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Questão 80 

''Caso mandado de segurança relativo a ato impugnado envolva matéria afeta à jurisdição 
de determinado juiz do trabalho, o julgamento do mandado competirá, originariamente, a 
essa Juiz”. 

Estava muito bom para ser verdade, a CESPE seguindo a sua característica provocou ao 
entender o gabarito como afirmativa falsa.  

Entende-se que o item está verdadeiro porque  a competência para o processamento e 
julgamento do mandado de segurança, na hipótese indicada no enunciado, é do Juiz do 
Trabalho, já que   o mandado de segurança pode ser da competência do Juiz do Trabalho, do 
TRT ou do TST, mas a assertiva não afirma que o ato questionado foi praticado pelo Juiz do 
Trabalho, para a competência ser do TRT, informa todavia que  o ato impugnado envolve 
matéria afeta à competência do Juiz do Trabalho, vejamos:  

 

 

 

 



 

Ou seja, se o Juiz do trabalho possui competência material para aquele ato impugnado, possui 
também competência para o Mandado de Segurança que envolve aquela matéria,  conforme 
prevê o art. 114, IV da CF. 

Não há no enunciado nenhum indício de que a competência seria do TRT ou TST e em razão 
disso  não se pode extrair qualquer interpretação neste sentido. 

Certo é que o ato questionado é da competência da justiça do trabalho, motivo pelo qual 
pressupõe que trata-se de um ato praticado por um agente externo àquela justiça, já que  não 
há qualquer  informações em sentido contrário, logo o mandado de segurança será da 
competência do Juiz do Trabalho, ou seja, do primeiro grau de jurisdição. 
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