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27. Em uma situação hipotética, Danilo e Diana estão estudando o Regimento Interno 
do Tribunal Superior do Trabalho uma vez que pretendem prestar concurso público. No 
estudo, aprenderam que, na hipótese de existirem duas vagas de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho destinadas aos Juízes da carreira da Magistratura do Trabalho, 
(A) serão necessárias duas votações dentro do período de seis meses. 
(B) a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República conterá, no máximo, 
três Magistrados. 
(C) a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República conterá quatro 
Magistrados. 
(D) a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República conterá cinco 
Magistrados. 
(E) serão necessárias duas votações dentro do período de três meses. 
 
 
QUESTÃO 27: (Alternativa correta: C): Segundo o art. 4º, § 1º, na hipótese de haver 
mais de uma vaga de Ministro a ser preenchida, a lista conterá o número de Magistrados 
igual ao das vagas mais dois. Na questão em análise existem duas vagas a serem 
preenchidas. Portanto, a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República 
conterá quatro Magistrados (2 + 2 = 4). 
 
28. No período correspondente às férias coletivas ou ao recesso judiciário, o Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(A) só poderá dar posse ao Ministro nomeado se ocorrer nos dez primeiros dias do mês 
de janeiro, devendo o ato ser ratificado pelo Órgão Especial em sessão específica. 
(B) só poderá dar posse ao Ministro nomeado se ocorrer nos dez primeiros dias do mês 
de janeiro, devendo o ato ser ratificado pelo Pleno. 
(C) não poderá dar posse ao Ministro nomeado por expressa vedação regimental. 
(D) poderá dar posse ao Ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo Pleno. 
(E) poderá dar posse ao Ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo Órgão 
Especial em sessão específica. 
 
 
QUESTÃO 28: (Alternativa correta: D): No período correspondente às férias coletivas 
ou ao recesso judiciário, o Presidente do Tribunal poderá dar posse ao Ministro 
nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo Pleno (art. 8º). As demais alternativas 
não encontram correspondência no Regimento Interno porque alterada a redação do 
texto. 
 
 
29. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho será eleito para mandato de dois anos, 
mediante escrutínio 
(A) secreto e pelo voto da maioria simples, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a 
realizar-se nos sessenta dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores. 
(B) secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, 
a realizar-se nos sessenta dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores. 
(C) secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a 
realizar-se nos noventa dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores. 
(D) aberto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, 
a realizar-se nos trinta dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores. 
(E) aberto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a 
realizar-se nos noventa dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores. 
 



QUESTÃO 29: (Alternativa correta: B): O Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho serão eleitos por dois anos, mediante 
escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão extraordinária do 
Tribunal Pleno, a realizar-se nos sessenta dias antecedentes ao término dos 
mandatos anteriores, e tomarão posse em sessão solene, na data marcada pelo 
Tribunal Pleno (art. 30). As demais alternativas não encontram correspondência no 
Regimento Interno, porque alterada a redação do texto.  

 

30. Compete ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, dentre outras funções, 
enviar projetos de lei de interesse da Justiça do Trabalho em matéria de sua 
competência constitucional ao 
(A) Congresso Nacional, após aprovação pelo Órgão Especial. 
(B) Congresso Nacional, independentemente de prévia aprovação. 
(C) Congresso Nacional, após aprovação pelo Pleno do Tribunal. 
(D) Senado Federal, após aprovação pelo Órgão Especial. 
(E) Senado Federal, após aprovação pelo Pleno do Tribunal. 
 
QUESTÃO 30: (Alternativa correta: A): Compete ao Presidente do TST enviar ao 
Congresso Nacional, após aprovação pelo Órgão Especial, projetos de lei de 
interesse da Justiça do Trabalho em matéria de sua competência constitucional (art. 35, 
IV). As demais alternativas não encontram correspondência no Regimento Interno, 
porque alterada a redação do texto.  
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