
DIREITO CONSTITUCIONAL

Jacob Klamstraus, cidadão alemão, passou a residir no Brasil, no ano de 1976. Nesse mesmo
ano, casou-se com uma brasileira, conseguiu visto permanente e empregou-se em uma fábrica,
em São Paulo. Em 1995, naturalizou-se brasileiro. Em 2000, Jacob Klamstraus, usando o seu
passaporte  alemão,  viajou  para  a  Alemanha,  envolvendo-se,  na  viagem,  com  o  tráfico
internacional  de  drogas.  Descoberto,  Jacob,  mesmo  revel,  foi  processado  e  condenado  na
Alemanha. O governo alemão, no entanto, não sabia que Jacob estava no Brasil e desconhecia a
sua naturalização. Em 2004, quando o governo alemão descobriu que Jacob residia no Brasil,
solicitou sua extradição para cumprimento, na Alemanha, da pena a que fora condenado. 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

01.  Nos termos da Constituição Federal, não é possível a extradição de brasileiro naturalizado,
salvo no caso de crimes comuns praticados antes da naturalização ou por envolvimento em tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, devendo ser observadas as normas previstas na lei que
disciplina a extradição.

02. Nos termos da Constituição Federal, para obter a sua naturalização, em 1995, Jacob não teve
que se submeter às regras ordinárias de naturalização. Foi necessário apenas que ele requeresse
a nacionalidade brasileira e comprovasse residência ininterrupta no Brasil há mais de quinze anos,
idoneidade moral e inexistência de condenação penal.

03. Se Jacob tivesse sido eleito deputado federal no ano de 2002, no caso de não ser extraditado
e de vir  a ser processado no Brasil  por crime de tráfico internacional de entorpecentes, esse
processo poderia ter seu andamento sustado no Supremo Tribunal Federal.

04. Nos termos da Constituição Federal, é da competência privativa do presidente da República a
extradição de brasileiros naturalizados.

Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue os
itens subsequentes.

05.  Atendidas as disposições legais, é atribuição da polícia federal apurar infrações penais cuja
prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme.

06. Uma das formas de financiamento da seguridade social é a contribuição social incidente sobre
a receita de concursos de prognósticos.

07. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União para os estados é considerada
como receita da União para fins de cálculo do valor mínimo da receita resultante de impostos a ser
aplicado, pela União, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

08. O Estado deve conceder meios e condições especiais de trabalho aos indivíduos que atuem
nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia

Em relação à nossa Carta Magna, julgue os itens seguintes:

09. Diretor de sociedade de economia mista da qual o Município participa pratica ato lesivo ao 
patrimônio da empresa. A anulação do ato pode ser pleiteada em ação popular proposta por 
qualquer pessoa residente no País.



10.  Autoridade  administrativa  recusa-se  ilegalmente  a  fornecer  certidão  de  tempo  de  serviço
requerida por funcionário público, que dela necessita para pedir a aposentadoria. É cabível, nesse
caso, habeas data.

GABARITO

01. C
Comentário: Conforme artigo 5º, inciso LI da Constituição.

02. E
Comentário: A hipótese está prevista no artigo 12, inciso II, letra “b”, que não faz previsão para o
caso do requisito idoneidade moral.

03. C
Comentário:  O texto do artigo 53, parágrafos 2º e 3º da Constituição, admitem como certa a
hipótese proposta pela proposição.

04. E
Comentário:  A competência  para  apreciar  pedido  de  extradição  de  estado  estrangeiro  é  do
Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no artigo 102, letra “g” da Constituição.

05. C
Comentário: Conforme artigo 144, inciso I da Constituição.

06. C
Comentário: Conforme artigo 195, inciso III da Constituição.

07. E
Comentário: A parcela de arrecadação dos impostos transferidos para o desenvolvimento do
ensino,  não é considerada como receita  da União,  conforme previsto no artigo  212,  § 1º  da
Constituição.

08. C
Comentário: Conforme artigo 218, § 3º.

09. E 
Comentário: De acordo com o art. 5º, LXXIII, CF/88
 
10. E
Comentário: De acordo com o art. 5º, LXXII, CF/88


