
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

01.  O  inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas,  por  parte  do  empregador,  implica  a 
responsabilidade solidária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto 
aos  órgãos  da  administração  direta,  das  autarquias,  das  fundações  públicas,  das  empresas 
públicas  e  das  sociedades  de  economia  mista,  desde  que  hajam  participado  da  relação 
processual e constem também do título executivo judicial.

02.  É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 
com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o 
exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução 
nº 156/2012 do CNJ1, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação.

03. Para os efeitos da Resolução nº 135/2012, são magistrados os Juízes Substitutos, os Juízes 
de Direito e os Desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais, os Juízes Federais e dos 
Tribunais Regionais Federais, os Juízes do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, os 
Juízes Militares e dos Tribunais Militares, os Juízes Eleitorais e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os 
Ministros do Superior Tribunal Militar e os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, exceto aqueles 
que também integram o Supremo Tribunal Federal.

04.  São  penas  disciplinares  aplicáveis  aos  magistrados  da  Justiça  Federal,  da  Justiça  do 
Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios: a advertência, a  censura,a remoção compulsória, a disponibilidade; a aposentadoria 
compulsória e a demissão.

05.  Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover 
ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e 
da mediação.

06.  Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, 
previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, os Tribunais deverão 
criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (“Centros”), unidades do Poder 
Judiciário,  preferencialmente,  responsáveis  pela  realização  das  sessões  e  audiências  de 
conciliação e  mediação que estejam a cargo de conciliadores e  mediadores,  bem como pelo 
atendimento e orientação ao cidadão.

07. Devem os Tribunais de Justiça firmar convênios com bancos oficiais para operarem as contas 
especiais,  mediante  repasse  de  percentual  a  ser  definido  no  convênio  quanto  aos  ganhos 
auferidos com as aplicações financeiras realizadas com os valores depositados nessas contas. 
Sendo  que  a  definição  do  banco  oficial  com  o  qual  o  Tribunal  operará  será  feita  mediante 
procedimento licitatório ou assemelhado, escolhendo aquele que ofereça melhores condições de 
gerenciamento  e  retribuição,  a  qual  deve  ter,  como parâmetro,  percentuais  sobre  os  valores 
movimentados  nas  contas  judiciais  abertas  para  movimentação  de  valores,  vinculadas  às 
entidades públicas devedoras.

08.  Os  cônjuges  separados  judicialmente,  podem,  mediante  escritura  pública,  converter  a 
separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. 
Nesse caso, é indispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando 
a certidão da averbação da separação no assento do casamento.



09.  O candidato com deficiência submeter-se-á, em dia e hora designados pela Comissão de 
Concurso,  sempre antes da prova objetiva seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional 
quanto à existência e relevância da deficiência, para os fins previstos nesta Resolução (NR).
A comissão Multiprofissional,  necessariamente  até 10 (dez)  dias  antes da data fixada para a 
realização  da  prova  objetiva  seletiva,  proferirá  decisão  terminativa  sobre  a  qualificação  do 
candidato como deficiente e  sobre  os  pedidos de condições especiais  para  a  realização das 
provas (NR).

10.  Os incidentes de execução de que trata a Lei de Execução Penal, o apenso do Roteiro de 
Pena,  bem  como  os  pedidos  de  progressão  de  regime,  livramento  condicional,  remição  e 
quaisquer  outros  iniciados  de  ofício,  por  intermédio  de  algum  órgão  da  execução  ou  a 
requerimento da parte interessada deverão ser autuados separadamente e apensos aos autos do 
processo de execução.

GABARITO

01. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o inciso IV da Súmula do TST nº 331, 
vez que:
Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade
(...)
IV  -  O  inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas,  por  parte  do  empregador,  implica  a 
responsabilidade  subsidiária do  tomador  dos  serviços,  quanto  àquelas  obrigações,  inclusive 
quanto  aos  órgãos  da  administração  direta,  das  autarquias,  das  fundações  públicas,  das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação 
processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). 
(Alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000) (grifo nosso) 

02. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 4º da Resolução nº 156/2012 do 
CNJ, a saber:
Art. 4º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 
com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o 
exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º, devendo tal 
condição constar expressamente dos editais de licitação.

03. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 1º da Resolução nº 135/2011 do 
CNJ, a saber:
Art.  1º Para os efeitos desta Resolução, são magistrados os Juízes Substitutos, os Juízes de 
Direito  e os Desembargadores dos Tribunais  de Justiça  Estaduais,  os  Juízes  Federais  e dos 
Tribunais Regionais Federais, os Juízes do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, os 
Juízes Militares e dos Tribunais Militares, os Juízes Eleitorais e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os 
Ministros do Superior Tribunal Militar e os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, exceto aqueles 
que também integram o Supremo Tribunal Federal.

04. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com os incisos I ao VI do art. 3º da Resolução 
nº 135/2011 do CNJ, a saber:



Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do 
Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios:
I - advertência;
II - censura;
III- remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI – demissão.

05. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 4º da Resolução nº 125/2010 do 
CNJ, a saber:
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover 
ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e 
da mediação.

06. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 8º da Resolução nº 125/2010 do 
CNJ, a saber:
Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, 
previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, os Tribunais deverão 
criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (“Centros”), unidades do Poder 
Judiciário,  preferencialmente,  responsáveis  pela  realização  das  sessões  e  audiências  de 
conciliação e  mediação que estejam a cargo de conciliadores e  mediadores,  bem como pelo 
atendimento e orientação ao cidadão.

07. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 8º-A e seu §1º da Resolução nº 
123/2010, vez que:
Art. 8º-A. Podem os Tribunais de Justiça firmar convênios com bancos oficiais para operarem as 
contas especiais, mediante repasse de percentual a ser definido no convênio quanto aos ganhos 
auferidos com as aplicações financeiras realizadas com os valores depositados nessas contas.
§ 1º. A definição do banco oficial com o qual o Tribunal operará será feita mediante procedimento 
licitatório ou assemelhado, escolhendo aquele que ofereça melhores condições de gerenciamento 
e retribuição, a qual deve ter, como parâmetro, percentuais sobre os valores movimentados nas 
contas  judiciais  abertas  para  movimentação  de  valores,  vinculadas  às  entidades  públicas 
devedoras.

08. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 52 da Resolução nº 120/2010, vez 
que:
Art.  52.  Os cônjuges separados judicialmente,  podem, mediante escritura pública,  converter  a 
separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. 
Nesse caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando 
a certidão da averbação da separação no assento do casamento. (grifo nosso) 

09. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 52 da Resolução nº 118/2010, vez 
que:
Art. 75. O candidato com deficiência submeter-se-á, em dia e hora designados pela Comissão de 
Concurso,  sempre antes da prova objetiva seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional 



quanto à existência e relevância da deficiência, para os fins previstos nesta Resolução (NR).
§ 1º ............
§ 2º A comissão Multiprofissional, necessariamente até 3 (três) dias antes da data fixada para a 
realização  da  prova  objetiva  seletiva,  proferirá  decisão  terminativa  sobre  a  qualificação  do 
candidato como deficiente e  sobre  os  pedidos de condições especiais  para  a  realização das 
provas (NR). (grifo nosso) 

10. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 4º da Resolução nº 116/2010, vez 
que:
Art. 4º. Os incidentes de execução de que trata a Lei de Execução Penal, o apenso do Roteiro de 
Pena,  bem  como  os  pedidos  de  progressão  de  regime,  livramento  condicional,  remição  e 
quaisquer  outros  iniciados  de  ofício,  por  intermédio  de  algum  órgão  da  execução  ou  a 
requerimento da parte interessada poderão ser autuados separadamente e apensos aos autos do 
processo de execução. (grifo nosso) 


