Simulado 1 de Regimento Interno TRT 3 - 16/05/2015

1. As varas do trabalho:
a) Têm sede onde houver maior demanda;
b) Não têm sede previamente marcada podendo ser locadas em qualquer cidade de abrangência;
c) Têm sede e jurisdição fixadas na forma da lei e, estão administrativamente, subordinadas ao Tribunal;
d) São criadas por lei criada pelo Presidente da República;
e) São criadas por decreto legislativo ;

2. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais:
a) tem sede onde houver maior demanda;
b) não tem sede previamente marcada podendo ser locadas em qualquer cidade de abrangência;
c) tem sede e jurisdição fixadas na forma da lei e, não estão subordinados a nenhum outro órgão;
d) é criado por lei sancionada pelo Presidente da República;
e) tem sede em Belo Horizonte e abrangência jurídica em todo o território mineiro ;

3. Os Juízes do Trabalho:
a) não são comumente chamados de Desembargadores do Trabalho;
b) precisam usar vestes talares nas sessões em todo o território mineiro;
c) devem usar vestes talares, exceto nas varas de trabalho, onde é facultativo;
d) podem usar qualquer tipo de roupa em qualquer sessão;
e) são chamados de desembargadores do Trabalho e a 3a vara de MG contém 59 desses profissionais;

4. São órgãos do Tribunal, Exceto:
a) Tribunal Pleno;
b) Presidência;
c) Órgão Especial;
d) Juízes do Trabalho;
e) As Turmas;

5. Constituem cargos de direção do Tribunal Regional do Trabalho da 3° região:
a) Presidente, 1° Vice-Presidente e Corregedor;
b) Presidente, 1° Vice-Presidente, 2° Vice-Presidente, Corregedor e Vice-Corregedor.
c) Presidente, 1° Vice-Presidente, 2° Vice-Presidente, Corregedor;
d) Presidente, 1° Vice-Presidente, Corregedor e Vice-Corregedor;
e) Presidente, 1° Vice-Presidente, 2° Vice-Presidente, 3° Vice-Presidente, Corregedor e Vice-Corregedor

6. Das disposições abaixo:

I.

A Escola Judicial e a Ouvidoria são vinculadas à Presidência do Tribunal;

II. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região compõe-se de quarenta e nove Desembargadores do
Trabalho;
III. Os Desembargadores somente poderão ser eleitos para dois cargos de direção ou mandatos.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II
b) II.
c) I, II, III
d) I e III.
e) II e III.

7.TRT 3ª Região (MG) – Analista Judiciário – 2009 – FCC
(adaptada). O Tribunal tem o tratamento de Egrégio Tribunal e os seus membros, possuem a designação
específica de
a) Desembargadores Federais do Trabalho.
b) Desembargadores Estaduais do Trabalho.
c) Desembargadores do Trabalho.
d) Desembargadores, apenas.
e) Juízes Trabalhistas

8.Sobre o funcionamento do Tribunal :
a)Funcionará somente em composição plena.
b)Funcionará somente dividido em Órgão Especial e Seções Especializadas.
c)Funcionará somente em Seções Especializadas e Turmas.
d)Funcionará em composição plena e turmas.
e)Funcionará em composição plena ou dividido em Órgão Especial, Seções Especializadas e Turmas.

9. TRT 3ª Região (MG) – Analista Judiciário – 2009 – FCC
(adaptada). Considere:
I. Posse.
II. Idade.
III. Tempo de serviço na magistratura do Trabalho na 3º Região.
IV. Tempo de serviço público.
V. Classificação no concurso.
VI. Data da publicação do ato de nomeação ou de promoção.
VII. Data de abertura da vaga.
A antiguidade dos Magistrados será determinada, sucessivamente, pelas
condições constantes em
a) I, II, V, IV, VI, VII e III.
b) I, VI, III, V, IV, VII e II.
c) II, V, VI, VII, I, IV e III.
d) I, II, III, V, IV, VI e VII.
e) V, II, VII, I, IV, III e VI.

10. Sobre a posse, considere as afirmações a seguir:

I.

Tomarão posse perante o Tribunal Pleno os Desembargadores e os 5 cargos de direção, sendo
eles o Presidente, 1o Vice-Presidente, 2o Vice-Presidente, Corregedor e Vice-Corregedor.

II.

Prestarão o compromisso de cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição,
as leis da República e o Regimento Interno

III.

A requerimento do interessado, a posse será dada pelo Presidente do Tribunal ou seu substituto,
ad referendum do Órgão Especial.

Estão corretas as alternativas:

a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) Apenas I
e) I, II e III

11. Assinale a alternativa correta.

a) A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 15 dias após publicação em portaria. Cabe prorrogação, a
requerimento do interessado, por mais 15 dias.
b) A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 15 dias após publicação no Órgão oficial. Cabe
prorrogação, a requerimento do interessado, por mais 15 dias.
c) A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias após publicação em portaria. Cabe prorrogação, a
requerimento do interessado, por mais 30 dias.
d) A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias após publicação no Órgão oficial. Cabe
prorrogação, a requerimento do interessado, por mais 30 dias.
e) A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias após publicação no Órgão oficial. Não cabe
prorrogação.

12. Não poderão integrar a mesma Seção Especializada ou Turma do Tribunal, exceto:

a) Os Magistrados que forem cônjuges
b) Os Magistrados que forem companheiros
c) Os magistrados parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, até o terceiro grau
d) Os magistrados parentes consanguíneos ou afins, em linha colateral, até o terceiro grau
e) Os magistrados parentes consanguíneos, em linha reta ou colateral, até o quarto grau

13.Com relação as turmas é CORRETO afirmar:

a) Os presidentes de turma serão eleitos dentre os desembargadores dos respectivos órgãos, em
escrutínio secreto ou na forma do parag. 2º do artigo anterior, na última sessão do ano da posse dos
desembargadores da Administração do Tribunal.
b) Os presidentes de turmas, serão eleitos dentre os desembargadores dos respectivos órgãos, em
escrutínio aberto ou na forma do parag. 2º do artigo anterior, na última sessão do ano da posse dos
desembargadores da Administração do Tribunal.
c) Os presidentes de turmas, da 1º e 2ª seção de dessídios Individuais serão eleitos dentre os
desembargadores dos respectivos órgãos, em escrutínio aberto ou na forma do parag. 2º do artigo
anterior, na última sessão do ano da posse dos desembargadores da Administração do Tribunal.
d) Os presidentes de turmas, da 1º e 2ª seção de dessídios Individuais serão eleitos dentre os
desembargadores dos respectivos órgãos, em escrutínio secreto ou na forma do parag. 2º do artigo
anterior, na última sessão do ano da posse dos desembargadores da Administração do Tribunal.
e) Os presidentes de turmas, da 1º e 2ª seção de dessídios Coletivos serão eleitos dentre os
desembargadores dos respectivos órgãos, em escrutínio secreto ou na forma do parag. 2º do artigo
anterior, na última sessão do ano da posse dos desembargadores da Administração do Tribunal.

14. Considere as seguintes assertivas a respeitos da organização do Tribunal:
I. O desembargador nomeado para o Tribunal terá assento no órgão em vaga ao seu critério.
II. Havendo vaga, qualquer Desembargador poderá pleitear a remoção de Seção Especializada ou
Turma, admitindo-se, igualmente, a permuta entre Desembargadores, mediante prévia autorização do
Órgão Especial, observado, em qualquer caso, o critério da antiguidade.
III. O desembargador que se remover não ficará mais vinculado aos processos que lhe tenham sido
distribuídos como Relator e aos de Revisor que se encontrarem em seu gabinete até a data de sua
remção.
IV. O desembargador nomeado para o Tribunal terá assento no órgão em que existir vaga.
V. O Presidente, o 1º Vice-Presidente, o Corregedor e o vice-Corregedor, nesta ordem, terão a
preferência para escolher sua turma e seção as quais vão se incorpora-se.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, II e III
b) I, II e V
c) I e IV
d) II, III e IV
e) II e IV

15. Nas sessões do Tribunal Pleno, do Órgão Especial, das Seções Especializadas e das Turmas,
assinale a alternativa INCORRETA:
I - o Presidente terá assento junto à mesa julgadora, na sua parte central;
II - os demais Desembargadores, ocuparão os assentos laterais, a iniciar pela esquerda do Presidente,
começando, sucessivamente, conforme o órgão, pelo 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Corregedor
e Vice-Corregedor, seguindo-se na ordem de antiguidade, entre os Desembargadores, adotando-se o
mesmo procedimento em relação aos Juízes convocados;
III - o representante do Ministério Público do Trabalho terá assento imediatamente à direita do
Presidente;
IV - nas sessões solenes, os Desembargadores aposentados do Tribunal terão assento em lugares que
lhes serão reservados no Plenário.
a) I, II, III e IV
b) Apenas III
c) I e IV
d) Apenas II
e) II e IV

16. Em relação à eleição para a ocupação dos cargos de direção do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região, considere:
I. Será proclamado eleito para o cargo o Desembargador que obtiver o voto de dois terços dos membros
do Tribunal.
II. Será proclamado eleito para o cargo o Desembargador que obtiver o voto da maioria absoluta dos
membros efetivos do Tribunal.
III. Repetir-se-á o escrutínio, na primeira sessão posteriormente designada, desde que nenhum
Desembargador obtenha o voto de dois terços dos membros do Tribunal.
IV. Repetir-se-á o escrutínio, na mesma sessão, desde que nenhum Desembargador obtenha o voto da
maioria absoluta dos membros efetivos do Tribunal.
V. Ao novo escrutínio somente poderão concorrer os dois Desembargadores mais votados, proclamandose como eleito aquele que obtiver a maioria de votos. Havendo empate, proclamar-se-á como eleito o
Desembargador mais antigo.
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal do Trabalho da 3ª Região, está correto o que se afirma
APENAS em:
a) I, III e V
b) II e IV
c) I e III
d) II, IV e V
e) Somente V

17. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:

a) É permitida a votação por carta, mas é vedada a votação por representação na eleição para os cargos
de direção do tribunal.
b) Ocorrendo vacância para os cargos de direção antes do término do primeiro mandato, far-se-á eleição
na primeira sessão designada para o preenchimento das vagas, completando o eleito o período restante
do mandato de seu antecessor.
c) Ocorrendo vacância para os cargos de direção antes do término do primeiro mandato, o cargo de
Presidente será exercido pelo 1º Vice-Presidente, o de 1º Vice-Presidente pelo 2º Vice-Presidente, o de
2º Vice-Presidente pelo Corregedor, o de Corregedor pelo Vice-Corregedor, e este pelo Desembargador
mais antigo eleito, não alcançado pelo impedimento da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
d) O Desembargador eleito em virtude da ocorrência de vacância para os cargos de direção terá o
período do exercício do mandato computado para os fins do art. 102 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, o que também ocorrerá nas hipóteses de substituição dos Desembargadores afastados por
motivo de férias, convocação para o Tribunal Superior do Trabalho, licença-prêmio, doença e outras
hipóteses legais.
e) É permitida a votação por carta ou por representação na eleição para os cargos de direção do tribunal.

18. Considere que um Desembargador tenha tomado posse no cargo de 1º Vice-Presidente do TRT/3ª
Região e entrado em exercício no dia 1º de janeiro, mas tenha falecido no dia 2 de julho do mesmo ano,
restando vago o cargo. Nesse caso:

a) O cargo será exercido pelo Vice-Corregedor.
b) O cargo será exercido pelo Corregedor.
c) O cargo será exercido pelo 2º Vice-Presidente.
d) O cargo será exercido pelo Desembargador mais antigo eleito.
e) Deverá ser realizada nova eleição para o preenchimento da vaga, cabendo ao eleito completar o
período restante do mandato de seu antecessor.

19 . Considerando o disposto no Regimento Interno do TRT da 3ª Região assinale as alternativas
corretas.

I) O Presidente e o 1º Vice-Presidente serão eleitos pelos Desembargadores para um mandato de quatro
anos.
II) O 2º Vice-Presidente, o Corregedor e o Vice-Corregedor serão eleitos pelos Desembargadores para
um mandato de quatro anos.
III) O Presidente, o 1º Vice-Presidente, o 2º Vice-Presidente, o Corregedor e o Vice-Corregedor serão
eleitos pelos Desembargadores para um mandato de dois anos.

Estão corretas as assertivas:

a) I e III somente
b) II e III somente
c) III somente
d) I somente
e) Nenhuma as assertivas estão corretas

20 . Considerando o disposto no Regimento Interno do TRT da 3ª Região assinale a alternativa correta.
a) A eleição dar-se-á por proclamação, desde que haja apenas um candidato para cada cargo, e aprovea, previamente, a unanimidade dos presentes.
b) Aos cargos de direção somente concorrerão os Desembargadores mais antigos do Tribunal,
observado o disposto no art. 102 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979.
c) Para cada cargo, poderão inscrever-se, mediante ofício do interessado ao Presidente, com
antecedência de até trinta dias, todos os Desembargadores, porém concorrerão ao pleito somente os
cinco mais antigos dentre os inscritos.
d) Realizar-se-á a eleição na terceira sexta-feira do mês de outubro ou, não havendo expediente, no
primeiro dia útil subsequente.
e) Realizar-se-á a eleição na terceira quarta-feira do mês de outubro ou, não havendo expediente, no
primeiro dia útil subsequente.

21 . Considerando o disposto no Regimento Interno do TRT da 3ª Região assinale as alternativas
corretas acerca da Posse dos desembargadores no Tribunal Pleno.

I) Os eleitos serão empossados até a terceira semana do mês de dezembro, e o exercício ocorrerá no
dia 1º de janeiro.
II) Os eleitos serão empossados até a última semana do mês de dezembro, e o exercício ocorrerá no dia
1º de janeiro.
III) Os eleitos serão empossados no primeiro dia útil após o recesso do judiciário, entrando
imediatamente em exercício.

Estão corretas as assertivas:

a) I e III somente
b) II e III somente
c) III somente
d) I somente
e) Nenhuma as assertivas estão corretas

22. Compete ao Tribunal Pleno, além de outras atribuições fixadas em lei e
neste Regimento:
I - elaborar seu Regimento;
II - eleger o Presidente do Tribunal, o 1º Vice-Presidente, o Corregedor e o Vice-Corregedor;
III - delegar matérias de sua competência ao Órgão Especial;
IV - uniformizar a jurisprudência do Tribunal

Estão corretas as assertivas:
a) I e II somente
b) I, III e IV somente
c) II e III somente
d) III e IV somente
e) Nenhuma das assertivas estão corretas

23. Compete ao Tribunal Pleno, além de outras atribuições fixadas em lei e
neste Regimento, julgar:
I - os embargos de declaração de qualquer gênero;
II- as habilitações incidentes, as arguições de falsidade, as exceções de
impedimento e de suspeição vinculadas a processos pendentes de sua decisão;
III - os recursos de natureza administrativa atinentes somente aos seus respectivos Servidores;
IV - os conflitos de competência entre as Seções Especializadas ou entre estas e
as Turmas;

Estão corretas as assertivas:
a) I somente
b) II e IV somente
c) I, III e IV somente
d) II, III e IV somente
e) Nenhuma das assertivas estão corretas

24. Compete ao Tribunal Pleno, além de outras atribuições fixadas em lei e
neste Regimento:
I - aceitar, de forma fundamentada, a remoção de Juiz mais antigo, destinando a vaga à promoção de
Juiz Substituto, caso nenhum outro candidato obtenha a votação necessária;
II - homologar acordos celebrados em processos de sua competência;
III - processar e julgar a restauração de autos, em se tratando de processo
de qualquer competência;
IV - conhecer e julgar todas as questões administrativas que lhe forem
submetidas, ainda que delegadas ao Órgão Especial, mesmo que este não tenha
deliberado sobre a matéria;

Estão corretas as assertivas:
a) IV somente
b) II e III somente
c) I e III somente
d) III e IV somente
e) Nenhuma das assertivas estão corretas

25. Compete ao Tribunal Pleno, além de outras atribuições fixadas em lei e
neste Regimento:
I - aprovar as listas de antiguidade dos Magistrados, conhecendo das reclamações contra elas
oferecidas, no prazo de vinte dias, a contar de sua publicação;
II - aprovar o horário de funcionamento dos órgãos da Justiça do Trabalho da Região;
III - decidir sobre os pedidos de permuta entre Juízes Titulares e entre Juízes Substitutos, bem como
sobre pedido de remoção destes últimos, exceto quando envolver outro Tribunal Regional;

Estão corretas as assertivas:
a) I e II somente
b) I e III somente
c) II e III somente
d) III somente
e) Nenhuma das assertivas estão corretas

