QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Prof. Gerson Dalle Grave

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO e PODER CONSTITUINTE
1) Parlamentar brasileiro, em viagem oficial, visita o Tribunal Constitucional Federal da
Alemanha, recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e de sua
área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente sua atenção: a referida Corte
Constitucional reconheida a possibilidade de alteração da Constituição material - ou
seja, de suas normas - sem qualquer mudança no texto formal. Surpreendido com essa
possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal
Federal fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira.
A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela
assessoria jurídica.
A - Não. O Supremo Tribunal Federal somente pode reconhecer nova norma no sistema
jurídico constitucional a partir de emenda à constituição produzida pelo poder
constituinte derivado reformador.
B - Sim. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o fenômeno da mutação
constitucional, pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação, que expressa,
assim, uma nova norma.
C - Não. O surgimento de novas normas constitucionais somente pode ser admitido por
intermédio das vias formais de alteração, todas expressamente previstas no próprio texto
da Constituição.
D - Sim. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, seguindo linhas interpretativas
contemporâneas, admite, como regra, a interpretação da Constituição
independentemente de limites semânticos concedidos pelo texto.

2) José leu, em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência
nacional, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, reconhecer a
ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em
razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a
ausência de uma definição mais clara do que seria “mutação constitucional” o impediu
de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa
dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu,
corretamente, que a expressão “mutação constitucional”, no âmbito do sistema jurídicoconstitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno

A) concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador, no processo de
alteração do texto constitucional.
B) referente à mudança promovida no significado normativo constitucional, por meio da
utilização de emenda à Constituição.
C) relacionado à alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer
mudança no texto da Constituição Federal.
D) de alteração do texto constitucional antigo por um novo, em virtude de manifestação
de uma Assembleia Nacional Constituinte.

3) Uma nova Constituição é promulgada, sendo que um grupo de parlamentares mantém
dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga, cujas
temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou
silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com possível
lacuna normativa, resolve procurar competentes advogados a fim de sanar a referida
dúvida.
Os advogados informaram que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro,
A - as normas da Constituição pretérita que guardarem congruência material com a nova
Constituição serão convertidas em normas ordinárias.
B - as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova
Constituição serão por esta recepcionadas.
C - as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova
Constituição receberão, na nova ordem, status supralegal, mas infraconstitucional.
D - a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará
de forma completa e integral, ocasionando a perda de sua validade.

4) A Constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos:
Art. X. As normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante processo
legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de três quintos dos
membros das respectivas Casas Legislativas, em dois turnos de votação, exceto as
normas constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os
direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei
infraconstitucional.
Art. Y. A presente Constituição, concebida diretamente pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, deverá ser submetida à consulta popular, por meio de plebiscito, visando à
sua aprovação definitiva.

Art. Z. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho
humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social
democracia, bem como o respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão
(direitos civis e políticos) e de segunda dimensão (direitos sociais, econômicos,
culturais e trabalhistas).
Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a classificação da Constituição do
referido país seria
A) semirrígida, promulgada, heterodoxa.
B) flexível, outorgada, compromissória.
C) rígida, bonapartista e ortodoxa.
D) semiflexível, cesarista e compromissória.

5) Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da
aplicabilidade do Art. 14, § 4º, da Constituição da República, segundo o qual “os
inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis”.
A respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional,
assinale a afirmativa correta.
A - Ela veicula programa a ser implementado pelos cidadãos, sem interferência estatal,
visando à realização de fins sociais e políticos.
B - Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois, desde que a
CRFB/88 entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos.
C - Ela apresenta contornos programáticos, dependendo sempre de regulamentação
infraconstitucional para alcançar plenamente sua eficácia.
D - Ela tem aplicabilidade indireta e imediata, não integral, produzindo efeitos restritos
e limitados em normas infraconstitucionais quando da promulgação da Constituição da
República.

6) Carlos pleiteia determinado direito, que fora regulado de forma mais genérica no
corpo principal da CRFB/88 e de forma mais específica no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – o ADCT. O problema é que o corpo principal da
Constituição da República e o ADCT estabelecem soluções jurídicas diversas, sendo
que ambas as normas poderiam incidir na situação concreta.
Carlos, diante do problema, consulta um(a) advogado(a) para saber se a solução do seu
caso deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo corpo principal da Constituição
da República ou pela norma específica oferecida pelo ADCT.

Com base na CRFB/88, assinale a opção que apresenta a proposta correta dada pelo(a)
advogado(a).
A - Como o corpo principal da CRFB/88 possui hierarquia superior a todas as demais
normas do sistema jurídico, deve ser aplicável, afastada a aplicação das normas do
ADCT.
B - Como o ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo
principal da CRFB/88, a norma específica do ADCT deve ser aplicada no caso concreto.
C - Como o ADCT possui hierarquia legal, não pode afastar a solução normativa
presente na CRFB/88.
D - Como o ADCT possui caráter temporário, não é possível que venha a reger qualquer
caso concreto, posto que sua eficácia está exaurida.

DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
7) O diretor da unidade prisional de segurança máxima ABC expede uma portaria
vedando, no âmbito da referida entidade de internação coletiva, quaisquer práticas de
cunho religioso direcionadas aos presos, apresentando, como motivo para tal ato, a
necessidade de a Administração Pública ser laica.
A partir da situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta.
A - A motivação do ato administrativo encontra-se equivocada, uma vez que o
preâmbulo da Constituição da República de 1988 faz expressa menção à “proteção de
Deus”, também assegurando aos entes federados ampla liberdade para estabelecer e
subvencionar os cultos religiosos e igrejas.
B - O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem
constitucional brasileira, a qual veda, aos entes federados, estabelecer cultos religiosos
ou igrejas, subvencioná-los ou firmar qualquer espécie de colaboração de interesse
público.
C - A Constituição da República de 1988 dispõe que, nos termos da lei, é assegurada
assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, de modo que
a portaria expedida pelo diretor viola um direito fundamental dos internos.
D - Inexiste incompatibilidade entre a portaria e a Constituição da República de 1988,
uma vez que a liberdade religiosa apenas se apresenta no ensino confessional,
ministrado, em caráter facultativo, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino,
não sendo tal direito extensível aos presos.

8) A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público.
Algumas condições para que as reuniões se realizem são apresentadas nas alternativas a
seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
a) Os participantes não portem armas.
b) A reunião seja autorizada pela autoridade competente.
c) A reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
d) Os participantes reúnam-se pacificamente.

9) Antônio, líder ativista que defende a proibição do uso de quaisquer drogas, cientifica
as autoridades sobre a realização de manifestação contra projeto de lei sobre a liberação
do uso de entorpecentes. Marina, líder ativista do movimento pela liberação do uso de
toda e qualquer droga, ao tomar conhecimento de tal evento, resolve, então, sem
solicitar autorização à autoridade competente, marcar, para o mesmo dia e local,
manifestação favorável ao citado projeto de lei, de forma a impedir a propagação das
ideias defendidas por Antônio.
Nesse sentido, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa
correta.
A - Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois, com fundamento no princípio
do Estado Democrático, está amplamente livre para expressar suas ideias.
B - Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, pois o direito de reunião
depende de prévia autorização por parte da autoridade competente.
C - Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, já que sua reunião frustraria a
reunião de Antônio, anteriormente convocada para o mesmo local.
D - Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois é livre o direito de reunião
quando o país não se encontra em estado de sítio ou em estado de defesa.

10) Um grupo autodenominado “Sangue Puro” passou a se organizar sob a forma de
associação. No seu estatuto, é possível identificar claros propósitos de incitação à
violência contra indivíduos pertencentes a determinadas minorias sociais. Diversas
organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o
Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a sua imediata dissolução.
Segundo a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa
correta.
a) A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário, pois é
vedada a interferência estatal no funcionamento das associações.

b) Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser
compulsoriamente dissolvida, independentemente do trânsito em julgado da sentença
judicial.
c) A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão
judicial, independentemente do seu trânsito em julgado.
d) Apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar da
associação em comento.

11) Os produtores rurais do Município X organizaram uma associação civil sem fins
lucrativos para dinamizar a exploração de atividade econômica pelos associados, bem
como para fins de representá-los nas demandas de caráter administrativo e judicial.
Anderson, proprietário de uma fazenda na região, passa a receber, mensalmente, carnê
contendo a cobrança de uma taxa associativa, embora nunca tivesse manifestado
qualquer interesse em ingressar na referida entidade associativa. Em consulta junto aos
órgãos municipais, Anderson descobre que a associação de produtores rurais, embora
tenha sido criada na forma da lei, jamais obteve autorização estatal para funcionar.
Diante disso, procura um escritório de advocacia especializado, para pleitear,
judicialmente, a interrupção da cobrança e a suspensão das atividades associativas.
Sobre a questão em comento, assinale a afirmativa correta.
a) Anderson pode pleitear judicialmente a interrupção da cobrança, a qual revela-se
indevida, pois ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado,
ressaltando-se que a falta de autorização estatal não configura motivo idôneo para a
suspensão das atividades da associação.
b) As associações representativas de classes gozam de proteção absoluta na ordem
constitucional, de modo que podem ser instituídas independentemente de autorização
estatal e apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial com
trânsito em julgado.
c) A Constituição de 1988 assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos,
vedando apenas aquelas de caráter paramilitar, de modo que Anderson não pode
insurgir-se contra a cobrança, vez que desempenha atividade de produção e deve
associar-se compulsoriamente.
d) A liberdade associativa, tendo em vista sua natureza de direito fundamental, não pode
ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário, de modo que Anderson apenas
poderia pleitear administrativamente a interrupção da cobrança dos valores que entende
indevidos.

12) O diretor de RH de uma multinacional da área de telecomunicações, em reunião
corporativa, afirmou que o mundo globalizado vem produzindo grandes inovações,
exigindo o reconhecimento de novas profissões desconhecidas até então. Feitas essas
considerações, solicitou à diretoria que alterasse o quadro de cargos e funções da
empresa, incluindo as seguintes profissões: gestor de mídias sociais, gerente de
marketing digital e desenvolvedor de aplicativos móveis. O presidente da sociedade
empresária, posicionando-se contra o pedido formulado, alegou que o exercício de
qualquer atividade laborativa pressupõe a sua devida regulamentação em lei, o que
ainda não havia ocorrido em relação às referidas profissões.
Com base na teoria da eficácia das normas c correto afirmar que o presidente da
sociedade empresária
a) argumentou em harmonia com a ordem constitucional, pois o dispositivo da
Constituição Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia
limitada, exigindo regulamentação legal para que possa produzir efeitos.
b) apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da
Constituição Federal que afirma se livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia
contida, de modo que, inexistindo lei que regulamente o exercício da atividade
profissional, é livre o seu exercício.
c) apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da
Constituição Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia
plena, já que a liberdade do exercício profissional não pode ser restringida, mas apenas
ampliada.
d) argumentou em harmonia com a ordem constitucional, pois o dispositivo da
Constituição Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, não possui
nenhuma eficácia, devendo ser objeto de mandado de injunção para a sua devida
regulamentação.

13) Você, na condição de advogado, foi procurado por um travesti que é servidor
público federal. Na verdade, ele adota o nome social de Joana, embora, no assento de
nascimento, o seu nome de registro seja João. Ele gostaria de ser identificado no
trabalho pelo nome social e que, assim, o nome social constasse em coisas básicas,
como o cadastro de dados, o correio eletrônico e o crachá.
Sob o ponto de vista jurídico, em relação à orientação a ser dada ao solicitante, assinale
a afirmativa correta.

a) A Constituição Federal até prevê a promoção do bem sem qualquer forma de
discriminação, mas não existe nenhuma norma específica que ampare a pretensão do
solicitante.
b) Não apenas a Constituição está orientada para a ideia de promoção do bem sem
discriminação, como a demanda pleiteada pelo solicitante encontra amparo em norma
infraconstitucional.
c) O solicitante possui esse direito, pois assim está previsto na Convenção das Nações
Unidas para os Direitos LGBT.
d) Ainda que compreenda a demanda do solicitante, ele não possui o direito de ser
identificado pelo nome social no trabalho, uma vez que é um homem que se traveste de
mulher.

14) Leonardo matriculou seus dois filhos em uma escola pública municipal, mas foi
surpreendido ao tomar conhecimento de que ambos estão tendo aulas regulares, como
disciplina obrigatória, de uma específica religião de orientação cristã. Indignado, ele
procura você para, como advogado(a), orientá-lo sobre a regularidade de tal situação.
Sobre tal prática, com base no que dispõe o sistema jurídico constitucional brasileiro,
assinale a afirmativa correta.
A - É constitucional, pois a força normativa do preâmbulo constitucional auxilia uma
interpretação que autoriza o ensino de religião, contanto que com viés cristão.
B - É inconstitucional, pois a laicidade estatal deve garantir que nenhuma religião possa
ser preferida a outra no âmbito do espaço público-estatal, sendo o ensino religioso
facultativo.
C - É constitucional, posto que o ensino religioso deve ser ministrado, segundo a
Constituição de 1988, como disciplina obrigatória nas escolas públicas de ensino
fundamental.
D - É inconstitucional, pois a laicidade estabelecida pela Constituição de 1988
pressupõe a vedação a qualquer espécie de orientação de ordem religiosa em instituições
públicas.

15) Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de
alguns estados do país, com ações orquestradas pelo crime organizado. Identificados e
presos alguns dos líderes desses movimentos, numerosos políticos, com apoio popular,
propuseram a criação, pela forma juridicamente correta, de um juízo especial para
apreciação desses fatos, em caráter temporário, a fim de que o julgamento dos líderes
presos se revele exemplar.

Ao submeterem essa ideia a um advogado constitucionalista, este afirma que, segundo a
ordem jurídico-constitucional brasileira, a criação de tal juízo
A - é constitucional, pois o apoio popular tem o condão de legitimar a atuação do poder
público, ainda que esta seja contrária ao ordenamento jurídico vigente.
B - é inconstitucional, em razão de vedação expressa da Constituição da República de
1988 à criação de juízo ou tribunal de exceção.
C - necessita de previsão legislativa ordinária, já que a criação de juízos é competência
do Poder Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário.
D - pressupõe a necessária alteração da Constituição da República de 1988, por via de
emenda, de maneira a suprimir a vedação ali existente.

16) Carlos, contando com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, resolve se inscrever em
concurso público para o cargo de Agente de Polícia, dos quadros da Policia Civil do
Estado Beta. Todavia, sua inscrição é negada com base no edital, que reproduz a Lei
Estadual X, segundo a qual o candidato, no momento da inscrição, deve ter entre 18
(dezoito) e 32 (trinta e dois) anos de idade. Inconformado, Carlos consulta um advogado
a respeito de possível violação do direito fundamental à igualdade.
Diante do caso concreto, assinale a opção que se harmoniza com a ordem jurídicoconstitucional brasileira.
A - Houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional
brasileiro veda, em caráter absoluto, que a lei estabeleça requisitos de ordem etária para
o provimento de cargos públicos.
B - Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional
brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso
público quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser
preenchido.
C - Houve violação ao princípio da razoabilidade, pois as atividades inerentes ao cargo
a ser ocupado não justificam a previsão do critério etário como requisito para inscrição
no concurso público que visa ao seu provimento.
D - Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional
brasileiro concede aos administradores públicos poder discricionário para definir, por
via editalícia, independentemente da lei, os limites etários para a participação em
concursos.

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
17) Em atenção às recentes manifestações populares, fora noticiado na TV que
determinados deputados estaduais de dado Estado da Federação estavam utilizando a
verba do orçamento destinada à saúde para proveito próprio. Marcos, cidadão brasileiro,
insatisfeito com a notícia e de posse de documentação que denota indícios de lesão ao
patrimônio de seu Estado, ajuíza Ação Popular no Juízo competente em face dos
aludidos deputados e do Estado.
Em atenção ao disciplinado na Lei n. 4.717/65, que trata da Ação Popular, assinale a
alternativa incorreta.
a) Marta, cidadã brasileira, residente e domiciliada no mesmo Estado, pode habilitar-se
como litisconsorte de Marcos.
b) Na mesma linha da ação de Mandado de Segurança, o direito de ajuizá-la decai em 5
(cinco) anos.
c) O Estado, a juízo de seu representante legal, em se afigurando útil ao interesse
público, poderá atuar ao lado de Marcos na condução da ação.
d) Sendo julgada improcedente a ação movida por Marcos, poderá este recorrer, além
do Ministério Público e qualquer outro cidadão.

18) Isabella promove ação popular em face do Município X, por entender que
determinados gastos realizados estariam causando graves prejuízos ao patrimônio
público. O pedido veio a ser julgado improcedente, por total carência de provas.
Inconformada, Isabella apresenta a mesma ação com fundamento em novos elementos,
e, mais uma vez, o pedido vem a ser julgado improcedente por carência de provas.
Nos termos da Constituição Federal e da legislação de regência, assinale a opção
correta.
a) Sendo o pedido julgado improcedente, haverá condenação em honorários
advocatícios.
b) A improcedência por ausência de provas caracteriza a má-fé do autor popular.
c) A reiteração na propositura da mesma ação acarreta o pagamento de custas pelo
autor popular.
d) As custas serão devidas se declarada, expressamente, a má-fé do autor popular.

19) J.G., empresário do ramo imobiliário, surpreendeu-se ao tomar conhecimento de
que seu nome constava de um banco de dados de caráter público como inadimplente de
uma dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Embora reconheça a
existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de o

valor a que foi condenado em primeira instância ainda estar sob discussão em grau
recursal. Com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a
constar juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito,
consulta um advogado, que sugere a impetração de um habeas data.
Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa correta.
a) O habeas data não é o meio adequado, já que a ordem jurídica não prevê a
possibilidade de sua utilização para complementar dados, mas apenas para garantir o
direito de acessá-los ou retificá-los.
b) Deveria ser impetrado, em vez de habeas data de segurança, ação constitucional
adequada para os casos em que se faça necessária a proteção de direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data
c) Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a
hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária o faz, de modo a ampliar o âmbito
de incidência do habeas data como ação constitucional.
d) O habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária não pode ampliar uma
garantia fundamental prevista no texto constitucional, já que tal configuraria violação ao
regime de imutabilidade que acompanha os direitos e as garantias fundamentais.

20) A associação “Amigos da Natureza”, constituída há 2 anos,com a finalidade
institucional de proteger o meio ambiente, tem interesse na propositura de uma ação
civil pública, a fim de que determinado agente causador de dano ambiental seja
impedido de continuar a praticar o ilícito.
Procurado pela associação, você, na qualidade de advogado, daria a orientação de
A - não propor uma ação civil pública, visto que as associações não têm legitimidade
para manejar tal instrumento, sem prejuízo de que outros legitimados, como o
Ministério Público, o façam.
B - propor uma ação civil pública, já que a associação está constituída há pelo menos 1
ano e tem, entre seus fins institucionais, a defesa do meio ambiente.
C - apenas propor a ação civil pública quando a associação estiver constituída há pelo
menos 3 anos.
D - que a associação tem iniciativa subsidiária, de modo que só pode propor a ação civil
pública após demonstração de inércia do Ministério Público.

21) Durante campeonato oficial de judô promovido pela Federação de Judô do Estado
Alfa, Fernando, um dos atletas inscritos, foi eliminado da competição esportiva em
decorrência de uma decisão contestável da arbitragem que dirigiu a luta.

Na qualidade de advogado(a) contratado(a) por Fernando, assinale a opção que
apresenta a medida juridicamente adequada para o caso narrado.
A - Fernando poderá ingressar com processo perante a justiça desportiva para contestar
o resultado da luta e, uma vez esgotadas as instâncias desportivas e proferida decisão
final sobre o caso, não poderá recorrer ao Poder Judiciário.
B - Fernando poderá impugnar o resultado da luta perante o Poder Judiciário,
independentemente de esgotamento das instâncias da justiça desportiva, em virtude do
princípio da inafastabilidade da jurisdição.
C - Fernando, uma vez esgotadas as instâncias da justiça desportiva (que terá o prazo
máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final),
poderá impugnar o teor da decisão perante o Poder Judiciário.
D - A ordem jurídica, que adotou o princípio da unidade de jurisdição a partir da
Constituição de 1988, passou a prever a exclusividade do Poder Judiciário para dirimir
todas as questões que venham a ser judicializadas em território nacional, deslegitimando
a atuação da justiça desportiva.

22) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a periculosidade inerente ao ofício
desempenhado pelos agentes penitenciários, por tratar-se de atividade de risco.
Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão da aposentadoria
especial no Estado Alfa, os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontramse privados da concessão do referido direito constitucional. Diante disso, assinale a
opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos
Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e
em funcionamento há mais de 1 (um) ano, em defesa da respectiva categoria
profissional.
A - Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta da norma
regulamentadora, dispensada autorização especial dos seus membros.
B - Ele não possui legitimidade ativa para ingressar com mandado de injunção coletivo,
mas pode pleitear aplicação do direito constitucional via ação civil pública.
C - Ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão
pode vir a ter eficácia ultra partes, desde que apresente autorização especial dos seus
membros.
D - Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas, uma vez reconhecida a
mora legislativa, a decisão não pode estabelecer as condições em que se dará o exercício
do direito à aposentadoria especial, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.

23) A Lei nº 13.300/16, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de
injunção individual e coletivo, surgiu para combater o mal da síndrome da inefetividade
das normas constitucionais. Nesse sentido, o seu Art. 8º, inciso II, inovou a ordem
jurídica positivada ao estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será
deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos
direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições
em que o interessado poderá promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja
suprida a mora legislativa no prazo determinado.
Considerando o conteúdo normativo do Art. 8º, inciso II, da Lei nº 13.300/16 e a teoria
acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta.
A - Foi adotada a posição neoconstitucionalista, na qual cabe ao Poder Judiciário apenas
declarar formalmente a mora legislativa, atuando como legislador negativo e garantindo
a observância do princípio da separação dos poderes, sem invadir a esfera discricionária
do legislador democrático.
B - Foi consolidada a teoria concretista, em prol da efetividade das normas
constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo-o de
legitimidade democrática, sem ferir a separação de Poderes e, ao mesmo tempo,
garantindo a força normativa da Constituição.
C - Foi promovida a posição não concretista dentro do escopo de um Estado
Democrático de Direito, na qual cabe ao Poder Judiciário criar direito para sanar
omissão legiferante dos Poderes constituídos, geradores da chamada “síndrome da
inefetividade das normas constitucionais”, em típico processo objetivo de controle de
constitucionalidade.
D - Foi retomada a posição positivista normativista, concedendo poderes normativos
momentâneos aos juízes e tribunais, de modo a igualar os efeitos da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão (modalidade do controle abstrato) e do mandado de
injunção (remédio constitucional).

24) Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em
funcionamento há mais de 1 ano, ingressa, perante o Supremo Tribunal Federal, com
mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus
representados. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu autorização dos seus
associados para a impetração da medida.
Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta.
A - Alfa não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, de modo
que a defesa dos seus associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou,
caso evidenciada situação de vulnerabilidade, pela Defensoria Pública.

B - Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo,
inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por
ela representada.
C - Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa
dos interesses jurídicos dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível a prévia
autorização nominal e individualizada dos representados, em assembleia especialmente
convocada para esse fim.
D - Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa
dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados,
independentemente de autorização.

DIREITO SOCIAL
25) João dos Santos foi selecionado para atuar como praça prestadora de serviço militar
inicial, fato que lhe permitirá ser o principal responsável pelos meios de subsistência de
sua família. No entanto, ficou indignado ao saber que sua remuneração será inferior ao
salário mínimo, contrariando o texto constitucional, insculpido no Art. 7º, inciso IV, da
CRFB/88. Desesperado com tal situação, João entrou no gabinete do seu comandante e
o questionou, de forma ríspida e descortês, acerca dessa remuneração supostamente
inconstitucional, sofrendo, em consequência dessa conduta, punição administrativodisciplinar de prisão por 5 dias, nos termos da legislação pertinente. Desolada, a família
de João procurou um advogado para saber sobre a constitucionalidade da remuneração
inferior ao salário mínimo, bem como da possibilidade de a prisão ser relaxada por
ordem judicial.
Nessas circunstâncias, nos termos do direito constitucional brasileiro e da jurisprudência
do STF, assinale a opção que apresenta a resposta do advogado.
A - A remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço
militar inicial não viola a Constituição de 1988, bem como não cabe habeas corpus em
relação às punições disciplinares militares, exceto para análise de pressupostos de
legalidade, excluída a apreciação de questões referentes ao mérito.
B -A remuneração inferior ao salário mínimo contraria o Art. 7º, inciso IV, da
Constituição de 1988, bem como se reconhece o cabimento de habeas corpus para as
punições disciplinares militares, qualquer que seja a circunstância.
C - O estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças
prestadoras de serviço militar inicial não viola a Constituição da República, mas é
cabível o habeas corpus para as punições disciplinares militares, até mesmo em relação
a questões de mérito da sanção administrativa.

D - A remuneração inferior ao salário mínimo contraria a ordem constitucional, mais
especificamente o texto constitucional inserido no Art. 7º, inciso IV, da Constituição de
1988, bem como não se reconhece o cabimento de habeas corpus em relação às
punições disciplinares militares, exceto para análise dos pressupostos de legalidade,
excluídas as questões de mérito da sanção administrativa.

26) Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões
inconstitucionais sobre direitos sociais e, em especial, sobre o direito à saúde, o
Procurador-Geral do Estado Beta (PGE) procurou traçar sua estratégia hermenêutica de
defesa a partir de dois grandes argumentos jurídicos: em primeiro lugar, destacou que a
efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovida pelo Poder
Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal; um segundo
argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para
fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo.
Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta os conceitos jurídicos que
correspondem aos argumentos usados pelo PGE do Estado Beta.
A - Dificuldade contraparlamentar e reserva do impossível.
B - Reserva do possível fática e separação dos Poderes.
C - Reserva do possível jurídica e reserva de jurisdição do Poder Judiciário.
D - Reserva do possível fática e reserva de plenário.

27) Os analistas de infraestrutura de determinado Ministério, ocupantes de cargo
efetivo, pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação da carreira, com o
aumento de cargos e de remunerações. Recentemente, a negociação com o Governo
Federal esfriou dado o cenário de crise fiscal severa. Para forçar a retomada das
negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve, mantendo em
funcionamento apenas os serviços essenciais.
Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.
A - Compete à Justiça Federal – e não à Justiça do Trabalho – julgar a abusividade do
direito de greve dos analistas de infraestrutura.
B - A Administração Pública não poderá, em nenhuma hipótese, fazer o desconto dos
dias não trabalhados em decorrência do exercício do direito de greve pelos servidores
públicos civis.
C -O direito de greve dos servidores públicos civis não está regulamentado em lei, o que
impede o exercício de tal direito.

D - O direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias
profissionais, incluindo os militares das Forças Armadas, os policiais militares e os
bombeiros militares.

GABARITO
1–B
2–C
3- D
4–D
5–B
6- B
7- C
8–B
9–C
10 – C
11 – A
12 – B
13 - B
14 - B
15 - B
16 - B
17 - B
18 – D
19 – C
20 – B
21 – C
22 – A
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24 – D
25- A
26 –B
27 – A

