
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Em relação a promoção de Juízes, é correto afirmar que:
a) Na apuração de antiguidade do magistrado, o tribunal somente poderá recusar o mais antigo
pelo voto fundamentado de três quintos de seus membros,  conforme procedimento próprio,  e
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
b) Na apuração de antiguidade do magistrado, o tribunal somente poderá recusar o mais antigo
pelo  voto fundamentado de dois  terços  de seus membros,  conforme procedimento  próprio,  e
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
c) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo de
15 dias , não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;
d) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo de
30 dias, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.

02.  Joana, comprovadamente hipossuficiente, deseja saber onde conseguirá assistência jurídica
integral e gratuita; Raoni, cacique de uma tribo indígena, deseja saber quem é o órgão que tem a
função constitucional de zelar pelos interesses das populações indígenas; Pedro está movendo
uma ação contra a União e deseja saber qual o órgão encarregado de representar a União judicial
ou extrajudicialmente; Quais órgaos, respectivamente, estas pessoas estão procurando:
a) o Ministério Público Federal e Estadual e a Defensoria Pública;
b) a Defensoria Pública;o Ministério Público, a Advocacia-Geral da União;
c) o Ministério Público, a Magistratura, a Defensoria Pública;
d) a Defensoria Pública, as Procuradorias dos Estados e da Justiça e a Advocacia-Geral da União.

03.  Em  uma  situação  absolutamente  hipotética,  a  Polícia  Federal  deflagrou  uma  operação
“Katrina”, em que forma presas várias autoridades pela prática de diversos crimes, dentre elas: “A”
, membro do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, por corrupção; “B”, membro do Superior
Tribunal de Justiça, por lavagem de dinheiro; “C”,  Vice Presidente da República, por atentado
violent ao pudor; “D”, membro do Tribunal Regional do Trabalho por estelionato; “E”, Prefeito de
São Gonçalo, por tráfico de armas ; “F”, Advogado Geral da União, por porte ilegal de armas.
Quais os órgãos competentes para processar e julgar estas pessoas?
a) STF para A, B, C e D; STJ para E e F;
b) STJ para A, B, e C, STJ para D e TJ para E;
c) STF para B, C e F; STJ para A e D; TJ para E;
d) todos irão para os Juízes Criminais de 1ª instância.

04.  Analise o texto abaixo, e assinale a alternativa incorreta.” Compete ao Conselho, o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais
dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da
Magistratura:
a) Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do
Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho;
b) Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive
contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro
que atuem por delegação do poder público ou oficializados;
c) Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos
atos  administrativos  praticados  por  membros  ou  órgãos  do  Poder  Judiciário,  podendo
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
d) Processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem
como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos.



05. A qual órgão do Poder Judiciário compete o julgamento de recurso especial contra decisão
julgada em última instância por um Tribunal Regional Federal:
a) Superior Tribunal de Justiça;
b) Supremo Tribunal Federal;
c) Tribunal Regional Federal;
d) Conselho Nacional de Justiça.

06. A quem compete processar e julgar em recurso ordinário, o crime político:
a) STF;
b) STJ;
c) Tribunal Regional Federal;
d) Tribunal Regional Eleitoral.

07. A quem compete, processar e julgar, originariamente, os Mandados de Segurança contra ato
de Ministro de Estado:
a) Supremo Tribunal Federal;
b) Superior Tribunal da Justiça;
c) Tribunal Regional Federal;
d) Conselho da Justiça Federal.

08. Assinale a opção incorreta:
a) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República,
dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 66 anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal;
b)  Os Ministros do Supremo Tribunal  Federal  serão nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal;
c) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais
de 35 e menos de 65  anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada;
d) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 Ministros.

09. Na composição  de um determinado Tribunal Regional Federal, não há:
a) juízes;
b) advogados;
c) membros do Ministério Público Federal;
d) membros da Defensoria Pública.

10. Dentre as atribuições do STJ, encontramos processar e julgar:
a) nos crimes de responsabilidade, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal;
b) nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da
União que oficiem perante tribunais;
c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Presidente e Vice da República;
d) os habeas corpus, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou
Comandante da Marinha,  do Exército ou da Aeronáutica,  incluído aqueles de competência da
Justiça Eleitoral.



GABARITO

01. B
Comentário: Art. 93, II, D. Para a recusa do magistrado mais antigo, decisão fundamentada de
dois  terços  dos  membros  do  Tribunal  com ampla  defesa  ao  magistrado,  de  modo  a  afastar
qualquer ingerência política ou perseguição.

02. B
Comentário: Arts. 134, 129, V e 131 respectivamente, da Constituição. Importante diferenciar as
atribuições  de  cada  um  dos  órgãos  responsáveis  por  exercer  funções  essenciais  à  Justiça
Brasileira.

03. C
Comentário: A - STJ – Art. 105, I, A
B - STF – Art. 102, I C
C - STF – Art. 102, I B
D - STJ – Art. 105, I, A
E - TJ – 29, X
F - STF – 102, I B

04. D
Comentário:  Art.  103  B  da  CRFB.  As  funções  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  são
administrativas e de gestão, não exercendo função jurisdicional.

05. A
Comentário:  Art.  105,  III.  O STJ tem como uma das principais funções ser a mais alta corte
recursal do nosso sistema Judiciário.

06. A
Comentário: Art. 102, II B. Vale lembrar que recurso ordinário significa que o STF irá conhecer
desta demanda como primeira corte recursal.

07. B
Comentário:  Art. 105, I, B. O termo “originariamente” significa que o STJ é a primeira corte a
conhecer desta causa.

08. A
Comentário: Art. 101. O idade correta é mais de 35 e menos de 65 anos.

09. D
Comentário:  Art.  107.  Não  há  previsão  constitucional  de  membros  da  Defensoria  Pública
comporem o TRF. 

10. B
Comentário: Art. 105 I A. Neste caso, o STJ julga tanto em crime comum e aqueles cometidos em
razão da sua função.


