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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. 

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. 

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. 

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. 

 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.  

 

GABARITO: A 

Comentários:  

I. ERRADA  

Art. 775, CLT – Os prazos estabelecidos neste Título serão 

contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e 

inclusão do dia do vencimento. 

II. CORRETA  

Art. 4o, § 3o, Lei no 11.419/06 – 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. 

 

III. ERRADA  



Art. 775, CLT – 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. 

 

IV. CORRETA  

OJ 310 SDI-1 TST – Inaplicável ao processo do trabalho a 

regra 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. 

 

 

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 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 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. 

 

Gabarito: B. 

 



Súmula nº 245 do TST – O depósito recursal deve ser feito 

e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição 

antecipada deste não prejudica a dilação legal. 

 

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. 

II. 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. 

 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. 

 

Gabarito: B. 

 

Comentários: 

 

As assertivas II e III estão corretas. 

 

I. ERRADA  

Art. 791-A, CLT – 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. CORRETA  

Art. 791-A, § 3o, CLT – Na hipótese de procedência parcial, 

o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, 

vedada a compensação entre os honorários.  

 

III. CORRETA  

 Art. 790-B, CLT – A responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão 

objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 

 

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. 

 

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 n.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. 

(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. 

 



 

 

 

Gabarito: D 

 

Art. 843, CLT – Na audiência de julgamento deverão estar 

presentes o reclamante e o reclamado, 

independentemente do comparecimento de seus 

representantes salvo, nos casos de Reclamatórias 

Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os 

empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato 

de sua categoria. 

1º – É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo 

gerente, ou qualquer outro preposto que tenha 

conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o 

proponente. 

3o – O preposto a que se refere o § 1odeste artigo não 

precisa ser empregado da parte reclamada. 

 

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. 

 

Gabarito: E. 

 

Comentários: 



 

 

 Art. 897, CLT – Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: 

a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas 

execuções. 

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. 

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. 

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. 

IV. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela 

Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

 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. 

 

 

Gabarito: C 

 

 

I. ERRADO – 

Art. 879, CLT – Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, 

previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por 

arbitramento ou por artigos. 

 

II. CORRETO  



Art. 879, § 2o, CLT – 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. ERRADO  

Art. 879, § 1º, CLT – Na liquidação, não se poderá 

modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir 

matéria pertinente à causa principal. 

 

IV. CORRETO  

art. 879, § 7o, CLT-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. 

 

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, recorrente não complementar e 

comprovar o valor devido. 

(E) haverá deserção do recurso, pois a aplicação do disposto no § 2 do art. 1007 

do CPC de 2015 somente se refere a complementação das custas processuais 

e não do depósito recursal. 

 

 

 



 

 

Gabarito: D. 

 

Comentários: 

 

OJ 140 SDI-1 TST – 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. 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

IV. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão 

aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. 

Neste caso e em consonância com a CLT, alterada pela Lei n13.467/2017 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. 



 

Gabarito: B. 

Comentários: 

I. ERRADA – Não existe esta previsão. 

II. CORRETA  

Art. 844, CLT – O não-comparecimento do reclamante à 

audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-

comparecimento do reclamado importa revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato. 

4o– A revelia não produz o efeito mencionado no caput 

deste artigo se: 

I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles 

contestar a ação; 

III. CORRETA  

Art. 844, § 4o, CLT – A revelia não produz o efeito 

mencionado no caput deste artigo se: 

I – a petição inicial não estiver acompanhada de 

instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; 

IV. CORRETA 

Art. 844, § 5o, CLT – Ainda que ausente o reclamado, 

presente o advogado na audiência, serão aceitos a 

contestação e os documentos eventualmente 

apresentados. 
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