
CONCURSO TST 2017 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 
COMENTÁRIOS SOBRE A PROVA – NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO  

 
Questão 47. Na nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho, introduzida pela Lei nº 13.467/2017, 
havendo extinção por acordo entre empregado e empregador, serão devidas as seguintes verbas rescisórias: 
(A) metade do aviso prévio, se indenizado e metade da indenização sobre o saldo do FGTS e as demais verbas 
trabalhistas em sua integralidade, podendo sacar 80% do valor dos depósitos do FGTS, não podendo ingressar 
no Programa de Seguro-Desemprego. 
“Art. 484-A.  O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em 
que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:   
I - por metade:  
a) o aviso prévio, se indenizado; e  
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990;   
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.  
§ 1º  A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do 
trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 
11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.   
§ 2º  A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa 
de Seguro-Desemprego.”   
(B) metade do aviso prévio, se indenizado e metade das férias vencidas + 1/3, se tiver, com a integralidade 
da indenização sobre o saldo do FGTS e das demais verbas trabalhistas, podendo sacar 80% do valor dos 
depósitos do FGTS, além de poder ingressar no Programa de Seguro-Desemprego. 
(C) metade do aviso prévio, se indenizado e metade da indenização sobre o saldo do FGTS e as demais verbas 
trabalhistas em sua integralidade, podendo sacar 80% do valor dos depósitos do FGTS, além de poder 
ingressar no Programa de Seguro-Desemprego. 
(D) metade da indenização sobre o saldo do FGTS e as demais verbas trabalhistas em sua integralidade, 
podendo sacar 100% do valor dos depósitos do FGTS, não podendo ingressar no Programa de Seguro-
Desemprego, e sem percepção de aviso prévio. 
(E) metade do aviso prévio, se indenizado e metade das férias vencidas + 1/3, se tiver, com a integralidade 
da indenização sobre o saldo do FGTS e das demais verbas trabalhistas, podendo sacar 100% do valor dos 
depósitos do FGTS, não podendo ingressar no Programa de Seguro-Desemprego. 
 
Questão 48. Antonio é empregado da Empresa X e, em determinado mês, recebeu diárias para viagem no 
importe de 70% do seu salário. De acordo com a CLT, alterada pela Lei nº  13.467/2017,  
(A) as diárias para viagem sempre integram a remuneração do empregado, servindo de base de incidência 
de encargos trabalhistas e previdenciários. 
(B) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a regra é que metade do valor recebido terá natureza 
salarial, logo 35%, no caso. 
(C) somente o que ultrapassar 50% do salário terá natureza salarial, logo, 20%, no caso. 
(D) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a integralidade da diária para viagem terá natureza 
salarial. 
(E) as diárias para viagem, ainda que habituais não integram a remuneração do empregado, não constituindo 
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. 
“Art. 457.  ...........................................................  
§ 1º  Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo 
empregador.  
§ 2º  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu 
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, 
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo 
trabalhista e previdenciário. 
 



49. Ana, tem 17 anos de idade; Teresa, tem 53 anos e Solange, está com 35 anos de idade. Trabalham na 
Empresa S como Ajudantes de Produção, cumprindo o horário de trabalho de 2ª  à 5ª feiras, das 7 h às 17 h 
e, às 6ª  feiras, das 7 h às 16 h, com uma hora de intervalo para refeição. Tendo em vista que todas têm 
direito a férias vencidas, de acordo com a CLT, alterada pela Lei nº  13.467/2017, é INCORRETO afirmar que 
(A) a empregada que contar com dez faltas injustificadas em seu período aquisitivo de férias, terá direito a 
férias na proporção de vinte e quatro dias corridos. 
(B) somente Solange tem direito ao fracionamento das férias em 3 períodos, sendo obrigatório que Ana e 
Teresa usufruam suas férias de uma só vez. 
“Art. 134.  .............................................................  
§ 1º  Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores 
a cinco dias corridos, cada um.  
§ 2º  (Revogado).   
§ 3º  É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.” (NR) 
(C) todas podem fracionar suas férias em três períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a 
quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um. 
 (D) é facultada a todas a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, no valor da 
remuneração que seria devida nos dias correspondentes, acrescido do terço constitucional. 
(E) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário será efetuado até dois dias 
antes do início do respectivo período. 
 
50. Conforme nova redação dada à CLT, por força da Lei nº  13.467/2017, considere: 
I. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre 
remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por 
desempenho individual. 
“Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 
outros, dispuserem sobre: 
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por 
desempenho individual; 
II. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de 
trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência 
do instrumento coletivo. 
“Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 
outros, dispuserem sobre: 
§ 3º  Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo 
de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de 
vigência do instrumento coletivo. 
III. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a supressão ou a redução 
do valor nominal do décimo terceiro salário. 
“Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, 
exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:   
V - valor nominal do décimo terceiro salário; 
IV. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que 
por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
“Art. 545.  Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, 
desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 
notificados. 
 Está correto o que consta em 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 



(D) I, II, III e IV. 
(E) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 51. José foi dispensado sem justa causa, após 11 meses de serviço. Passou a cumprir o aviso prévio 
trabalhando, optando pela redução de duas horas diárias do seu horário normal de trabalho. Entretanto, 
neste período, registrou sua candidatura para eleição a cargo de dirigente sindical. De acordo com a 
legislação e o entendimento sumulado do TST, neste caso a empregadora de José deverá 
(A) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente 
sindical somente lhe assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio trabalhado com 
opção de manter a jornada normal de trabalho, podendo faltar ao serviço, sem prejuízo do salário, por sete 
dias corridos. 
(B) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente 
sindical durante o período do aviso prévio trabalhado com a redução de duas horas diárias de seu horário de 
trabalho lhe assegura a estabilidade. 
(C) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente 
sindical durante o período do aviso prévio não lhe assegura a estabilidade. 
Súmula nº 369 do TST 
 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item I alterada na sessão do Tribunal Pleno 
realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do 
registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da 
CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. 
 II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade 
a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes. 
 III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na 
empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. 
IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para 
subsistir a estabilidade. 
V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, 
ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
(D) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente 
sindical somente lhe assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio indenizado. 
(E) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente 
sindical durante o período do aviso prévio trabalhado se equipara às regras dos contratos de trabalho por 
prazo determinado, assegurando-lhe a estabilidade. 
 
52. No tocante à prescrição, considere: 
I. Quanto aos depósitos do FGTS, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 
13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, 
ou cinco anos, a partir de 13/11/2014. 
Súmula nº 362 do TST 
FGTS. PRESCRIÇÃO  (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado 
em 12, 15 e 16.06.2015 
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do 
direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos 
após o término do contrato; 
II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 
prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). 



II. Quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo 
ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta 
sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. 
“Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para 
os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.  
I - (revogado);  
II - (revogado). 
.....................................................................................  
§ 2º  Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou 
descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também 
assegurado por preceito de lei.  
§ 3º  A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que 
em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas 
em relação aos pedidos idênticos.” (NR) 
 
 
III. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às 
pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data da extinção do contrato de trabalho.   
Súmula nº 308 do TST 
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 204 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 
20, 22 e 25.04.2005 
I. Respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às 
pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, 
às anteriores ao qüinqüênio da data da extinção do contrato. (ex-OJ nº 204 da SBDI-1 - inserida em 
08.11.2000) 
II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de 
aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da 
CF/1988. (ex-Súmula nº 308 - Res. 6/1992, DJ 05.11.1992) 
Tendo em vista a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/2017, e o entendimento sumulado do TST, está correto o 
que consta em 
(A) III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, apenas. 
 
53. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para 
representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. De acordo 
com as alterações da CLT, introduzidas pela Lei nº 13.467/2017, são atribuições da referida comissão de 
empregados, EXCETO 
(A) representar os empregados perante a administração da empresa. 
(B) acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções e acordos coletivos 
de trabalho. 
(C) promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. 
(D) encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. 
(E) solicitar a comprovação da empresa dos recolhimentos fiscais, previdenciários e depósitos do FGTS. 
‘Art. 510-B.  A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições:  
I - representar os empregados perante a administração da empresa;  
 
II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do 
respeito mútuo;   
III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos;   



IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando à 
efetiva aplicação das normas legais e contratuais;  
V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por 
motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical;   
VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação;   
VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos 
coletivos de trabalho. 
 
54. De acordo com a nova redação dada à CLT, por força da Lei nº 13.467/2017, para a caracterização de 
grupo econômico e, consequentemente, sua responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da 
relação de emprego, deve ser considerado, dentre outros requisitos, a 
(A) existência de personalidade jurídicas próprias e, as empresas estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra empresa do grupo. 
“Art. 2º  ................................................................ 
.....................................................................................  
§ 2º  Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma 
sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes 
da relação de emprego.  
§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração 
do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta 
das empresas dele integrantes.” (NR) 
(B) mera identidade de sócios. 
(C) demonstração do interesse independente do grupo. 
(D) efetiva comunhão de interesses, desde que não ligados a meramente financeiro. 
(E) atuação autônoma das empresas integrantes do grupo. 
 
55. Quanto aos prazos processuais, considere: 
I. Os prazos são contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, 
somente para os processos judiciais eletrônicos. 
“Art. 775.  Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo 
e inclusão do dia do vencimento. 
II. No processo judicial eletrônico, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início 
no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 
Lei n.º 11.419/2006 
Art. 4º  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de 
computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, 
bem como comunicações em geral. 
§ 1º  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com 
base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. 
§ 2º  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para 
quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 
§ 3º  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação 
no Diário da Justiça eletrônico. 
§ 4º  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da 
publicação. 
§ 5º  A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato 
administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. 
III. Os prazos são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente 
necessário pelo juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, devidamente comprovada, somente para os 
processos físicos. 



“Art. 775.  Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo 
e inclusão do dia do vencimento. 
§ 1º  Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses: 
I - quando o juízo entender necessário; 
II - em virtude de força maior, devidamente comprovada. 
§ 2º  Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, 
adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.” (NR) 
IV. Não se aplica ao processo do trabalho o prazo em dobro quando existirem litisconsortes com 
procuradores distintos, em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. 
OJ n.º 310 SDI-1. LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO. ART. 229, CAPUT E §§ 1º 
E 2º, DO CPC DE 2015. ART. 191 DO CPC DE 1973. INAPLICÁVEL AO PROCESSO DO TRABALHO  (atualizada em 
decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 
Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 
do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. 
Tendo em vista as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 e de acordo com entendimento sumulado 
do TST, está correto o que consta APENAS em 
(A) II e IV. 
(B) I e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III. 
(E) II, III e IV. 
 
56. A Empresa M, insatisfeita com a sentença que julgou parcialmente procedente na reclamação trabalhista 
movida por A, interpôs Recurso Ordinário no quinto dia de seu prazo. No oitavo dia, pagou e protocolizou 
petição juntando as guias de custas processuais e da efetivação do depósito recursal, com os valores corretos. 
Neste caso, e de acordo com o entendimento sumulado do TST, o Recurso Ordinário será 
(A) recebido, pois a regra de que a interposição antecipada prejudica a dilação legal no tocante à 
comprovação do depósito recursal só se aplica aos Recursos de Revista. 
(B) recebido, uma vez que o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, 
sendo que a interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. 
Súmula nº 245 do TST 
DEPÓSITO RECURSAL. PRAZO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste 
não prejudica a dilação legal. 
(C) considerado deserto, negado o seu recebimento, uma vez que deveria ser interposto juntamente com as 
guias de depósito recursal, sendo que a sua antecipação prejudica a dilação legal. 
(D) recebido, uma vez que a empresa não tem obrigação de comprovar o depósito recursal, por ter perdido 
parcialmente a demanda. 
(E) considerado deserto, negado o seu recebimento, pois o depósito recursal deveria ter sido realizado 
perante a instituição bancária no mesmo dia da interposição do recurso, mesmo que a comprovação fosse 
feita posteriormente. 
 
Questão 57. No tocante aos honorários periciais e advocatícios no processo do trabalho, considere: 
I. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o 
mínimo de 5% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito 
econômico obtido ou não, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
“Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, 
fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre 
o valor atualizado da causa. 
II. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a 
compensação entre os honorários. 



“Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, 
fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre 
o valor atualizado da causa. 
§ 3º  Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a 
compensação entre os honorários. 
III. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto 
da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.  
Entretanto, deverá ter obtido créditos em juízo capazes de suportar a referida despesa, ainda que em outro 
processo, caso contrário, a União responderá pelo encargo.   
“Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na 
pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 
§ 1º  Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
§ 2º  O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. 
§ 3º  O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias. 
§ 4º  Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes 
de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.” 
(NR) 
Tendo em vista as alterações introduzidas na CLT, pela Lei nº 13.467/2017, está correto o que consta em 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I, apenas. 
(E) III, apenas. 
 
Questão 58. Paulo, contador autônomo, prestando serviços em sua própria empresa de contabilidade, 
compareceu na audiência representando sua cliente, a Empresa Sol Brilhante S/A, acompanhado do 
advogado da reclamada, sendo que a Carta de Preposição, a Procuração e a Defesa já estavam devidamente 
juntadas aos autos. Neste caso, de acordo com a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/2017 e o entendimento 
sumulado do TST, 
(A) Paulo deveria ser empregado da empresa, considerando-se ausente a reclamada, devendo ser excluídos 
ou desconsiderados a contestação e os documentos apresentados. 
(B) a juntada de Carta de Preposição, Procuração e a Defesa, por si só, elide os efeitos da revelia e da confissão 
quanto à matéria de fato. 
(C) a reclamada, por ser Sociedade Anônima, não está devidamente representada, uma vez que o preposto, 
neste caso, deveria ser seu empregado. 
(D) a reclamada está devidamente representada, uma vez que o preposto não precisa ser seu empregado. 
“Art. 843.  .............................................................. 
...................................................................................... 
§ 3º  O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.” (NR) 
(E) Paulo deveria ter conhecimento dos fatos para ser preposto, sendo que trabalhando em escritório 
próprio, presume-se que não possui condições de representar a empresa. 
 
Questão 59. Temerosa de que seus ativos financeiros fossem bloqueados, após receber o Mandado de 
Citação e Pagamento em execução de uma reclamação trabalhista a qual não tinha nenhuma 
responsabilidade, a Empresa B interpôs exceção de pré-executividade. Após cumpridas as formalidades 
legais, o juiz julgou-a procedente e excluiu a Empresa B da lide, determinando que o exequente indicasse 
outros meios para prosseguimento da execução. Neste caso, e em conformidade com a CLT, o recurso cabível 
pelo exequente contra a referida decisão é 
(A) Mandado de Segurança. 
(B) Agravo de Instrumento. 



(C) Recurso Ordinário. 
(D) Recurso de Revista. 
(E) Agravo de Petição. 
Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:  
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções; 
 
Questão 60. No tocante à execução trabalhista, considere: 
I. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita 
por cálculo, por artigos ou por arbitragem. 
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser 
feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 
II. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para 
impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de 
preclusão. 
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser 
feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 
§ 2º  Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para 
impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de 
preclusão. 
III. Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente 
à causa principal, desde que erro grosseiro justifique tal manifestação. 
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser 
feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 
§ 1º - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria 
pertinente à causa principal.   
IV. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), 
divulgada pelo Banco Central do Brasil. 
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser 
feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 
§ 7º  A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1º de março de 1991. 
Tendo em vista o disposto na CLT, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, está correto o que 
consta APENAS em 
(A) I. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) III e IV. 
(E) I e II. 
 
Questão 61. A Empresa D ingressou com Recurso Ordinário, sendo que na guia de depósito recursal, 
preencheu e pagou equivocadamente o valor de R$ 9.186,00, quando o correto seria R$ 9.189,00. Neste 
caso, em consonância com o entendimento sumulado do TST, 
(A) haverá deserção do recurso, pois não é possível a aplicação subsidiária e nem supletiva do disposto pelo 
CPC de 2015 nesta matéria. 
(B) o recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao 
quantum devido seja ínfima, referente a centavos, é causa de deserção do recurso. 
(C) somente haverá deserção do recurso, se, concedido o prazo de dez dias previsto no § 2º do art. 1007 do 
CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. 
(D) somente haverá deserção do recurso, se, concedido o prazo de cinco dias previsto no § 2º do art. 1007 
do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. 
OJ n.º 140 SDI-1. DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO.  
(nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 



Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá 
deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o 
recorrente não complementar e comprovar o valor devido. 
(E) haverá deserção do recurso, pois a aplicação do disposto no § 2º do art. 1007 do CPC de 2015 somente 
se refere a complementação das custas processuais e não do depósito recursal. 
 
Questão 62. No tocante à revelia no processo do trabalho, considere: 
I. É tolerado o atraso de cinco minutos das partes no horário de comparecimento às audiências. 
OJ n.º 245 SDI-1. REVELIA. ATRASO. AUDIÊNCIA (inserida em 20.06.2001) 
Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. 
II. O não comparecimento do reclamado importa em revelia e a confissão quanto à matéria de fato, exceto 
se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. 
Art. 844 CLT. 
§ 4º  A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se: 
I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação; 
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 
ato; 
IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com 
prova constante dos autos. 
III. O não comparecimento do reclamado importa em revelia e a confissão quanto à matéria de fato, exceto 
se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 
ato. 
Art. 844 CLT. 
§ 4º  A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se: 
I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação; 
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 
ato; 
IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com 
prova constante dos autos. 
IV. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os 
documentos eventualmente apresentados. 
Art. 844 CLT. 
§ 5º  Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os 
documentos eventualmente apresentados.”(NR) 
 Neste caso e em consonância com a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/2017 e jurisprudência sumulada pelo 
TST, está correto o que consta APENAS em 
(A) II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) I, II e IV. 
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