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59. Segundo a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho − TST, contra a 

decisão que defere a tutela provisória é cabível 

(A) Recurso ordinário, na hipótese de a tutela ter sido concedida antes da sentença ou na 

própria sentença, sendo que na primeira hipótese a interposição do recurso suspende o curso 

do processo. 

(B) Mandado de segurança, ainda que a tutela tenha sido deferida na sentença, para o fim de 

conceder efeito suspensivo à decisão. 

(C) Recurso ordinário se a tutela tiver sido concedida na sentença, cabendo mandado de 

segurança apenas para obter a suspensão dos efeitos imediatos da tutela provisória. 

(D) Mandado de segurança, desde que a decisão concessiva da tutela tenha se dado antes da 

sentença, por não haver recurso próprio, sendo que o mandamus não perde o objeto com a 

superveniência da sentença nos autos originários. 

(E) Mandado de segurança, desde que a decisão concessiva da tutela tenha se dado antes da 

sentença, por não haver recurso próprio, sendo atacável por recurso ordinário a concessão de 

tutela provisória proferida em sentença. 

Gabarito: E 

Súmula 414 do TST 
I – A tutela provisória concedida na sentença não 
comporta impugnação pela via do mandado de 
segurança, por ser impugnável mediante recurso 
ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo 
ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao 
tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente 
do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao 
processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 
2015. 
II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida 
ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de 
segurança, em face da inexistência de recurso próprio. 

 

 

60. Conforme Lei n. 13.467 de 2017, que introduziu alterações na CLT, com relação ao 

Processo de Jurisdição Voluntária para Homologação de Acordo Extrajudicial, 

(A) a petição de homologação de acordo suspende o prazo prescricional para a propositura de 

eventual ação trabalhista. 

(B) a sua propositura suspende o prazo para a homologação e quitação das verbas rescisórias a 

que o empregado faz jus. 



(C) a petição de homologação de acordo interrompe o prazo prescricional para a propositura 

de eventual ação trabalhista. 

(D) da decisão judicial que negar a homologação do acordo extrajudicial começa a fluir o prazo 

prescricional de 2 anos para a propositura da ação trabalhista. 

(E) é necessária a assistência de advogado para o pedido de homologação de acordo 

extrajudicial, podendo as partes se valerem de advogado comum, desde que seja do sindicato 

da categoria do empregado. 

Gabarito: A 

CLT 

Art. 855-B.  O processo de homologação de acordo extrajudicial terá 
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das 
partes por advogado.                    

§ 1o  As partes não poderão ser representadas por advogado 
comum.                         

§ 2o  Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do 
sindicato de sua categoria.                       

Art. 855-C.  O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo 
estabelecido no § 6o do art. 477 desta Consolidação e não afasta a 
aplicação da multa prevista no § 8o art. 477 desta 
Consolidação.                  

Art. 855-D.  No prazo de quinze dias a contar da distribuição da 
petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender 
necessário e proferirá sentença.                      

Art. 855-E.  A petição de homologação de acordo extrajudicial 
suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela 
especificados.                         

Parágrafo único.  O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil 
seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a 
homologação do acordo.    

 

61. Conforme jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho − TST, será concedida 

gratuidade no processo do trabalho às pessoas 

(A) físicas, desde que declarem pessoalmente não terem condições de demandar sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família, e estiverem assistidas pelo sindicato de classe. 

(B) jurídicas, não bastando a mera declaração, sendo necessária a demonstração cabal de 

impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. 

(C) físicas apenas, desde que declarem, pessoalmente, ou por advogado, munido de 

procuração com poderes específico para este fim, não terem condições de demandar sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. 



(D) físicas, desde que declarem pessoalmente não terem condições de demandar sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família, não sendo possível o deferimento para as pessoas jurídicas. 

(E) jurídicas, bastando a juntada de declaração pessoal ou por advogado com poderes 

específicos, de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo. 

 

Gabarito: B 

Súmula 463, II do TST trata do assunto e informa que: 
“No caso de pessoa jurídica, não basta a mera 
declaração: é necessária a demonstração cabal de 
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do 
processo. 

 

 

62. A respeito da competência das Varas do Trabalho, segundo a legislação trabalhista em 

vigor, considere: 

I. A ação de consignação em pagamento que o empregador promover em face do empregado 

deve ser proposta no foro do domicílio deste, desde que esta situação esteja prevista no seu 

contrato de trabalho, caso contrário, a competência será da Vara onde se deu a contratação 

do trabalhador. 

II. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Vara do 

Trabalho da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja 

subordinado e, na falta, será competente a Vara da localização em que o empregado tenha 

domicílio ou a localidade mais próxima. 

III. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Vara do 

Trabalho da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja 

subordinado e, na falta, será competente a Vara da localização em que o empregado tenha 

sido contratado ou a localidade mais próxima. 

IV. Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do 

contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da 

celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. 

V. Mesmo em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar 

do contrato de trabalho, a competência continuará sendo exclusiva da Vara da localidade da 

prestação dos respectivos serviços, eis que se trata de regra mais benéfica ao empregado. 

 Está correto o que consta APENAS em 

(A) I e V. 

(B) I, II e IV. 

(C) II e IV. 

(D) II e III. 



(E) I, III e V. 

Gabarito: letra C  

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e 
Julgamento é determinada pela localidade onde o 
empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao 
empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local 
ou no estrangeiro. 

§ 1º - Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a 
competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha 
agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, 
será competente a Junta da localização em que o empregado tenha 
domicílio ou a localidade mais próxima 

§ 2º - A competência das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos 
dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, 
desde que o empregado seja brasileiro e não haja 
convenção internacional dispondo em contrário. 

§ 3º - Em se tratando de empregador que promova 
realização de atividades fora do lugar do contrato de 
trabalho, é assegurado ao empregado apresentar 
reclamação no foro da celebração do contrato ou no da 
prestação dos respectivos serviços. 

 

63. Conforme jurisprudência sumulada vinculante do Supremo Tribunal Federal, a Justiça do 

Trabalho é competente para processar e julgar 

(A) as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de 

trabalho propostas por empregado em face do empregador, inclusive aquelas que ainda não 

possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda 

Constitucional no 45/04. 

(B) as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de 

trabalho propostas por empregado em face do empregador, desde que o acidente tenha 

ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional no 45/04. 

(C) ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos 

trabalhadores da iniciativa privada, desde que seja proposta em face do sindicato dos 

trabalhadores da categoria em greve. 

(D) as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de 

trabalho propostas por empregado em face do empregador, com exceção daquelas já 

ajuizadas perante a Justiça Comum e que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro 

grau quando da promulgação da Emenda Constitucional no 45/04. 

(E) ação de indenização por danos causados ajuizada em decorrência do exercício do direito de 

greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 



Gabarito: A 

Súmula Vinculante no 22 do STF – A Justiça do Trabalho 
é competente para processar e julgar as ações de 
indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes 
de acidente de trabalho propostas por empregado contra 
empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam 
sentença de mérito em primeiro grau quando da 
promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. 

Súmula Vinculante no 23 do STF – A Justiça do Trabalho 
é competente para processar e julgar ação possessória 
ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve 
pelos trabalhadores da iniciativa privada.  

 

 

64. Sobre a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil ao Processo do 

Trabalho, de acordo com o que prevê Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho 

acerca da matéria, 

(A) aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do Código de Processo Civil que regem o 

julgamento antecipado parcial do mérito, não cabendo todavia recurso de imediato contra 

esta decisão, por força do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias do 

Processo do Trabalho. 

(B) não se aplica ao Processo do Trabalho o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica regulado no Código de Processo Civil, por força do princípio do impulso oficial do Juiz 

na fase de execução. 

(C) aplica-se ao Processo do Trabalho a norma do Código de Processo Civil que permite a 

inquirição das testemunhas diretamente pela parte, por não ser incompatível com a 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

(D) o cheque e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de 

natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para efeito de execução perante a 

Justiça do Trabalho, eis que a norma celetista que cuida da matéria não é exaustiva. 

(E) com relação às hipóteses de improcedência liminar do pedido previstas no Código de 

Processo Civil, o juiz do trabalho poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se 

verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. 

 

Gabarito: D 

 

 



A IN 39/TST regula a matéria. 

A) Art. 5o, IN 39/TST; 

B) Art. 6o, IN 39/TST; 

C) Art. 11, IN 39/TST; 

D) Art. 13, IN 39/TST; 

E) Art. 7o, §único, IN 39/TST; 

 

65. Considerando a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da 

ação rescisória no Processo do Trabalho, 

(A) para efeito de ação rescisória, pode se considerar prova nova a sentença normativa 

preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, mesmo em 

virtude de negligência da parte, por força do princípio da verdade real. 

(B) caracteriza dolo processual, para efeitos de ação rescisória, o silêncio da parte vencedora a 

respeito de fatos contrários a ela, constituindo ardil que resulta em cerceamento de defesa e, 

em consequência, desvia o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. 

(C) o sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora 

proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, 

sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto 

inexistente litisconsórcio passivo necessário. 

(D) não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória que omite ou capitula 

erroneamente a causa da rescindibilidade da decisão rescindenda, mesmo diante da ausência 

de indicação expressa da norma jurídica manifestamente violada, aplicando-se, no caso, o 

princípio iura novit curia, ou seja, o juiz deve conhecer o Direito. 

(E) procede ação rescisória calcada em violação do art. 7o, XXIX, da CF/88 quando a questão 

envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se 

total ou parcial. 

Gabarito: C 

 

 

Letra A – ERRADA. Súmula nº 402, I do TST – Sob a 
vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito 
de ação rescisória, considera-se prova nova a 
cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito 
em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo 



interessado ou de impossível utilização, à época, no 
processo. 

Letra B – ERRADA. Súmula nº 403, I do TST – Não 
caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do 
CPC, o simples fato de a parte vencedora haver 
silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o 
procedimento, por si só, não constitui ardil do qual resulte 
cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz 
de uma sentença não-condizente com a verdade. 

Letra C – CORRETA. Súmula nº 406, II do TST – O 
Sindicato, substituto processual e autor da reclamação 
trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão 
rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na 
ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação 
de todos os empregados substituídos, porquanto 
inexistente litisconsórcio passivo necessário. 

Letra D – ERRADA. Súmula nº 408 do TST – Não padece 
de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas 
porque omite a subsunção do fundamento de 
rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do 
CPC de 1973) ou o capitula erroneamente em um de seus 
incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e 
fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal 
é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica 
(“iuranovitcuria”). No entanto, fundando-se a ação 
rescisória no art. 966, inciso V, do CPC de 2015 (art. 485, 
inciso V, do CPC de 1973), é indispensável expressa 
indicação, na petição inicial da ação rescisória, da norma 
jurídica manifestamente violada (dispositivo legal violado 
sob o CPC de 1973), por se tratar de causa de pedir da 
rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio 
“iuranovitcuria”. 

Letra E – ERRADA. Súmula nº 83, I do TST – Não 
procede pedido formulado na ação rescisória por violação 
literal de lei se a decisão rescinde da estiver baseada em 
texto legal infraconstitucional de interpretação 
controvertida nos Tribunais.  

 

66. A respeito dos recursos em espécie no Processo do Trabalho, conforme legislação em 

vigor, 



(A) o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, 

apenas nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de revista e de embargos, sendo 

desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto 

pela parte contrária. 

(B) cabem embargos no TST da decisão, ainda que unânime, que conciliar, julgar ou homologar 

conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do TST. 

(C) nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de 

revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do TST e por violação direta da 

Constituição Federal. 

(D) cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial e por 

ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução 

que envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

(E) das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em 

execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá 

Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de lei federal e da Constituição 

Federal. 

Gabarito: D 

Letra A – Errada. O erro está no “apenas”. Cabe também 
na hipótese de agravo de petição. Súmula 283 do TST; 

Letra B – Errada. Não unânime. Art. 894, CLT; 

Letra C – Errada. Ou, ainda, Súmula Vinculante do STF. 
Art. 896, §9o, CLT; 

Letra D – CORRETA. Art. 896, §10, CLT.; 

Letra E – Errada. Ofensa direta e literal da CF/88. Art. 
896, §2o, CLT. 
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