, apresentou embargos de devedor, nos quais aponta diversas inconsistências nos
cálculos.
Diante disso, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, pelo qual não há necessidade
de garantir o juízo para embargar, de modo que os embargos serão apreciados
B) A CLT prevê que, para o ajuizamento de embargos de devedor, é necessário garantir
o juízo com 50% do valor da dívida exequenda, o que não aconteceu na espécie
C) Sem a garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargos de devedor, de
modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento.

D) A CLT determina quem, havendo ajuizamento de embargos de devedor, o executado
é obrigado a declarar, o valor que entende devido e a depositar essa quantia à
disposição do juízo

