
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

RESOLUÇAO Nº 496, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

01- A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário 
-Funpresp-Jud, entidade fechada de previdência complementar, vinculada ao Supremo Tribunal 
Federal, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário.

02-  A  Funpresp-Jud  será  estruturada  na  forma  de  fundação,  de  natureza  privada,  com 
personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa, financeira e gerencial.

03-  A Funpresp-Jud terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, tendo como o regime jurídico de 
pessoal o previsto na legislação trabalhista.

04-  A Funpresp-Jud atuará de acordo com o disposto na lei e no seu estatuto, e sua estrutura 
organizacional será constituída de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva.

05- O Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público; e a Câmara dos 
Deputados,  o  Senado  Federal  e  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  a  depender  de  expressa 
deliberação favorável do Supremo Tribunal Federal, reunido em Sessão Administrativa, poderão 
celebrar convênios de adesão com a Funpresp-Jud, na qualidade de patrocinadores de planos de 
benefícios próprios administrados pela entidade.

06- A Funpresp-Jud será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das contribuições de 
patrocinadores,  participantes e assistidos,  dos resultados financeiros de suas aplicações e de 
doações e legados de qualquer natureza.

07-  Os  patrocinadores  deverão  ceder  servidores  públicos  para  a  Funpresp-Jud,  desde  que 
ressarcidos  os  custos  correspondentes,  observadas as  disposições legais  sobre a  cessão de 
pessoal.

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e alterações posteriores

08-  A contratação  de  trabalhadores  por  empresa  interposta  é  ilegal,  formando-se  o  vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 
03.01.1974).

09-  A contratação irregular  de trabalhador,  mediante empresa interposta,  não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
CF/1988).

10- Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 
7.102, de 20-06-1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados 
à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 



Gabarito

01. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 1º da Resolução nº 496/2012, a 
saber:
Art.  1º Fica criada a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder  Judiciário  -Funpresp-Jud,  entidade fechada de previdência  complementar,  vinculada ao 
Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de 
caráter previdenciário.

02. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 1º, §1º da Resolução nº 496/2012, 
vez que:
§  1º  A  Funpresp-Jud  será  estruturada  na  forma  de  fundação,  de  natureza  pública,  com 
personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa, financeira e gerencial. (grifo 
nosso) 

03. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 496/2012, a 
saber:
§ 2º A Funpresp-Jud terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal. 
Art. 2º O regime jurídico de pessoal da Funpresp-Jud será o previsto na legislação trabalhista.

04. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 496/2012, a 
saber:
Art. 3º A Funpresp-Jud atuará de acordo com o disposto na lei e no seu estatuto, e sua estrutura 
organizacional será constituída de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva.

05. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 496/2012, a 
saber:
Art. 6º A depender de expressa deliberação favorável do Supremo Tribunal Federal, reunido em 
Sessão Administrativa, poderão celebrar convênios de adesão com a Funpresp-Jud, na qualidade 
de patrocinadores de planos de benefícios próprios administrados pela entidade: 
I - o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público; e 
II - a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União.

06. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 7º da Resolução nº 496/2012, a 
saber:
Art. 7º A Funpresp-Jud será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das contribuições 
de patrocinadores, participantes e assistidos, dos resultados financeiros de suas aplicações e de 
doações e legados de qualquer natureza.

07. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 8º da Resolução nº 496/2012, vez 
que:
Art. 8º Os patrocinadores poderão ceder servidores públicos para a Funpresp-Jud, desde que 
ressarcidos  os  custos  correspondentes,  observadas as  disposições legais  sobre a  cessão de 
pessoal. (grifo nosso) 



08. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o inciso I da Súmula do TST nº 331, a 
saber:
Contrato de Prestação de Serviços - Legalidade
I  -  A contratação  de  trabalhadores  por  empresa  interposta  é  ilegal,  formando-se  o  vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 
03.01.1974). 

09. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o inciso II da Súmula do TST nº 331, a 
saber:
Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade
(...)
II  -  A contratação irregular  de trabalhador,  mediante empresa interposta,  não gera vínculo  de 
emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
CF/1988). (Revisão do Enunciado nº 256 - TST) 

10. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o inciso III da Súmula do TST nº 331, a 
saber:
Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade
(...)
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 
7.102, de 20-06-1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados 
à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 


