
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

01. O Poder Judiciário é exercido apenas pelo Supremo Tribunal Federal,  Tribunal Federal de 
Recursos e Juízes Federais. 

02. São vitalícios a partir da posse, dentre outros, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os 
Ministros do Superior Tribunal Militar.

03.  O uso  de  meio  eletrônico  na  tramitação  de  processos  judiciais,  comunicação  de  atos  e 
transmissão de peças processuais será admitido nos termos da Lei nº 11.419/06, aplicando-se, o 
disposto  nesta  Lei,  indistintamente,  aos  processos  civil,  penal  e  trabalhista,  bem  como  aos 
juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. 

04. De acordo com o disposto na Lei nº 11.419/06, considera-se “meio eletrônico” qualquer forma 
de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais.

05.  De acordo com o disposto na Lei nº 11.419/06, considera-se “transmissão eletrônica” toda 
forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, exclusivamente da 
rede mundial de computadores.

06.  De  acordo  com  o  disposto  na  Lei  nº  11.419/06,  considera-se  “assinatura  eletrônica”  as 
seguintes  formas  de  identificação  inequívoca  do  signatário:  assinatura  digital  baseada  em 
certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica e 
mediante  cadastro  de  usuário  no  Poder  Judiciário,  conforme  disciplinado  pelos  órgãos 
respectivos. 

07.  Os  documentos  produzidos  eletronicamente  e  juntados  aos  processos  eletrônicos  com 
garantia  da  origem  e  de  seu  signatário,  na  forma  estabelecida  na  Lei  nº  11.419/06,  serão 
considerados  originais  para  todos  os  efeitos  legais.  Os  documentos  cuja  digitalização  seja 
tecnicamente  inviável  devido  ao  grande  volume  ou  por  motivo  de  ilegibilidade  deverão  ser 
apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 15 (quinze) dias contados do envio de petição 
eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. 

08. A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, determina em seu artigo 
399, §1º “recebidos os autos, o juiz mandará extrair,  no prazo máximo e improrrogável de 30 
(trinta) dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas partes ou de ofício; 
findo o prazo, devolverá os autos à repartição de origem”. 

09. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio 
ao sistema do Poder Judiciário,  do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.  Sendo que, 
quando  a  petição  eletrônica  for  enviada  para  atender  prazo  processual,  serão  consideradas 
tempestivas as transmitidas até as 48 (quarenta e oito) horas do seu último dia. 

10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em 
geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente 
pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria 
judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo 
eletrônico de protocolo. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, 
por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 48 (quarenta 
e oito) horas do último dia. 



GABARITO

01. E
Comentário: A alternativa está ERRADA de acordo com o artigo 1º da LC nº 35/79, tacitamente 
revogado pelo artigo 92 da CF/88 que assim dispõe:
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

02. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o artigo 22 da LC nº 35/79:
Art. 22 - São vitalícios:
I - a partir da posse:
a)os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
(...)
c) os Ministros do Superior Tribunal Militar;

03. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 1º e seu §1º da Lei nº 11.419/06, a 
saber:
Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.
§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem 
como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

04. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 1º, §2º, inciso I da Lei nº 11.419/06, 
a saber:
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:
I  -  meio  eletrônico  qualquer  forma de  armazenamento  ou tráfego  de documentos  e  arquivos 
digitais; 

05. E
Comentário:  A alternativa  está  ERRADA,  de  acordo  com  o  art.  1º,  §2º,  inciso  II  da  Lei  nº 
11.419/06, vez que:
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...)
II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de 
comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; (grifo nosso)

06. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com a alínea”a”, do inciso III, do §2º, do art. 1º 
da Lei nº 11.419/06, a saber:
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:



a)  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  Autoridade  Certificadora 
credenciada, na forma de lei específica;
b)  mediante  cadastro  de  usuário  no  Poder  Judiciário,  conforme  disciplinado  pelos  órgãos 
respectivos. 

07. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 11, §5º da Lei nº 11.419/06, vez 
que:
§ 5º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por 
motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) 
dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à 
parte após o trânsito em julgado. (grifo nosso) 

08. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art. 20 da Lei nº 11.419/06, a saber:
Art. 20.  A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: (...)
Art. 399.  .....
§ 1º Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) 
dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas partes ou de ofício; findo o 
prazo, devolverá os autos à repartição de origem.

09. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art.  3º,  parágrafo único da Lei nº 
11.419/06, vez que:
Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu 
envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.
Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão 
consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. 
(grifo nosso) 

10. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art. 10, §1º da Lei nº 11.419/06, vez 
que:
§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição 
eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados  até as 24 (vinte e quatro) horas do 
último dia. (grifo nosso) 


