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Recado do Professor
O Professor Bruno Oliveira fez com muito carinho as 10 questões do Regimento
Interno do Tribunal Superior do Trabalho para você treinar. O gabarito será
disponibilizado em vídeo através de uma correção que será disponibilizada na
segunda-feira no canal do Youtube “Eleitoral com Bruno”.
Caso tenha interesse, no site www.eleitoralcombruno.com.br, tem o curso de 80
questões comentadas e inéditas do Regimento Interno do TST por apenas R$50,00.
Aproveite!
Site: www.eleitoralcombruno.com.br
Facebook: www.facebook.com/concursoseleitorais
Instagram: @professorbrunoeleitoral
Youtube: Canal Eleitoral com Bruno

Questões
Questão 1 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) De acordo com o Regimento Interno do TST,
julgue as assertivas sobre a Secretaria do Tribunal:
I. A Secretaria do Tribunal é dirigida pelo Diretor-Geral, bacharel em Direito, nomeado
em comissão pelo Presidente, incumbindo-lhe a direção dos serviços administrativos do
Tribunal.
II. Incumbe ao Secretário-Geral Judiciário, bacharel em Direito, nomeado em comissão
pelo Presidente, a direção dos serviços judiciários do Tribunal.
III. Não poderá ser nomeado para cargo em comissão ou designado para função
gratificada, cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer
dos Ministros do Tribunal, em atividade, salvo se servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das carreiras judiciárias, caso em que a vedação é restrita à nomeação
ou designação para servir junto ao Ministro determinante da incompatibilidade.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Todas estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Todas estão incorretas.
e) Somente II e III estão corretas.
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Questão 2 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Sobre os Gabinetes dos Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, assinale a alternativa incorreta:
a) Compõem os Gabinetes dos Ministros de auxiliares da confiança do Ministro,
observada a lotação numérica, fixada em Resolução Administrativa aprovada pelo Órgão
Especial.
b) O horário do pessoal do Gabinete, observadas a duração legal e as peculiaridades do
serviço, será determinado pelo Ministro, bem como a fruição das férias, atendida a
exigência do controle de freqüência e horário, comum a todos os servidores da Corte.
c) As atribuições do Chefe de Gabinete e dos assessores dos Ministros constam do
Regulamento Geral.
d) Compõem os Gabinetes dos Ministros de um Chefe de Gabinete, bacharel em direito.
e) Os Gabinetes dos Ministros serão compostos exclusivamente de servidores efetivos.

Questão 3 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) O Regimento Interno do TST dispõem sobre
a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho –
ENAMAT. Analise as assertivas e julgue:
I. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho ENAMAT é órgão que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com
autonomia administrativa, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos
oficiais para o ingresso e promoção na carreira, na forma dos seus estatutos.
II. O Diretor, o Vice-Diretor e os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT serão eleitos
pelo Tribunal Pleno, em escrutínio secreto, para mandato de dois anos, vedada uma
recondução.
III. Os membros eleitos para os cargos de direção da Escola e os do Conselho Consultivo
tomarão posse perante o Tribunal Pleno.
a) Todas estão corretas.
b) Somente II está correta.
c) Somente I está correta.
d) Somente I e III estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

Questão 4 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) São órgãos do Tribunal Superior do Trabalho,
exceto:
a) Seção Especializada em Dissídios Individuais e Coletivos.
b) Turmas.
c) Corte Especial de Solução de Conflitos.
d) Tribunal Pleno.
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e) Órgão Especial.

Questão 5 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Sobre a constituição do Tribunal Pleno do
Tribunal Superior do Trabalho, analise as assertivas:
I. Para o funcionamento do Tribunal Pleno é exigida a presença de, no mínimo, quinze
Ministros.
II. Será tomada por três quintos dos votos dos Ministros do Órgão Especial a deliberação
preliminar referente à existência de relevante interesse público que fundamenta a
proposta de edição de Súmula, dispensadas as exigências regimentais, nos termos
previstos neste Regimento.
III. O Tribunal Pleno é constituído pelos Ministros da Corte.
IV. Para aprovação, revisão ou cancelamento de Súmula ou de Precedente Normativo é
necessária presença da maioria absoluta dos membros para deliberação.
a) Somente I e II estão incorretas.
b) Somente III e IV estão incorretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Somente I e IV estão incorretas.
e) Somente I, II e III estão incorretas.

Questão 6 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) De acordo com o que dispõem o Regimento
Interno do TST sobre a organização do Tribunal, assinale a alternativa incorreta:
a) Integram a Seção Especializada em Dissídios Coletivos o Presidente e o VicePresidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e mais seis Ministros.
b) As Turmas são constituídas, cada uma, por três Ministros, sendo que para os
julgamentos é necessária a presença de três Magistrados.
c) O quorum para o funcionamento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos é de
cinco Ministros.
d) A Seção Especializada em Dissídios Individuais é composta de quatorze Ministros,
sendo: o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do
Trabalho e mais onze Ministros, e funciona em composição plena ou dividida em duas
subseções para julgamento dos processos de sua competência.
e) Integram o Órgão Especial o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, os sete Ministros mais antigos, incluindo os
membros da direção, e sete Ministros eleitos pelo Tribunal Pleno. Os Ministros
integrantes do Órgão Especial comporão também outras Seções do Tribunal.

Questão 7 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Compete ao Tribunal Pleno, exceto:
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a) Julgar os recursos interpostos contra decisão em matéria de concurso para a
Magistratura do Trabalho.
b) Determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de Ministro do Tribunal.
c) Dar posse aos membros eleitos para os cargos de direção do Tribunal Superior do
Trabalho.
d) Aprovar e emendar o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
e) Escolher os integrantes das listas para preenchimento das vagas de Ministro do
Tribunal.

Questão 8 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) O Tribunal Superior do Trabalho é composto
por:
a) O Tribunal compõe-se de vinte e um Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais
de trinta anos e menos de sessenta e cinco, nomeados pelo Presidente da República após
aprovação pelo Senado Federal.
b) O Tribunal compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com
mais de trinta anos e menos de sessenta e cinco, nomeados pelo Presidente da República
após aprovação pelo Senado Federal.
c) O Tribunal compõe-se de trinta e três Ministros, escolhidos dentre brasileiros com
mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco, nomeados pelo Presidente da
República após aprovação pelo Senado Federal.
d) O Tribunal compõe-se de vinte e um Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais
de trinta e cinco anos e menos de sessenta, nomeados pelo Presidente da República após
aprovação pelo Senado Federal.
e) O Tribunal compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com
mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco, nomeados pelo Presidente da
República após aprovação pelo Senado Federal.

Questão 9 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Sobre a posse e prerrogativas aos Ministros
do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a alternativa correta:
a) No período correspondente às férias coletivas ou ao recesso judiciário, o Presidente do
Tribunal não poderá dar posse ao Ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo
Pleno.
b) A antiguidade dos Ministros, para efeitos legais e regimentais, é regulada,
primeiramente, pela nomeação.
c) Após a concessão da aposentadoria, os Ministros conservarão o título e as honras
correspondentes ao cargo, inclusive no exercício de atividade profissional.
d) No ato da posse, o Ministro obrigar-se-á, por compromisso formal em sessão solene
do Tribunal Pleno, ou perante o Presidente, a bem cumprir os deveres do cargo, de
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Geral Judiciário o respectivo termo de compromisso e posse, que será assinado pelo
Ministro Presidente e pelo empossado.
e) Os Ministros do Tribunal receberão o tratamento de Ilustríssimo e usarão nas sessões
as vestes correspondentes ao modelo aprovado.

Questão 10 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Sobre as Férias, das Licenças, das
Substituições e das Convocações do Tribunal Superior do Trabalho, analise as assertivas:
I. A acumulação de férias somente ocorrerá mediante prévia autorização do Presidente
do Tribunal e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do Ministro, para que
lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição.
II. Os Ministros gozarão férias nos meses de fevereiro e julho, na forma da lei.
III. Salvo contraindicação médica, o Ministro licenciado não poderá proferir decisões em
processos de que, antes da licença, haja pedido vista, ou que tenham recebido o seu visto
como Relator ou Revisor.
a) Somente I e II estão incorretas.
b) Todas estão corretas.
c) Somente II e III estão incorretas.
d) Somente I e III estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

Finalização
Este foi o nosso primeiro Simulado do Regimento Interno TST. Caso tenham interesse
em adquirir o Curso de Questões Comentadas e Inéditas do Regimento TST, basta
acessar ao site www.eleitoralcombruno.com.br/Cursos.
Bons estudos e, qualquer dúvida:
Prof. Bruno Oliveira
WhatsApp: (34) 9 9216 1829
E-mail: contato@eleitoralcombruno.com.br
Página: www.facebook.com/concursoseleitorais
Site: www.eleitoralcombruno.com.br
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