
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,
a) O Procurador-Geral da República nas infrações penais comuns.
b) A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.
c) A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, 
e aquela em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou 
sejam direta ou indiretamente interessados.
d) O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Tribunal de Contas da União.
e) As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público.

02. Podem propor ação de inconstitucionalidade, por força da Constituição Federal vigente:
a)  O  Presidente  da  República,  o  Senado  Federal,  a  Câmara  dos  Deputados,  a  Assembléia 
Legislativa, o Governador de Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados  do  Brasil,  partido  político  com representação no Congresso  Nacional, 
confederação sindical, entidade de classe;
b) O Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a 
Mesa da Assembléia Legislativa, o Governador de Estado, o Prefeito de Município, o Procurador-
Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil,  partido político com representação no 
Congresso Nacional, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional;
c)  O  Presidente  da  República,  o  Senado  Federal,  a  Câmara  dos  Deputados,  a  Assembléia 
Legislativa, o Governador de Estado, o Prefeito de Município, o Procurador- Geral da República, a 
Ordem dos Advogados do Brasil, partido político, confederação sindical, entidade de classe de 
âmbito estadual;
d) O Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a 
Mesa da Assembléia Legislativa, o Governador de Estado, o Procurador- Geral da República, o 
Conselho Federal  da Ordem dos Advogados do Brasil,  partido político  com representação no 
Congresso Nacional, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional.
e)  O  Presidente  da  República,  o  Senado  Federal,  a  Câmara  dos  Deputados,  a  Assembleia 
Legislativa dos Estados-membros e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador, o 
Prefeito, o Procurador-Geral de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com 
representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

03. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, como manda a 
Constituição Federal em vigor:
a) Nos crimes de responsabilidade, os Comandantes do Exército;
b) O crime político;
c) A extradição solicitada por Estado estrangeiro;
d) O habeas corpus, quando o paciente for funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal;
e) A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

04.  A Constituição  Federal  estabelece  em  favor  dos  juízes,  para  que  possam  manter  sua 
independência e exercer a função jurisdicional com dignidade e imparcialidade as garantias de 
independência, entre as quais podemos destacar: 
I  -  Vitaliciedade adquirida após dois anos de exercício pelos juízes togados de primeiro grau, 
dependendo  a  perda  do  cargo,  neste  período,  de  deliberação  do  tribunal  a  que  estiverem 
vinculados.
II  -  Inamovibilidade que consiste na permanência  do juiz  no cargo para o qual  foi  nomeado, 
podendo, no entanto, ser removido por interesse público em decisão por voto da maioria absoluta 



do tribunal a que estiver vinculado. 
III - Irredutibilidade de subsídio sujeito ao limite máximo previsto no artigo 37 da CF e sujeito ao 
desconto de Imposto de Renda. 
IV  -  Imparcialidade  sob  a  forma de  vedações,  como dedicar  a  atividade  político-partidária  e 
exercer a advocacia. 

Diante das proposições acima citadas, assinale:
a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) A assertiva II está incorreta e as demais estão corretas. 
c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
d) A assertiva I está incorreta e as demais estão corretas. 
e) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.

05. O julgamento, em recurso especial, das causas decididas em única ou última instância pelos 
Tribunais de Justiça dos Estados, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou 
negar-lhes vigência, compete:
a) Às Câmaras Regionais dos Tribunais Regionais Federais.
b) Ao Supremo Tribunal Federal.
c) Aos Tribunais Regionais Federais.
d) Aos juízes federais.
e) Ao Superior Tribunal de Justiça.

GABARITO

01. B
Comentário: As competências do STJ estão previstas no art. 105 da CF. A opção correta desta 
questão foi acrescentada como competência do STJ pela EC 45/2004, denominada “Reforma do 
Judiciário”.

02. D
Comentário: Os legitimados para propor Adin estão elencados no art. 103 da CF. Trata-se de um 
rol taxativo.

03. B
Comentário: As competências constitucionais de processo e julgamento pelo STF estão previstas 
no art. 102 da CF. O julgamento de crimes políticos compete aos juízes federais e não ao STF 
originariamente.

04. A
Comentário: Todas as assertivas podem ser conferidas no texto constitucional disposto no art. 93 
da CF e também no art. 153, III da CF.

05. E
Comentário: Confira a disposição literal do art. 105, III a da CF.


