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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCUt )

Direito Constitucional

Questão 1: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

Poderia uma Deputado Distrital apresentar ao Congresso Nacional de projeto de lei sobre organização, funcionamento e provimento de serventias extrajudiciais no Distrito
Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296438

Questão 2: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

Compete ao Superior tribunal de Justiça conhecer e julgar originariamente causas que envolvam a interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca, em
razão do potencial abalo ao pacto federativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296440

Questão 3: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)
Segundo a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função, no Tribunal de Justiça, para Procuradores do Estado, Procuradores da
ALE, Defensores Públicos e Delegados de Polícia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305164

Questão 4: IESES - Ag Fisc (São José)/Pref São José/Consumo/2019
Assunto: Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)
Assinale a alternativa que contenha todos os órgãos que fazem parte do Poder Judiciário:

 a)  Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do
Trabalho; Tribunais e Juízes Militares; Tribunal e Juízes Eleitorais e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

 b)  Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais.
 c)  Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, Tribunais e Juízes do Trabalho.
 d)  Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes Militares; Tribunal e Juízes Eleitorais e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1227767

Questão 5: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
As normas atinentes ao Poder Judiciário encontram-se disciplinadas no Capítulo III do Título IV da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Leia abaixo o artigo 93, inciso
XI, da CF/88:

"Artigo 93. Inciso XI - Nos tribunais com número superior a _____ julgadores, poderá ser constituído _____, com o mínimo de _____ e o máximo de _____ membros,
para o exercício das atribuições _____ da competência do tribunal pleno, provendo-se _____ das vagas por antiguidade e _____ por eleição pelo tribunal pleno".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

 a)  cinquenta / órgão de cúpula / quinze / trinta / jurisdicionais e legislativas / um terço / dois terços
 b)  cinquenta / órgão especial / vinte e cinco / trinta / administrativas e jurisdicionais avocadas / três quintos / o restante
 c)  vinte e cinco / órgão especial / onze / vinte e cinco / administrativas e jurisdicionais delegadas / metade / a outra metade
 d)  vinte e cinco / órgão de cúpula / onze / vinte e cinco / administrativas e jurisdicionais avocadas / um terço / dois terços

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140674

Questão 6: INAZ do Pará - Fisc (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
O Brasil, em sua estrutura organização político-administrativa, optou pela separação dos poderes, dividindo-os em três: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder
Judiciário, garantindo assim, um sistema de pesos e sobrepesos em que cada um possui autonomia para exercer suas funções sem intervenções. Sobre o Poder
Judiciário, pode-se dizer que:

 a)  Os juízes gozam de inamovibilidade, salvo por interesse público.
 b)  Ao Poder Judiciário é assegurada financeira, mas não administrativa.
 c)  É permitido ao juiz receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo.



29/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352611/imprimir 2/37

 d)  O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 13 ministros.
 e)  Lei estadual disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805730

Questão 7: CEFETBAHIA - Estag (DPE BA)/DPE BA/Jurídico/2019
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
O Estatuto da Magistratura deverá observar o seguinte princípio:

 a)  o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal.
 b)  a distribuição de processos será imediata somente no 1º grau de jurisdição.
 c)  os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, inclusive as de caráter decisório.
 d)  as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão secreta, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
 e)  a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo autorizadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver

expediente forense normal, juízes em plantão permanente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806397

Questão 8: Instituto AOCP - Inv (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Constituição federal acerca do Poder Judiciário.

 a)  Lei complementar, de iniciativa do Congresso Nacional, disporá sobre o Estatuto da Magistratura.
 b)  A Justiça Militar não está vinculada ao Poder Judiciário.
 c)  São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem a Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de

segurança.
 d)  É obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes alternadas em lista de merecimento.
 e)  Ao juiz titular, não é obrigatório residir na respectiva comarca, salvo por determinação do tribunal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841817

Questão 9: FGV - TMD (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
O Tribunal de Justiça do Estado divulgou edital para a promoção de cinco Juízes de Direito para uma entrância mais elevada da carreira.

De acordo com a sistemática constitucional, essas promoções devem observar:

 a)  alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento;
 b)  apenas o critério de merecimento;
 c)  apenas o critério de antiguidade;
 d)  alternadamente, os critérios de antiguidade, merecimento e sorteio;
 e)  apenas o critério de sorteio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860425

Questão 10: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Apoio Técnico Administrativo/2019
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado, dentre outros, o seguinte princípio:

 a)  as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão sigilosa, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
 b)  os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, atos de mero expediente e decisões interlocutórias.
 c)  a distribuição de processos será imediata tão somente no primeiro grau de jurisdição.
 d)  nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das

atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo
tribunal pleno.

 e)  previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa facultativa do processo de vitaliciamento a
participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009644

Questão 11: SELECON - Adv (ECSP)/ECSP/2019
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
No âmbito das discussões quanto à reforma do Estado, um dos temas mais debatidos consiste na reorganização do Poder Judiciário. Nos termos da Constituição Federal,
a lei que venha a dispor do estatutoda magistratura será:

 a)  ordinária, garantindo o quinto constitucional
 b)  complementar, assegurando concurso público para ingresso
 c)  especial, confirmando aposentadoria especial
 d)  resolutiva, estabelecendo carga horária de trabalho

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1054869

Questão 12: FGV - TJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
João, Juiz de Direito, após participar de concurso de remoção, tornou-se titular na Comarca X. Lá chegando, constatou que a Comarca Y, vizinha à X, tinha melhor
estrutura, contando com diversos hospitais e escolas de ótima qualidade, do que carecia a Comarca X. Em razão desse quadro, solicitou ao órgão competente do
respectivo Tribunal de Justiça autorização para residir na Comarca Y.

À luz da sistemática constitucional, o requerimento de João:

 a)  deve ser indeferido de plano, pois o juiz titular é obrigado a residir na respectiva comarca;
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 b)  pode vir a ser deferido pelo Tribunal de Justiça, que não está obrigado a tanto;
 c)  não pode ser deferido, pois somente o Conselho Nacional de Justiça pode autorizar o juiz a residir em outra comarca;
 d)  deve ser redirecionado ao Supremo Tribunal Federal, o qual, na condição de órgão de cúpula, apreciá-lo-á;
 e)  deve ser indeferido de plano, pois o juiz titular pode residir onde melhor lhe aprouver, mesmo sem autorização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616820

Questão 13: Instituto AOCP - TJ TRT1/TRT 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca do Estatuto da Magistratura.

 a) Deve ser estabelecido por Lei Ordinária de iniciativa do Poder Executivo.
 b) É instituído por Lei Complementar de iniciativa do Congresso Nacional.
 c) Será disposto por Lei Ordinária de inciativa do Senado Federal.
 d) Deve ser estabelecido por Lei Ordinária de iniciativa do Congresso Nacional.
 e) É instituído por Lei Complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654615

Questão 14: FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Jurídico/2018
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
João, Juiz de Direito de entrância intermediária, concorreu à promoção por antiguidade. Embora fosse o mais antigo entre os concorrentes, o seu nome foi recusado pelo
tribunal.

Considerando a sistemática constitucional de promoção por antiguidade, o tribunal:

 a)  pode recusar o mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços dos seus membros, observados os demais requisitos;
 b)  pode recusar o mais antigo pela unanimidade dos seus membros, observado o contraditório e a ampla defesa;
 c)  pode recusar o mais antigo pela maioria dos seus membros, em razão de condenação em processo administrativo;
 d)  pode recusar o mais antigo, estando sua decisão sujeita ao referendo do Conselho Nacional de Justiça;
 e)  não pode recusar o mais antigo, que possui direito subjetivo à nomeação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668533

Questão 15: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
Segundo a CRFB, os magistrados, preenchidos os requisitos próprios da carreira, não se submeterão à remoção, salvo por motivo de interesse público, na forma do Art.
93, VIII.
 
Essa garantia, conferida aos magistrados, recebe o nome de

 a)  inamovibilidade.
 b)  irredutibilidade.
 c)  imperatividade.
 d)  não circulação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710624

Questão 16: FCC - Ag Pen (IAPEN AP)/IAPEN AP/2018
Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)
Acerca das disposições gerais relativas ao Poder Judiciário dispostas na Constituição Federal,

 a)  não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho
ou decisão.

 b)  os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 3 anos de exercício
 c)  compete privativamente ao chefe do Executivo conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados.
 d)  os órgãos fracionários dos tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, em qualquer circunstância.
 e)  salvo a de magistério, aos juízes é vedado exercer outro cargo ou função, exceto quando estiver em disponibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/780312

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Provimento/2019
Assunto: Do quinto constitucional (art. 94 da CF/1988)
No Poder Judiciário, composto majoritariamente por juízes de carreira, há um instituto que visa à oxigenação de ideias, ao ampliar sua representatividade. Todavia, alega-
se que o referido instituto pode ser um meio de perpetrar a prática de nepotismo, porque os seus critérios legais para a assunção ao cargo da magistratura são formais,
não prevendo requisitos qualitativos. Logo, critérios subjetivos e discricionários podem privilegiar candidatos que detenham heranças de capitais simbólicos.
 

Willian Carneiro Bianeck. A porta dos fundos do Judiciário: o quinto
constitucional e o nepotismo. Internet: <https://revistas.ufpr.br> (com adaptações).

 
É correto afirmar que o quinto constitucional, referido no texto, será composto por membros do Ministério Público e da advocacia que

 a)  tenham, pelo menos, dez anos de carreira, para atuar em todos os tribunais superiores.
 b)  tenham, pelo menos, cinco anos de efetiva atividade profissional e reputação ilibada.
 c)  sejam indicados em lista tríplice pelos respectivos órgãos de classe.
 d)  serão nomeados após escolha, pelo Poder Executivo, a partir de lista tríplice enviada pelo respectivo tribunal.
 e)  serão nomeados após escolha, pelo STJ, a partir de lista sêxtupla indicada pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888261

Questão 18: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do quinto constitucional (art. 94 da CF/1988)
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No que pertine ao quinto constitucional para composição dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios, formada a lista
tríplice pelo tribunal, será enviada ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981884

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Do quinto constitucional (art. 94 da CF/1988)
A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte.
 
Um quinto das vagas de magistrados de todos os tribunais superiores é destinado a membros da advocacia, eleitos por meio de lista tríplice indicada pela Ordem dos
Advogados do Brasil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625554

Questão 20: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
Sobre os juízes, suas garantias e proibições segundo as normas constitucionais, assinale a alternativa correta.

 a)  É permitido aos magistrados dedicar-se à atividade político-partidária.
 b)  É vedado ao juiz exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou

exoneração.
 c)  Os juízes gozam, dentre outras, da garantia da inamovabilidade, salvo por motivo de interesse público.
 d)  Os juízes podem exercer, cumulativamente, qualquer outro cargo ou função, inclusive o de magistério.
 e)  Os juízes gozam, dentre outras, da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após três anos de exercício, dependendo a perda do cargo,

nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841585

Questão 21: INAZ do Pará - Adv (CRF AC)/CRF AC/2019
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
Acerca das disposições sobre o Poder Judiciário previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que:

 a)  Os juízes gozam de garantias como é o caso da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após três anos de exercício, dependendo a perda do cargo,
nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.

 b)  Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes.

 c)  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença,
em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação.

 d)  A promoção por merecimento pressupõe três anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta,
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

 e)  Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos quatro anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou
exoneração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/959748

Questão 22: INCAB (ex-FUNCAB) - Sold (PM SC)/PM SC/2019
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
É correto afirmar, acerca do Poder Judiciário que:

 a)  o juiz poderá ser removido por interesse público em decisão pelo voto da maioria absoluta do tribunal a que estiver vinculado.
 b)  os juízes substitutos não gozam da garantia da inamovibilidade, garantia esta designada apenas aos magistrados titulares.
 c)  a irredutibilidade de subsídio, apesar de ser uma garantia funcional dos magistrados, pode ser modificada por meio de emenda à constituição.
 d)  o juiz togado de primeiro grau adquire vitaliciedade após 3 (três) anos de efetivo exercício.
 e)  membro do Superior Tribunal Militar torna-se vitalício a partir da posse, sem a necessidade de cumprimento de estágio probatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031951

Questão 23: COPS UEL - Proc (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
Para assegurar a independência do poder judiciário e a independência dos próprios magistrados, uma série de garantias constitucionais é concedida aos juízes.

Sobre as garantias constitucionais aos juízes, assinale a alternativa correta.

 a)  Atualização anual dos vencimentos em porcentagem superior ao aumento da inflação, garantindo assim efetiva valorização  vencimentos, inclusive com melhora
do poder de compra.

 b)  Estabilidade para os juízes de primeiro grau e a vitaliciedade para os desembargadores e para os Ministros dos Tribunais Superiores.
 c)  Inamovibilidade como direito absoluto, ou seja, ainda que exista interesse público, o Magistrado não poderá ser transferido de comarca.
 d)  O magistrado tem o direito de selecionar os casos que pretende julgar, podendo transferir processos para outras comarcas.
 e)  Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o

juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129968

Questão 24: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
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De acordo com o texto constitucional, aos juízes é vedado, exceto:

 a)  receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo.
 b)  exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função.
 c)  dedicar-se à atividade político-partidária.
 d)  receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
 e)  exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150787

Questão 25: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Licitação, Contratos e Convênios/Licitação, Contratos e Convênios/2018
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
A administração do Tribunal de Justiça foi informada de que Pedro, Juiz de Direito, que está no regular exercício da função há um ano, e Maria, servidora efetiva do Poder
Judiciário há dois anos, teriam praticado infrações de extrema gravidade.
 
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, a respeito da perda do cargo, que:

 a)  Pedro e Maria somente poderiam perder seus cargos por decisão judicial em processo criminal;
 b)  somente Maria poderia perder o cargo por decisão administrativa do órgão competente, não Pedro;
 c)  somente Pedro poderia perder o cargo por decisão administrativa do órgão competente, não Maria;
 d)  Pedro e Maria poderiam perder seus cargos por decisão administrativa do órgão competente;
 e)  Pedro somente poderia perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado.  

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611549

Questão 26: FGV - TJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
As garantias atribuídas ao Judiciário possuem relevante papel no cenário da tripartição de Poderes, pois asseguram a necessária independência ao magistrado, que
poderá decidir livremente, sem se abalar com qualquer tipo de pressão que venha dos outros Poderes.

De acordo com o texto das Constituições Estadual de Alagoas e Federal, os juízes gozam da garantia da:

 a)  vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após três anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal de
Justiça, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

 b)  estabilidade, adquirida pelos magistrados após três anos de efetivo exercício, de maneira que, após tal período, só podem perder o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado;

 c)  inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, por voto da maioria absoluta do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a
ampla defesa;

 d)  irredutibilidade de vencimentos, com remuneração não superior a noventa por cento do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
 e)  autonomia financeira, cabendo-lhes promover a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração direta e indireta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616788

Questão 27: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.
 
Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667004

Questão 28: AOCP - Adm (FUNPAPA)/FUNPAPA/2018
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta acerca das disposições constitucionais referentes ao Poder Judiciário.

 a)  O Tribunal de Contas da União é órgão do poder judiciário.
 b)  Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
 c)  As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio da remuneração dos servidores do Poder Judiciário.
 d)  Aos juízes é vedado exercer a advocacia antes de decorridos dois anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
 e)  A vitaliciedade, aos juízes de primeiro grau, é assegurada após três anos de efetivo exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672570

Questão 29: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Contabilidade/2018
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
O Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, no qual se prevê
autorização para que a lei destine aos juízes, a título de vantagem financeira devida em razão do exercício da função jurisdicional, o valor de 1% das custas judiciais
recolhidas pelas partes no processo, sendo devido o respectivo pagamento quando do término de cada processo. O projeto ainda atribui ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) a competência para autorizar que juízes em atividade se candidatem a cargos políticos eletivos. Além disso, consta da proposta a vedação do exercício da advocacia
no juízo ou tribunal do qual os juízes tenham se afastado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Nessa situação, o
referido projeto de lei complementar mostra-se

 a) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque não poderia ter sido encaminhado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e por ser vedada a
concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes.

 b) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser
permitido o exercício da advocacia nas condições em que o projeto pretende impedir.

 c) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é livre aos juízes, independentemente de autorização do CNJ, o exercício de mandato político junto ao
Poder Legislativo, embora lhes seja vedado exercer cargos políticos junto ao Poder
Executivo.
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 d) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser-lhes
vedado o exercício de atividade político-partidária.

 e) compatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686752

Questão 30: CONSULPLAN - JE TJMG/TJ MG/2018
Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988)
Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I.  “Salvo por vontade própria, por sentença judicial transitada em julgado, por disponibilidade ou por aposentadoria compulsória, os juízes estaduais togados de
1º grau não perdem a garantia funcional da vitaliciedade.”

PORQUE

II.  “No tocante à auto-organização da magistratura, a Constituição da República não veda o legislador estadual de legislar sobre as garantias institucionais do
Poder Judiciário, consubstanciadas na autonomia orgânico-administrativa e financeira preconizadas pela ‘Lex Mater’.”

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

 a)  A segunda afirmativa é falsa e a primeira verdadeira.
 b)  A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
 c)  As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
 d)  As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695895

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Competências privativas (poder judiciário, art. 96 da CF/1988)
Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.
 
Em razão da garantia de autonomia financeira, as propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário não se submetem aos limites impostos pela lei de
diretrizes orçamentárias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1143364

Questão 32: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Competências privativas (poder judiciário, art. 96 da CF/1988)
Acerca de Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Segundo o STF, não é compatível com a Constituição Federal a regra segundo a qual apenas os Desembargadores mais antigos possam concorrer aos cargos diretivos
dos Tribunais de Justiça.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1327060

Questão 33: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Competências privativas (poder judiciário, art. 96 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca da organização do Poder Judiciário, 

 a)  compete aos próprios Tribunais Regionais do Trabalho a iniciativa da elaboração de projeto de lei que disponha sobre planos de cargos e salários de seus
membros, bem como de seus serviços auxiliares. 

 b)  todos os tribunais brasileiros devem observar a regra do “quinto constitucional”, que estabelece que um quinto de seus lugares será composto de membros do
Ministério Público e da advocacia. 

 c)  um advogado ou um membro do Ministério Público que for nomeado desembargador de um Tribunal Regional do Trabalho somente adquirirá a vitaliciedade após
dois anos de efetivo exercício no cargo. 

 d)  lei complementar, de iniciativa do Congresso Nacional, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. 
 e)  compete privativamente aos tribunais propor a criação de novas varas judiciárias. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618025

Questão 34: VUNESP - Proc (VALIPREV)/VALIPREV/2020
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Determinada Câmara do Tribunal de Justiça apreciou arguições de inconstitucionalidade de duas leis municipais,tendo decidido na primeira, no mérito, pela
constitucionalidade da norma, enquanto que, na segunda, afastou, provisoriamente, a aplicação da lei municipal por meio de decisão em medida cautelar, por
inconstitucionalidade. Ambas as decisões foram tomadas por unanimidade de votos dos Desembargadores. Nessa hipótese, considerando o regime jurídico constitucional
a respeito da cláusula de reserva de plenário, é correto afirmar que

 a)  a primeira decisão violou a regra da reserva de plenário, e a segunda está de acordo com a Constituição Federal por não exigir a manifestação da maioria do
Órgão Especial.

 b)  a primeira decisão está de acordo com a Constituição Federal, pois não exige o voto da maioria do Órgão Especial, enquanto que a segunda violou a cláusula da
reserva de plenário prevista no texto constitucional.

 c)  ambas decisões estão de acordo com o disposto na Constituição Federal, não tendo violado a cláusula de reserva de plenário por terem sido tomadas por órgão
colegiado e por votação unânime.

 d)  ambas decisões violaram a cláusula de reserva de plenário por terem sido tomadas por órgão fracionário, tendo deixado de submeter a questão ao Órgão
Especial, que teria competência para apreciar e decidir sobre a matéria constitucional.

 e)  nenhuma das duas decisões violou a cláusula de reserva de plenário, pois as hipóteses mencionadas veiculam situações excepcionais específicas que não ensejam
a aplicação da cláusula constitucional da reserva de plenário.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1145889

Questão 35: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
A 4ª Turma do TRF da 1ª Região, ou seja, um órgão fracionário do TRF1, ao julgar apelação, permitiu que uma empresa comercializasse determinada espécie de cigarro
mesmo isso sendo contrário às regras do Decreto nº 7.212/2010.
 
Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do Decreto, a 4ª Turma afirmou que ele seria contrário ao princípio da livre concorrência, que é
previsto no art. 170, IV, da CF/88.
 
Decidiu o órgão fracionário:
 
“(...) não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o referido Decreto violou o princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CF).”
 
Nesse contexto, julgue o item a seguir.

A decisão da 4ª Turma do TRF1 violou a cláusula de reserva de plenário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1270296

Questão 36: VUNESP - JE TJAC/TJ AC/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
A denominada cláusula de reserva de plenário, aplicada na apreciação judicial de leis e atos normativos submetidos ao controle de constitucionalidade, deve ser
observada quando

 a)  o processo for objeto de julgamento de plano pelo relator, ainda que haja pronunciamento anterior do Plenário sobre a questão.
 b)  o órgão fracionário do Tribunal julgar a norma ou o ato impugnado e entender pela sua constitucionalidade.
 c)  o órgão fracionário do Tribunal apenas afasta a incidência, parcialmente, da lei ou ato normativo, mas não declara expressamente a sua inconstitucionalidade.
 d)  do julgamento realizado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878144

Questão 37: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Provimento/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
De acordo com o entendimento do STF sobre a declaração pelos tribunais de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, assinale a opção correta.

 a)  As demandas deverão ser submetidas à regra da reserva de plenário mesmo quando a arguição de inconstitucionalidade for de decisão fundamentada em
jurisprudência do plenário do STF.

 b)  O STF ainda não tem entendimento uniforme a respeito da exigência de aplicação da regra da reserva de plenário nos casos em que for arguida a
inconstitucionalidade de leis anteriores à CF.

 c)  A regra da reserva de plenário deve ser aplicada nas hipóteses de arguição de inconstitucionalidade de atos normativos de caráter individual e de efeitos
concretos.

 d)  O mero afastamento da aplicação de determinada lei sem a declaração de sua inconstitucionalidade afasta a exigência da observância da regra da reserva de
plenário.

 e)  A regra de que é necessária a maioria absoluta dos membros do colegiado para declarar a inconstitucionalidade de uma lei abrange os processos na esfera
recursal dos juizados especiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888566

Questão 38: VUNESP - Adv (CM Piracicaba)/CM Piracicaba/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Como cediço na doutrina e na jurisprudência, a cláusula de reserva de plenário é um dos requisitos do controle de constitucionalidade difuso. Nesse sentido, a respeito
dessa cláusula é correto afirmar que é obrigatória sua  observância

 a)  ainda que a decisão do órgão fracionário do tribunal seja pela constitucionalidade da lei ou do ato normativo.
 b)  também na hipótese de análise e julgamento de normas pré- constitucionais pelos órgãos fracionários dos tribunais.
 c)  quando o Tribunal julgador utilizar a técnica da interpretação conforme a Constituição.
 d)  ainda que o próprio Tribunal ao qual pertença o órgão julgador fracionário tenha se pronunciado anteriormente sobre a questão.
 e)  ainda que o órgão fracionário não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, mas apenas afaste sua incidência no todo ou em

parte.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/961042

Questão 39: FDC - Ana (SEHAC)/SEHAC/Jurídico/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Os Tribunais de Justiça estaduais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público estadual somente pelo seguinte quorum:

 a)  maioria absoluta de seus membros;
 b)  maioria simples de seus membros;
 c)  maioria absoluta dos presentes;
 d)  maioria simples dos presentes;
 e)  quatro quintos dos presentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036283

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário.
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Órgão fracionário de tribunal de justiça que, por razões de segurança jurídica, deixar de aplicar lei estadual, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, terá
violado a cláusula de reserva de plenário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041110

Questão 41: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Sem Especialidade/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Determinada empresa ajuizou ação visando à anulação de penalidade que lhe havia sido imposta por órgão da Administração federal, sob a alegação de que a lei em que
prevista resultara de projeto que, após aprovado com alterações substanciais pela Casa legislativa revisora, teria seguido diretamente à sanção presidencial, sem antes
retornar à Casa inicial, razão pela qual seria formalmente inconstitucional. A ação foi julgada procedente em primeira instância, com fundamento na inconstitucionalidade
da lei em que prevista a penalidade. Tendo sido interposto recurso, o processo aguarda julgamento por órgão fracionário do Tribunal Regional Federal (TRF) respectivo.
Nessa hipótese, diante da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),

 a)  embora tenha havido irregularidade no trâmite do projeto legislativo, não compete aos órgãos judiciais declarar em caráter incidental a inconstitucionalidade
formal da lei, o que somente se admite em sede de controle concentrado, exercido por meio de ação direta de competência originária do STF.

 b)  houve, de fato, irregularidade no trâmite do projeto de lei, possuindo os órgãos judiciais competência para reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade da
lei, embora no âmbito do TRF a declaração respectiva dependa de decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de seu órgão especial.

 c)  embora tenha havido irregularidade no trâmite do projeto legislativo, a sanção presidencial teria o condão de convalidá-la, não havendo que se falar por esse
motivo em inconstitucionalidade da lei, possuindo o TRF competência para reconhecer sua constitucionalidade por meio de órgão fracionário.

 d)  embora tenha havido irregularidade no trâmite do projeto legislativo, a sanção presidencial teria o condão de convalidá-la, não havendo que se falar por esse
motivo em inconstitucionalidade da lei, possuindo o TRF competência para reconhecer sua constitucionalidade, desde que observada a cláusula de reserva de plenário.

 e)  houve, de fato, irregularidade no trâmite do projeto de lei, possuindo os órgãos judiciais competência para afastar a aplicação da lei ao caso concreto, inclusive
órgão fracionário do TRF, desde que não declare sua inconstitucionalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071499

Questão 42: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2019
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, a respeito da inconstitucionalidade, é correto afirmar que

 a)  quase sempre a inconstitucionalidade formal é uma questão puramente de Direito, porque adstrita à análise jurídica da compatibilidade entre os conteúdos
normativos.

 b)  na denominada inconstitucionalidade material, em que se analisam aspectos extrínsecos à lei e seu procedimento de elaboração, a comparação acontece entre
duas normas, e não entre fatos e a Constituição.

 c)  toda inconstitucionalidade formal representa um caso de incompetência constitucional do órgão legislativo, seja ela direta ou indireta.
 d)  somente pelo voto da maioria relativa de seus membros ou da maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público.
 e)  somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de

lei ou ato normativo do poder público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300531

Questão 43: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Tramitação/2018
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Em determinado processo cível, a Câmara julgadora do Tribunal de Justiça constatou a inconstitucionalidade da lei federal na qual o autor alicerçou o seu pedido.
 
À luz da sistemática constitucional e da constatação de que o Tribunal de Justiça é dividido em Órgão Especial e Câmaras julgadoras, é correto afirmar que:

 a)  a Câmara julgadora não poderia negar-se a aplicar a lei federal;
 b)  a decisão sobre a não aplicação da lei deveria ser tomada pelo voto de dois terços dos membros do Órgão Especial;
 c)  a Câmara julgadora só poderia deixar de aplicar a lei pelo voto da maioria absoluta de seus membros;
 d)  a decisão de não aplicar a lei deveria ser tomada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Órgão Especial;
 e)  a Câmara julgadora só poderia deixar de aplicar a lei pelo voto de dois terços dos seus membros. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611824

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.
 
Situação hipotética: Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de determinada lei, turma do Superior Tribunal de Justiça determinou sua não
incidência parcial em determinado caso concreto. Assertiva: Nesse caso, fica configurada violação à cláusula de reserva de plenário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625051

Questão 45: VUNESP - Proc (FAPESP)/FAPESP/2018
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Assinale a alternativa que contempla hipótese em que deve ser aplicada a cláusula de reserva de plenário no controle de constitucionalidade exercido por órgão
fracionário de tribunal.

 a)  Decisão que aplica a interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto.
 b)  Acórdão que decide que lei anterior não foi recepcionada pela nova ordem constitucional.
 c)  Julgamento que segue pronunciamento do plenário do tribunal que julgou a lei inconstitucional.
 d)  Acórdão que declara lei inconstitucional de forma incidental.
 e)  Julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais que declara e afasta norma contraria à Constituição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/639494
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Questão 46: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988)
Certo empregado ajuíza reclamação trabalhista em face do empregador, com vistas a questionar a aplicação, a seu contrato de trabalho, de alterações introduzidas na
legislação trabalhista, sob o fundamento de estas serem inconstitucionais. Em primeira instância, a ação é julgada improcedente, por entender o juiz serem
constitucionais e aplicáveis ao caso as alterações legislativas questionadas. Já em sede de recurso ordinário interposto pelo reclamante, o órgão fracionário do Tribunal
Regional do Trabalho competente para seu julgamento dá-lhe provimento, reconhecendo para tanto a inconstitucionalidade das disposições legais em que se fundava a
sentença, sem que houvesse decisão anterior do Órgão Especial ou Pleno do Tribunal respectivo, nem dos Tribunais Superiores na matéria. Nessa hipótese, à luz da
Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), 

 a)  os órgãos julgadores de primeira e segunda instância exerceram controle de constitucionalidade de normas legais em caráter incidental e difuso, em conformidade
com as previsões constitucionais pertinentes. 

 b)  os órgãos julgadores de primeira e segunda instância exerceram controle de constitucionalidade de normas legais em caráter principal e abstrato, em
desconformidade com as previsões constitucionais pertinentes, o que enseja o cabimento de recurso extraordinário perante o STF. 

 c)  o órgão julgador de segunda instância ofendeu a cláusula de reserva de Plenário, consoante tese consagrada em sede de repercussão geral pelo STF, cuja
contrariedade enseja o cabimento de reclamação perante o próprio STF. 

 d)  o órgão julgador de segunda instância ofendeu a cláusula de reserva de Plenário, consoante entendimento consignado em sede de súmula vinculante pelo STF,
cuja contrariedade enseja o cabimento de reclamação perante o próprio STF. 

 e)  o órgão julgador de segunda instância exerceu controle de constitucionalidade de normas legais em caráter principal e abstrato, em usurpação à competência do
STF para fazê-lo por meio de ação direta de inconstitucionalidade, o que enseja o cabimento de reclamação perante o próprio STF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653947

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Provimento/2019
Assunto: Juizados Especiais e Justiça de Paz (art. 98 da CF/1988)
Com relação à justiça de paz no Distrito Federal, julgue os itens a seguir.

I   A competência para a criação da justiça de paz foi delegada, constitucionalmente, ao Poder Legislativo distrital.

II   O juiz de paz é um juiz leigo que pode, entre as suas competências, celebrar casamentos e verificar, de ofício ou mediante impugnação, o processo de
habilitação para o casamento.

III   O juiz de paz atua em caráter jurisdicional e tem competência para exercer atribuições conciliatórias nesse âmbito.

IV   Apesar da previsão constitucional da regra de eleição por voto direto para mandato de quatro anos, no Distrito Federal, os juízes de paz são indicados pelo
corregedor e nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Estão certos apenas os itens

 a)  I e II.
 b)  I e III.
 c)  II e IV.
 d)  I, III e IV.
 e)  II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888263

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Juizados Especiais e Justiça de Paz (art. 98 da CF/1988)
À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.
 
Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar recurso ordinário aviado para impugnar decisão denegatória em mandado de segurança proferida em única
instância por turma recursal de juizado especial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625049

Questão 49: FGV - TJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Autonomia Administrativa e Financeira (poder judiciário, art. 99 da CF/1988)
O Tribunal de Justiça do Estado Beta encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a sua proposta orçamentária anual, a qual foi devolvida sob o argumento de equívoco no
destinatário e na ausência de legitimidade do Tribunal para elaborá-la.

À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, o entendimento do Chefe do Poder Executivo está:

 a)  totalmente equivocado, pois o Poder Judiciário, em razão de sua autonomia, deve elaborar a sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo;
 b)  parcialmente certo, pois, apesar de o Poder Judiciário não ter legitimidade para elaborar a sua proposta orçamentária, a análise inicial é feita pelo Poder

Executivo;
 c)  parcialmente certo, pois o Poder Judiciário tem legitimidade para elaborar a sua proposta orçamentária, mas deve encaminhá-la ao Poder Legislativo;
 d)  parcialmente certo, pois o Poder Judiciário tem legitimidade para elaborar a sua proposta orçamentária, mas deve encaminhá-la ao Conselho Nacional de Justiça;
 e)  totalmente certo, pois a proposta orçamentária é elaborada pelo Poder Executivo, responsável pela arrecadação tributária, e deve ser encaminhada ao Poder

Legislativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616827

Questão 50: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Segundo o STF se aplica o regime de precatório para as Caixas Escolares.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296446
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Questão 51: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
De acordo com o STF a cessão de crédito alimentício implica na alteração da sua natureza.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296447

Questão 52: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STJ, julgue o item que se segue.

Pessoas com mais idade igual ou superior a 60 anos que seja portadora de doença grave ou deficiente, dará ensejo ao reconhecimento de mais de uma preferência em
um mesmo precatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1326939

Questão 53: VUNESP - Proc Ju (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Estabelece a Constituição Federal que

 a)  a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.
 b)  é obrigatório ao credor, conforme estabelecido em resolução da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis

públicos do respectivo ente federado.
 c)  é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em

julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de outubro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente.

 d)  a União não poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que refinanciando-os diretamente.
 e)  as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados junto a Caixa Econômica Federal, cabendo ao Magistrado que proferir a decisão exequenda

determinar o pagamento integral, não podendo, porém, autorizar, ainda que a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de
precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807497

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Pagamentos devidos pela fazenda pública estadual em virtude de sentença judiciária serão realizados exclusivamente na ordem cronológica de precatórios, salvo os
pagamentos definidos em lei como de pequeno valor.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844005

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Imóveis públicos de um estado federado podem ser adquiridos mediante pagamento realizado pela entrega de créditos em precatórios do respectivo ente federado,
conforme estabelecido por lei da entidade federativa devedora.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844006

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Os estados que se encontravam em mora quanto ao pagamento de seus precatórios em 25/3/2015 deverão realizar o pagamento desses débitos atualizados pelo índice
nacional de preços ao consumidor (INPC).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844007

Questão 57: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Direito/2019
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
De acordo com as normas constitucionais, tem prioridade de recebimento de seus créditos por sentença judicial transitada em julgado

 a) beneficiário de precatório alimentar sobre beneficiário de requisição de pequeno valor.
 b) beneficiário de requisição de pequeno valor sobre beneficiário de precatório portador de doença grave.
 c) beneficiário de precatório, que tenha deficiência, sobre beneficiário de requisição de pequeno valor.
 d) beneficiário de precatório alimentar sobre beneficiário de precatório que tenha mais de sessenta anos de idade.
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 e) beneficiário de precatório alimentar sobre beneficiário de precatório portador de doença grave.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037663

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.
 
Situação hipotética: João, José e Maria ingressaram, em litisconsorte facultativo simples, com ação de cobrança contra a União. A demanda foi julgada procedente e a
decisão transitou em julgado, tendo a União sido condenada a pagar quarenta salários mínimos a cada uma das partes, de modo que o valor da condenação totalizou
cento e vinte salários mínimos. Assertiva: Nessa situação, o pagamento poderá ser realizado via requisição de pequeno valor (RPV).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625052

Questão 59: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Ao tratar dos precatórios, a Constituição Federal estabelece: 

 a)  A União não poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, dos entes da Federação. 
 b)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas

com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. 
 c)  É facultada ao credor, independentemente de lei, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. 
 d)  É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em

julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de dezembro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente. 

 e)  O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de
responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho da Justiça Federal, competente para o controle da atuação administrativa dos membros e órgãos das
justiças federal, distrital e estaduais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676700

Questão 60: FCC - Proc (PGE AP)/PGE AP/2018
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
Acerca da disciplina dos precatórios, o STF julgou inconstitucional a Emenda nº 62/2009, mais tarde editando modulação de efeitos. Sobrevieram duas Emendas
Constitucionais, de números 94/2016 e 99/2017, dispondo que,

 a)  com a nova sistemática de precatórios, deixam de existir os Requisitórios de Pequeno Valor sendo substituídos pelos precatórios ditos alimentares, que gozam de
precedência.

 b)  um dos ângulos do julgamento de inconstitucionalidade da EC 62/09, a seleção do índice de atualização monetária dos débitos, somente foi solucionado com a
Emenda nº 99/17, que optou pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

 c)  na vigência do atual regime especial, os Estados, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento excedam 70% de sua Receita Corrente Líquida
(RCL), ficam, em regra, proibidos de realizar desapropriações.

 d)  ainda que os precatórios judiciais não sejam pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, não integram a dívida consolidada para
fins de apuração do limite de endividamento.

 e)  embora a modulação de efeitos nas ações mencionadas tenha permitido a extensão do Regime Especial até 2024, a Emenda Constitucional 99/17 exige a
quitação de todo o estoque de precatórios vencidos até o ano de 2020.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677607

Questão 61: INSTITUTO ÁGUIA - Adv (CEAGESP)/CEAGESP/I Cível/2018
Assunto: Dos Precatórios (art. 100 da CF/1988)
As dívidas das Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, que decorrem de sentença judicial, à exceção das obrigações de natureza alimentar, devem ser pagas, nos
termos do disposto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, pode-se afirmar que:

 a)  Os pagamentos observarão a ordem de valores constantes dos precatórios.
 b)  Nos pagamentos de precatórios é permitida a designação de casos de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
 c)  Os pagamentos serão feitos, exclusivamente, na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.
 d)  As alternativas “A” e “B” estão corretas, enquanto a alternativa “C” está incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156120

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - AuxJ (TJ PA)/TJ PA/"Sem Área"/2020
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
O STF é competente para julgar

 a)  os governadores dos estados e do Distrito Federal em caso de crimes comuns.
 b)  os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados em caso de crimes de responsabilidade.
 c)  os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias de um estado e autoridades administrativas de outro estado.
 d)  os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União.
 e)  lei local válida contestada em face de lei federal por meio de recurso extraordinário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122407

Questão 63: IASP - Cons (CM Mesquita)/CM Mesquita/Geral da Mesa Diretora/2020
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:
 
“Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.
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Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela _____________ do Senado
Federal.”
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho:

 a)  Maioria absoluta.
 b)  Maioria qualificada.
 c)  Maioria simples.
 d)  Minoria qualificada.
 e)  Maioria comum.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1181057

Questão 64: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Assessor Jurídico Legislativo/2020
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, será compatível com a Constituição Federal a lei estadual que

 a)  estabeleça requisitos de capacidade física como condição para acesso a cargos públicos em órgão da Administração estadual, desde que observados critérios que
guardem relação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.

 b)  proíba aos veículos de imprensa, durante período eleitoral, no âmbito do Estado, a utilização de montagem ou recurso de áudio ou vídeo que ridicularize
candidato ou partido político ou de veiculação de programa com esse conteúdo.

 c)  vede a realização, em locais abertos ao público situados no território estadual, de manifestações em favor da legalização de drogas ou substâncias entorpecentes
específicas.

 d)  vede a manifestação político-partidária em redes sociais de servidores públicos civis ocupantes de cargo de provimento efetivo nos órgãos da Administração direta
estadual.

 e)  estabeleça hipóteses, não previstas em lei federal, de gratuidade para a execução pública de obras musicais, desde que em benefício de associações, fundações
ou instituições filantrópicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual, sem fins lucrativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1239256

Questão 65: GUALIMP - Proc M (Pref Areal)/Pref Areal/2020
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Em conformidade com o disposto pela Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Nesse sentido, é correto afirmar que ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente:

 a)  As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
 b)  O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
 c)  Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio

Tribunal.
 d)  Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou

do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1292647

Questão 66: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
De acordo com o art. 102, inciso I, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) processar e julgar originariamente

 a)  o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os Estados, o Distrito Federal, o Território e o Município.
 b)  os conflitos de competência entre o STF e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entre o STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e

qualquer outro tribunal.
 c)  as causas e os conflitos entre a União e os Estados e os Municípios, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da

administração indireta.
 d)  as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
 e)  a ação em que metade dos 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774262

Questão 67: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Com relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), responsável precipuamente pela guarda da Constituição da República, assinale a alternativa correta.

 a)  O STF é composto de onze Ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.

 b) Compete ao STF processar e julgar, originariamente, o litígio entre Estado estrangeiro e Estado da Federação.
 c)  Compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido pelos Tribunais de Justiça, se denegatória a decisão.
 d)  As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão

eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive para o próprio STF, que não poderá rever tais decisões.
 e)  Os Ministros do STF serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815428

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsecutivo.
 
Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de ações contra o Conselho Nacional de Justiça.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843949

Questão 69: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Assinale a alternativa que corresponde a um entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.

 a) Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar.

 b) No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o
fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.

 c) Cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.
 d) É constitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em

cargo que não integra a carreira na qual já anteriormente investido.
 e) No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo estadual e três pela Assembleia

Legislativa, cabendo a esta indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926607

Questão 70: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
A Constituição Federal dispõe que cabe ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, sendo composto por cidadãos com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Nesse cenário, assinale abaixo o número de Ministros fixados
constitucionalmente para compor tal Corte:

 a) 11.
 b) 12.
 c) 13.
 d) 14.
 e) 15.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957409

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Servidora pública federal, residente e domiciliada no estado do Pará, impetrou mandado de segurança para tutelar seu direito líquido e certo violado por ato ilícito
praticado pelo Tribunal de Contas da União.

Nessa situação hipotética, a competência originária para julgamento do mandado de segurança será

 a) do STF.
 b) do STJ.
 c) exclusiva de órgão da justiça federal localizado no estado do Pará.
 d)  exclusiva de órgão da justiça federal localizado no Distrito Federal.
 e)  concorrente entre órgão da justiça federal localizado no estado do Pará e no Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972996

Questão 72: IADES - Diplomata/IRBr/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Considerando as competências dos Poderes de Estado e a estrutura da Administração Pública, julgue o item a seguir.
 
Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originariamente, os chefes de missão diplomática de caráter permanente, tanto nas infrações penais comuns
quanto nos crimes de responsabilidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976045

Questão 73: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
De acordo com as Súmulas do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar:

 a)  no Estado de São Paulo, funcionário municipal eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato.
 b)  é constitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro se especificamente autorizada pela Lei que criou o

tributo.
 c)  a Constituição estadual, por estar hierarquicamente superior às leis municipais, pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais.
 d)  o mandado de segurança é remédio viável contra ato judicial passível de recurso.
 e)  norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária está sujeita ao princípio da anterioridade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020418

Questão 74: FDC - Ana (SEHAC)/SEHAC/Jurídico/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Processar e julgar originariamente a ação declaratória de constitucionalidade de Decreto federal é competência do seguinte órgão do Poder Judiciário:

 a)  Superior Tribunal de Justiça;
 b)  Supremo Tribunal Federal;
 c)  Tribunal Regional Federal do Distrito Federal;
 d)  Tribunal de Justiça do Distrito Federal;
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 e)  Conselho Nacional de Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036285

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Judiciário e seus órgãos, julgue o item subsequente.
 
Cabe ao STF processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043614

Questão 76: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
O Tribunal de Justiça do Estado Alfa proferiu acórdão no qual foi aplicada lei estadual que manifestamente contrariava lei federal.
 
Considerando que a instância ordinária foi devidamente exaurida, preenchidos os demais requisitos exigidos, é cabível a interposição de recurso:

 a)  ordinário, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
 b)  ordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
 c)  extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
 d)  especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
 e)  de revista, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067161

Questão 77: VUNESP - Proc (Pref F Morato)/Pref F.co Morato/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Repercussão Geral é

 a)  a análise realizada, durante o processo legislativo de formação do ato normativo e antes do projeto de lei ingressar no ordenamento jurídico, pelo STF ou STJ, a
depender da matéria.

 b)  a adequação e compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo, em confronto com as normas postas, verificando seus requisitos formais e materiais, realizada
pelo STF.

 c)  um instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o
aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

 d)  o controle exercido por qualquer juiz ou tribunal, em todas as esferas normativas, leis ou atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais, respeitada a
competência do órgão jurisdicional.

 e)  o objeto principal da ação, independentemente da existência de um caso concreto, visando-se à obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir-se a segurança
das relações jurídicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069746

Questão 78: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Com base na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao disposto no Art. 2º da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo:
 

I. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros
Poderes ou entidades.
 
II. As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas, importam em
contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
 
III. Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador positivo.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas I e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073787

Questão 79: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Na hipótese de o Supremo Tribunal Federal não conhecer de recurso extraordinário por entender que a questão constitucional nele versada não tem repercussão geral,

 a)  caberá o recurso de agravo de instrumento.
 b)  essa decisão poderá ser impugnada por meio de agravo interno.
 c)  caberá a reclamação constitucional.
 d)  poderá ser interposto o agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário.
 e)  dessa decisão não caberá recurso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256301

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
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No que se refere ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.
 
O Supremo Tribunal Federal possui competência para apreciar ação direta de inconstitucionalidade contra lei do DF fruto do exercício de competência legislativa
municipal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616256

Questão 81: FGV - TJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
O Tribunal de Justiça do Estado Alfa proferiu acórdão, em sede de apelação, que, no entender de uma das partes, seria frontalmente contrário à Constituição da
República de 1988.

À luz da sistemática constitucional e sendo preenchidos os demais requisitos exigidos, é possível a interposição de recurso extraordinário direcionado ao:

 a)  Superior Tribunal de Justiça;
 b)  Conselho Nacional de Justiça;
 c)  Supremo Tribunal Federal;
 d)  Tribunal Regional Federal;
 e)  Conselho Constitucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616826

Questão 82: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
O chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio-alimentação,
contrariando a Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal.

Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada.

 a)  Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de questionar o decreto.
 b)  Mandado de injunção, com o objetivo de exigir que o Poder Legislativo municipal edite lei regulamentando a matéria.
 c)  Reclamação constitucional, com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante.
 d)  Habeas data, com o objetivo de solicitar explicações à administração pública municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620603

Questão 83: VUNESP - Deleg (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética.

Cidadão Argentino comete crime em seu país e empreende fuga para o Brasil. A República Federativa da Argentina solicita sua extradição perante o Supremo Tribunal
Federal. Em sua defesa, o Cidadão Argentino afirma que a lei penal que lhe incrimina é inconstitucional perante a Constituição Federal Brasileira. Neste caso, o Supremo
Tribunal Federal

 a)  pode apreciar a inconstitucionalidade arguida porque as normas constitucionais logram uma amplitude internacional, impedindo a eficácia dos atos legislativos,
executivos e jurisprudenciais que as contrariarem.

 b)  não pode apreciar a inconstitucionalidade arguida porque as normas constitucionais são originadas da ideia de Estado-Nação, vigentes, portanto, somente nos
estreitos limites territoriais daquele país.

 c)  pode apreciar a inconstitucionalidade arguida, desde que haja reciprocidade, ou seja, que a autoridade argentina competente possa declarar a
inconstitucionalidade de lei brasileira em face da Constituição Argentina.

 d)  não pode apreciar a inconstitucionalidade arguida, pois a Constituição Federal do Brasil, como as demais constituições, não possui a característica de
supranacionalidade, típica dos tratados e convenções internacionais.

 e)  pode apreciar a inconstitucionalidade arguida, pois ao analisar a lei internacional perante a Constituição Brasileira, os efeitos da decisão serão sentidos somente
no Brasil, o que não afeta a esfera de competência da Corte estrangeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626562

Questão 84: IESES - NeR (TJ AM)/TJ AM/Remoção/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
De acordo com a Carta Magna Brasileira, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de quantos Ministros?

 a)  11 (onze).
 b)  9 (nove).
 c)  13 (treze).
 d)  7 (sete).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/637243

Questão 85: CESGRANRIO - Adv (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o Habeas Data contra ato do Tribunal de Contas da União deve ser julgado originariamente pelo

 a)  Supremo Tribunal Federal
 b)  Superior Tribunal de Justiça
 c)  Tribunal Regional Federal
 d)  Tribunal de Justiça do Distrito Federal
 e)  Juízo Federal de Primeiro Grau

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/637911
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Questão 86: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Considere as seguintes situações:

I.  Ação ajuizada para retomada de imóvel em que sediada empresa pública estadual, ocupado por seus empregados em greve, impedindo o funcionamento
regular de suas atividades.

II.  Ação movida por usuários de serviço de telefonia móvel, em face da prestadora do serviço, para restituição de valores pagos indevidamente, em virtude da
cobrança de pulsos além da franquia, sem que a agência reguladora respectiva figure como parte ou terceira interessada na ação.

III.  Ação penal ajuizada em face de civil denunciado pelo crime de falsificação de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), expedida pela Marinha do Brasil.
 

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referidas ações serão, respectivamente, de competência da Justiça
 

I II III

 a) 
do Trabalho Estadual Militar

 b) 
Estadual Estadual Federal

 c) 
do Trabalho Estadual Federal

 d) 
Estadual Federal Militar

 e) 
Estadual Federal Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662161

Questão 87: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Administrador de Banco de Dados/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Em ação ajuizada pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação, julgou improcedente o pedido formulado. Após o exaurimento de todos
os recursos nas instâncias ordinárias, a Instituição constatou que o acórdão violara frontalmente a Constituição da República de 1988.

À luz da sistemática constitucional e, uma vez preenchidos os demais requisitos exigidos, o referido acórdão pode ser impugnado via

 a)  recurso extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
 b)  recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
 c)  recurso especial, endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
 d)  recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
 e)  reclamação constitucional, endereçada ao Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668284

Questão 88: FGV - Tec (MPE AL)/MPE AL/Geral/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Tão logo foi noticiado o falecimento de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República recebeu comunicado, exarado por associação de classe, de
que, escolhido o candidato pela Câmara dos Deputados e aprovado o nome pelo Senado Federal, ele seria nomeado pelo Presidente da República.

À luz da sistemática constitucional, o referido procedimento está errado, porque

 a)  a escolha e a nomeação competem ao Presidente da República, enquanto a aprovação cabe ao Senado Federal.
 b)  a escolha e a aprovação competem ao Presidente da República, enquanto a nomeação cabe ao Senado Federal.
 c)  a escolha compete ao Presidente da República, a aprovação à Câmara dos Deputados e a nomeação ao Senado Federal.
 d)  a escolha e a aprovação competem ao Senado Federal, enquanto a nomeação cabe ao Presidente da República.
 e)  a escolha compete ao Presidente da República, enquanto a aprovação e a nomeação cabem ao Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672254

Questão 89: VUNESP - Proc Jur (Buritizal)/Pref Buritizal/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
O tema da “judicialização das políticas públicas” é de enorme relevância para o direito financeiro, pois a intervenção do Poder Judiciário em matéria de organização das
prestações positivas do Estado possui potencial para desarticular financeiramente a ação estatal quando realizada de forma descuidada. A esse respeito, é correto afirmar
que

 a) a judicialização de políticas públicas é um tema “da moda”, mas não representa de fato um risco às finanças públicas, pois a execução judicial das dívidas do
Estado ocorre apenas por via dos precatórios, conforme determina a Constituição.

 b) o princípio da “reserva do possível” tem aplicação no contexto da chamada “judicialização das políticas públicas” e possui relação direta com a efetiva capacidade
material e orçamentária do Estado de dar concretude aos direitos fundamentais previstos na Constituição.

 c) a judicialização das políticas públicas tem por objetivo apenas a obtenção de uma declaração por parte do Poder Judiciário de descumprimento pelo Estado de uma
obrigação constitucional, o que termina por constituir um constrangimento de ordem política ao Administrador Público.

 d) diante do chamado “mínimo existencial”, é possível ao Estado argumentar com base no chamado “princípio da reserva do impossível” de modo a sustentar a
impossibilidade material de atendimento pleno a direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

 e) a separação de poderes, característica elementar da República Federativa do Brasil, impede a intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas,
dada a precedência do Poder Executivo nesse tema.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672833
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Questão 90: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Assinale a alternativa que contempla corretamente o texto de uma súmula do Supremo Tribunal Federal.

 a)  Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.
 b)  A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência

originária caberá ao juiz de primeira instância.
 c)  A extinção do mandato do prefeito impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no art. 1o do Dl. 201/67.
 d)  Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário,

exceto na causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
 e)  É cabível recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676334

Questão 91: VUNESP - AJ (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
A respeito do Mandado de Segurança, o Supremo Tribunal Federal afirmou que

 a) é cabível nas hipóteses em que o regulamento tem efeito normativo genérico, e por isso mesmo sem operatividade imediata.
 b) não é cabível mandado de segurança contra atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa.
 c) no mandado de segurança preventivo não há demonstração, ou fundado receio, de lesão a um direito por ato coator iminente.
 d) mandado de segurança impetrado contra lei em tese se confunde com o mandado de segurança preventivo.
 e) seu objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas e não por agentes particulares em atribuições delegadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690242

Questão 92: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito do Supremo Tribunal Federal.

 a)  Compete processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

 b)  Poderá, pela manifestação absoluta de seus membros, recusar a admissão de recurso extraordinário em que não restou comprovada a repercussão geral das
questões constitucionais discutidas no caso.

 c)  É sua competência processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal.
 d)  Compete julgar, em recurso ordinário, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou

pessoa residente ou domiciliada no País.
 e)  É da sua competência julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única

instância pelos Tribunais Superiores, se de negatória a decisão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695060

Questão 93: FGV - Ana Leg (ALERO)/ALERO/Processo Legislativo/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Após ampla apuração, constatou-se que João, Ministro de Estado, praticou crimes de responsabilidade.
 
Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que João será processado e julgado pelo

 a) Senado Federal, após autorização da Câmara dos Deputados.
 b) Superior Tribunal de Justiça.
 c) Supremo Tribunal Federal.
 d) Congresso Nacional.
 e) Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702042

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o próximo item.
 
Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ações contra o CNJ.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705085

Questão 95: VUNESP - Adv (Pref Registro)/Pref Registro/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Assinale a alternativa que retrata uma das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

 a)  Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.

 b)  Controvérsia sobre matéria de direito impede concessão de mandado de segurança.
 c)  Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.
 d)  A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.
 e)  No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado, da competência do Presidente da República, este não é considerado autoridade coatora, ainda que

o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710696
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Questão 96: FUNDATEC - Tec Ass (CM Triunfo)/CM Triunfo/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
É de competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar:

 a)  Os mandados de segurança em relação a atos de Ministros de Estado.
 b)  As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração

indireta.
 c)  Os pedidos de concessão de exequatur às cartas rogatórias.
 d)  As causas em que forem parte estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil.
 e)  Os pedidos de homologação de sentença estrangeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719926

Questão 97: Instituto AOCP - Of (PM SC)/PM SC/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, os quais são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela
maioria absoluta do Senado Federal.

Concernente às competências do STF, incumbe-lhe processar e julgar, originariamente, EXCETO

 a)  as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
 b)  o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
 c)  os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
 d)  as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração

indireta.
 e)  a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/768297

Questão 98: FAFIPA - Adv (CM Campina GS)/CM Campina G do Sul/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA: de acordo com o artigo 102, I, da Constituição Federal, “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente”:

 a)  As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, excluindo as respectivas entidades da administração
indireta.

 b)  O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
 c)  A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
 d)  Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o

disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825589

Questão 99: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Direito/Júnior/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Dentre as competências originárias do Supremo Tribunal Federal previstas na Constituição Federal, consta o(a)

 a)  litígio entre Estado estrangeiro e o Distrito Federal.
 b)  Habeas Corpus, quando o coator for o Comandante da Marinha.
 c)  mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado.
 d)  homologação de sentença estrangeira.
 e)  autorização das cartas rogatórias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/836079

Questão 100: IBGP - Proc Mun (Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
A respeito da interpretação constitucional realizada pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  O recorrente deve demonstrar na petição de interposição do recurso extraordinário que o tema controvertido não interessa única e simplesmente às partes
envolvidas na lide.

 b)  A reclamação interposta perante o Supremo Tribunal Federal per saltum impede o seu conhecimento.
 c)  Não consiste em questão constitucional relevante definir se a proibição ao uso de carros particulares para o transporte individual remunerado de passageiros viola

princípios da ordem econômica.
 d)  Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a

administração, antes da transposição para o regime estatutário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/875605

Questão 101: IDIB - Proc (CM Viana)/CM Viana/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
É da competência do Supremo Tribunal Federal:

 a)  Julgar, em recurso ordinário, o crime político.
 b)  Apreciar os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado.
 c)  Julgar os habeas data contra ato dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
 d)  Apreciar os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de

outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.
 e)  Julgar a concessão de exequatur às cartas rogatórias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938167
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Questão 102: DÉDALUS - Proc Aut (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Mandado de Segurança contra ato do Procurador-Geral da República será processado e julgado, originariamente, pelo:

 a) Superior Tribunal de Justiça.
 b) Supremo Tribunal Federal.
 c) Juiz Federal.
 d) Tribunal Regional Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045091

Questão 103: QUADRIX - Ag Fisc (CRMV GO)/CRMV GO/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Quanto ao STF, assinale a alternativa correta.

 a)  O STF compõe‐se de ministros escolhidos entre cidadãos comuns, com idade mínima de trinta anos e notável saber jurídico.
 b)  Compete ao STF processar e julgar, originariamente, seus próprios ministros nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.
 c)  A CF veda a possibilidade de o STF processar e julgar seus próprios ministros, nas infrações penais comuns, em respeito ao princípio da imparcialidade.
 d)  Os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República, independentemente de aprovação do Senado Federal.
 e)  De acordo com a CF, o presidente do STF também presidirá o Conselho Nacional de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1070570

Questão 104: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Assinale a alternativa que não contem matéria de competência originária do Supremo Tribunal Federal:

 a)  Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.
 b)  Infrações penais comuns praticadas pelo Presidente da República.
 c)  Extradição solicitada por Estado estrangeiro.
 d)  Crimes comuns praticados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072340

Questão 105: IBADE - Proc Aut (IPVV)/IPVV/2020
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece, no art. 103-A, que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei. De acordo com as Súmulas Vinculantes até então editadas, assinale a assertiva correta.

 a)  O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.
 b)  É inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
 c)  O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa.
 d)  O Município não é competente para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
 e)  É constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212597

Questão 106: VUNESP - PJur (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Um Município está litigando no Poder Judiciário e, no julgamento de segunda instância, verificou que foi utilizada uma determinada súmula vinculante do STF que lhe é
desfavorável. Nesse sentido, tendo por base o direito brasileiro vigente aplicável ao caso em exame, é correto afirmar que, em relação à mencionada súmula, o
Município

 a)  deverá interpor recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal no qual poderá pedir o cancelamento ou a revisão da referida súmula.
 b)  poderá propor, incidentalmente ao referido processo, a revisão ou o cancelamento de enunciado da súmula, mas o processo não será suspenso.
 c)  não poderá pedir o cancelamento ou a revisão da súmula, tendo em vista que os Municípios não têm competência para essa postulação.
 d)  poderá propor, incidentalmente ao referido processo, a revisão ou o cancelamento da súmula, com efeito suspensivo do processo.
 e)  deverá encaminhar pedido ao Procurador Geral da República, para que este proponha, incidentalmente ao processo, a revisão ou o cancelamento da súmula.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254240

Questão 107: FUNDEP - DP MG/DPE MG/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Com base no entendimento com efeito vinculante do STF, assinale a alternativa correta.

 a)  A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, afasta a inelegibilidade prevista no §7º do artigo 14 da Constituição Federal.
 b)  A taxa cobrada em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145,

II, da Constituição Federal.
 c)  Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL seja litisconsorte passiva

necessária, assistente ou opoente.
 d)  É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral

identidade entre uma base e outra.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/873125

Questão 108: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
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Considere que o Supremo Tribunal Federal tem interesse em editar uma Súmula dotada de efeitos vinculantes conferindo poder ao Chefe da Autoridade Policial para
homologação de casos de delação premiada no país. Nesse caso, a partir da previsão constitucional, é certo afirmar que

 a)  a criação da Súmula deve partir de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, único órgão competente a fazê-lo, mediante decisão de metade dos seus
membros.

 b)  a Súmula poderá ser instaurada de ofício pelo Supremo Tribunal Federal ou, por exemplo, por provocação dos mesmos legitimados para propositura de ação
direta de inconstitucionalidade, desde que se tenham reiteradas decisões sobre a matéria e seja aprovada por dois terços dos membros do Supremo.

 c)  a Súmula poderá ser instaurada de ofício pelo Supremo Tribunal Federal ou por provocação das Mesas das Casas do Congresso Nacional, desde que se tenha pelo
menos uma decisão a respeito do tema pela Corte e seja aprovada por maioria absoluta dos membros do Supremo.

 d)  do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar Súmula Vinculante aplicável caberá ação direta de inconstitucionalidade.
 e)  caso a Súmula Vinculante tenha sido aprovada pela maioria simples do Supremo Tribunal Federal, surtirá efeitos a partir da sua publicação no Diário Oficial e

vinculará todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, do poder judiciário e do poder legislativo, inclusive em sua função legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914393

Questão 109: VUNESP - Proc Jur (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Corresponde ao texto de Súmula Vinculante a afirmativa:

 a)  É constitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórciose sorteios, inclusive bingos e loterias.
 b)  É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
 c)  É constitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
 d)  A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas não viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.
 e)  É inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja

integral identidade entre uma base e outra.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936064

Questão 110: FUNDEP - Proc Mun (Contagem)/Pref Contagem/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Em conformidade com o Superior Tribunal Federal, no que diz respeito ao conteúdo exato de Súmulas Vinculantes, é incorreto afirmar:

 a)  O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.
 b)  O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.
 c)  Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária se sujeita ao princípio da anterioridade.
 d)  A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984603

Questão 111: FCC - JE TJAL/TJ AL/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Com relação à súmula vinculante, é correto afirmar que

 a) é dotada de caráter geral e abstrato, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante, o qual autoriza a condenação por litigância de má-fé de particular que
tenha ajuizado ação contrária ao teor de súmula editada.

 b) somente após o esgotamento das vias administrativas será admitido o uso da reclamação constitucional contra omissão ou ato da Administração Pública contrários
ao teor de enunciado de súmula vinculante.

 c) opera-se a sua caducidade automática, se a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante for revogada ou modificada.
 d) o efeito vinculante não atinge o Poder Legislativo, em razão do que não cabe questionar perante o Judiciário a validade de lei que seja contrária ao teor de súmula

vinculante.
 e) a súmula vinculante se caracteriza por ser súmula impeditiva de recursos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037300

Questão 112: PRÓ-MUNICÍPIO - Ana (Pref Massapê)/Pref Massapê/Jurídico Administrativo/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF) a edição de Súmulas Vinculantes, de ofício ou por provocação, e terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública. Sobre a Súmula Vinculante, assinale a afirmação correta:

 a)  As Súmulas Vinculantes também poderão versar sobre matérias infraconstitucionais após reiteradas decisões sobre o tema;
 b)  As Súmulas Vinculantes precisam de aprovação de metade dos membros do tribunal;
 c) O STF admite a intervenção do amicus curiae e de relator para deliberar de ofício os enunciados de Súmula Vinculante;
 d) As Súmulas Vinculantes poderão ser aprovadas de ofício pelo próprio STF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1047737

Questão 113: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Sobre a Súmula Vinculante, assinale a alternativa correta:

 a)  O Conselho Nacional de Justiça poderá aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

 b)  São vedados o cancelamento e a revisão da súmula vinculante.
 c)  O Superior Tribunal de Justiça poderá aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
 d)  A súmula vinculante terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos

judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049105

Questão 114: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
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Acerca das noções gerais de direito, julgue o item.
 
O Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão de pelo menos sete de seus ministros, poderá editar súmula vinculante, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional ou infraconstitucional, a qual terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em geral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198315

Questão 115: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Com relação aos Poderes da República, julgue o item.
 
Compete ao STF julgar reclamação contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante, não sendo possível o uso dessa reclamação quando não for demonstrado o
esgotamento das vias administrativas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198323

Questão 116: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Acerca das súmulas vinculantes, julgue o item.
 
Após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, a súmula vinculante deve ser aprovada pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1204845

Questão 117: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Acerca das súmulas vinculantes, julgue o item.
 
As súmulas vinculantes podem ser aprovadas, revistas ou canceladas, de ofício, pelo Supremo Tribunal Federal ou por provocação de qualquer das partes nos recursos ou
nas ações originárias em tramitação no Supremo Tribunal Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1204848

Questão 118: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Considerando inexistir vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, o juiz de execução penal determina que certo
condenado, embora tendo direito à progressão de regime, seja mantido em regime fechado. O Defensor Público competente para atuar no caso pretende adotar medida
diretamente perante o Supremo Tribunal Federal – STF, com vistas à cassação da referida decisão e determinação para que outra seja proferida em seu lugar,
estabelecendo o cumprimento de medidas alternativas.
 
Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a pretensão do Defensor Público é

 a)  inviável, por não ser cabível medida alguma diretamente perante o STF, ademais de, no mérito, a decisão do juiz de execução penal ser compatível com a
cláusula da reserva do possível e o princípio da separação de poderes.

 b)  viável, sendo cabível ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, por ofensa aos princípios da legalidade e da individualização da pena,
devendo-se observar, no estabelecimento de medidas alternativas, os parâmetros fixados em sede de repercussão geral pelo STF.

 c)  viável, sendo cabível impetrar habeas corpus,  por se tratar de decisão que ilegalmente restringe a liberdade de locomoção do condenado, devendo-se observar,
no estabelecimento de medidas alternativas, os parâmetros fixados em sede de súmula vinculante do STF.

 d)  inviável, por não ser cabível medida alguma diretamente perante o STF, embora, no mérito, a decisão do juiz de execução penal seja ofensiva aos princípios da
legalidade e da individualização da pena.

 e)  viável, sendo cabível ajuizar reclamação, por ofensa a súmula vinculante do STF segundo a qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, no estabelecimento de medidas alternativas, os parâmetros fixados em sede de
repercussão geral por aquela Corte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/591798

Questão 119: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
A súmula vinculante, aprovada pelo STF e publicada na imprensa oficial, produz efeito vinculante em relação

 a) aos órgãos  do Poder Legislativo em todas as esferas federativas.
 b) a todos os órgãos do Poder Judiciário, incluindo-se o próprio STF.
 c) aos órgãos do Poder Judiciário somente.
 d) aos órgãos da administração pública direta e indireta em todas as esferas federativas.
 e) aos órgãos do Poder Judiciário e aos órgãos da administração pública direta somente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/613518

Questão 120: VUNESP - Proc Jur (CM Jabo)/CM Jaboticabal/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito do instituto da Súmula Vinculante.
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 a)  A legitimidade para provocação para edição de súmulas vinculantes pode ser ampliada por lei federal.
 b)  Somente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm competência para editar súmulas vinculantes.
 c)  O quorum para edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante é de maioria absoluta dos membros do respectivo tribunal.
 d)  Contra omissão ou ato da administração pública, que violam súmula vinculante, cabe reclamação, independentemente do esgotamento das vias administrativas.
 e)  A aprovação e a revisão de súmula vinculante dependem de provocação dos legitimados constitucionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/639026

Questão 121: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
A Constituição Federal prevê a possibilidade de edição de súmula vinculante em matéria constitucional, que tenha por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas,

 a)  mediante decisão da maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, que, todavia, não é atingido pelos efeitos vinculantes de seu ato.
 b)  pelo Superior Tribunal de Justiça, com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas

federal, estadual e municipal.
 c)  pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais de Justiça, ambos competentes para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos

nos termos da Constituição Federal.
 d)  cuja aprovação, revisão ou cancelamento pode ser provocada, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, por aqueles que podem propor a ação direta de

inconstitucionalidade.
 e)  que, quando contrariada por lei federal, estadual ou municipal, poderá ensejar o ajuizamento de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654083

Questão 122: FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Jurídico/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
A sociedade empresária HH ingressou com ação judicial para discutir a exigibilidade de crédito tributário, sendo intimada, pelo juízo, a promover o depósito prévio do
valor objeto de discussão, o qual seria requisito de admissibilidade para o prosseguimento da demanda.

Por entender que essa determinação afrontava a ordem constitucional e a interpretação que lhe vem sendo dispensada pelo Supremo Tribunal Federal, solicitou que o
seu advogado adotasse a medida mais adequada à solução célere da questão, de modo a evitar que a dúvida persistisse por longos anos até ser definitivamente julgada
pela última instância competente.

O advogado ingressou, corretamente, com:

 a)  mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça;
 b)  recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal;
 c)  recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça;
 d)  reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça;
 e)  reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668534

Questão 123: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Na hipótese de o Município estar litigando como parte em um processo judicial no qual se depara com a aplicação de uma súmula vinculante que entende deva ser objeto
de revisão, o Município, de acordo com as normas aplicáveis ao instituto da súmula vinculante,

 a)  poderá obter a suspensão do processo e pedir a remessa deste ao Supremo Tribunal Federal para análise de possível revisão da súmula.
 b)  deverá requerer a manifestação do Procurador Geral de Justiça, para que este, se entender cabível, peça a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal.
 c)  poderá propor, incidentalmente ao curso do processo, a revisão da súmula, mas o processo não poderá ser suspenso.
 d)  nada poderá fazer, uma vez que o Município não tem legitimidade para propor edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes.
 e)  deverá interpor recurso extraordinário, que é o meio processual adequado para que o Município possa pedir a revisão da súmula vinculante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676326

Questão 124: FCC - AFRE SC/SEF SC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
No âmbito dos processos administrativos, deve-se levar em consideração que

 a)  as normas da Constituição Federal que instituem o direito ao contraditório e à ampla defesa não se aplicam aos litigantes nos processos administrativos.
 b)  o administrado não pode produzir provas além daquelas que serão produzidas pela Administração, caso contrário seria prejudicado o direito à razoável duração do

processo, assegurado expressamente na Constituição Federal.
 c)  a decisão administrativa não mais sujeita a recurso, proferida contrariamente ao interesse do administrado, ao qual tenha sido assegurado o contraditório e a

ampla defesa, não poderá ser contestada perante o Poder Judiciário, salvo na hipótese de violar a Constituição Federal.
 d)  a decisão administrativa que contrariar súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal é passível de ser impugnada mediante reclamação constitucional

perante aquele Tribunal.
 e)  é vedado à lei restringir a publicidade dos atos processuais, ainda que tenha por fundamento a defesa da intimidade, tendo em vista o princípio constitucional da

publicidade a que está sujeita a Administração pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719818

Questão 125: QUADRIX - Tec Adm (CRN 10)/CRN 10/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
No que se refere ao direito de acesso a informações constantes de órgãos públicos, previsto na CF, julgue o item subsequente.
 
O direito de livre acesso às provas documentadas em inquérito policial alcança mesmo os procedimentos em que o requerente não conste como investigado, mas a
respeito dos quais possua fundado interesse.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/798108
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Questão 126: INAZ do Pará - Adv (CREFITO 16)/CREFITO 16/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Considerando que cabe ao Supremo Tribunal Federal editar súmula com efeito vinculante, como é o caso da súmula vinculante n° 11, que preconiza a necessidade do uso
das algemas, é possível afirmar que são trazidas ao ordenamento jurídico constitucional vigente:

 a) A respeito da validade, interpretação e eficácia de normas determinadas, cumpridos os demais requisitos constitucionais.
 b) Após reiteradas decisões judiciais sobre matéria constitucional ou infraconstitucional que acarrete grave insegurança jurídica.
 c) Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal e estadual, mas não à municipal.
 d) Desde que aprovada pela maioria absoluta de seus membros.
 e) Cujo descumprimento pelo Poder Judiciário pode ser objeto de impugnação apenas por meio de reclamação ao Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001862

Questão 127: VUNESP - JL (TJ RS)/TJ RJ/2018
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
Suponha que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado dezenas de casos sobre matéria constitucional relevante e decida de ofício, pelo voto favorável de 8 (oito)
Ministros, aprovar Súmula Vinculante para regulamentar a controvérsia. Nesse caso, consoante previsão da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a edição
de tal Súmula

 a)  vinculará apenas os órgãos do Poder Judiciário para não violar o princípio da separação de poderes.
 b)  vinculará todos os órgãos do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, inclusive, nesse último, com relação à função legiferante.
 c)  desrespeitou a Constituição, pois a edição de Súmula Vinculante não pode ocorrer de ofício, mas apenas por provocação e em questões em que se discuta a

violação de cláusulas pétreas.
 d)  respeitou a Constituição, pois se exige que no mínimo 6 (seis) Ministros tenham votado favoravelmente.
 e)  respeitou a Constituição e, após sua publicação na imprensa oficial, vinculará os órgãos da Administração Pública direta e indireta em todas suas esferas, demais

órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, nesse último apenas em suas funções administrativas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1003964

Questão 128: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Acerca de Poder Judiciário, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência atual do STF.

Não compete ao STF apreciar ação ordinária ajuizada contra ato do Conselho Nacional de Justiça.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300799

Questão 129: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Acerca de Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

De acordo com o STF, o CNJ não pode avocar PAD que tramita no Tribunal se, em razão de suspeição ou impedimento, não há quórum suficiente para se atingir maioria
absoluta necessária à imposição de aposentadoria compulsória a magistrado.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311735

Questão 130: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Julgue o item que segue, acerca de Poder Judiciário.

O CNJ não pode fazer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo de forma a substituir a competência do STF. Portanto, o CNJ não pode determinar a
correção de ato do Tribunal local respaldado por legislação estadual, ainda que se distancie do entendimento do STF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1334653

Questão 131: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
“A horizontalidade, ou não hierarquia, observe-se, se dá não apenas no fundamento da igualdade entre os juízes, mas, sobretudo, para garantir a independência do
Judiciário, que deve ser, também, uma independência interna, não apenas em relação aos outros Poderes ou estruturas sociais” (REZENDE, 2019). Acerca do tema,
assinale a alternativa correta.

 a)  Cabe aos ministros do STF o exercício da hierarquia burocrática máxima no Brasil em relação ao mérito do exercício da função judicial pelos juízes.
 b) Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos

juízes.
 c)  Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal exercerá as funções de Corregedor do Conselho Nacional de Justiça.
 d)  Cabe ao STJ rever de ofício os processos disciplinares face a desembargadores dos Tribunais de Justiça.
 e)  Segundo a Constituição da República, as duas espécies de órgãos autônomos da Justiça Federal são os Tribunais Regionais Federais e as Câmaras Regionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872509

Questão 132: FUNDEP - DP MG/DPE MG/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
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No contexto da discussão dos limites do exercício de interpretação sobre a constitucionalidade pelos órgãos administrativos autônomos, analise as afirmativas a seguir e a
relação proposta entre elas.

I. Órgãos administrativos como CNJ e CNMP, por exemplo, não têm atribuição para exercer o controle de constitucionalidade, ou seja, para declarar em caráter
abstrato a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

PORQUE

II. Os mencionados órgãos administrativos autônomos não exercem função jurisdicional, devendo, contudo, afastar a aplicação de atos ou leis inconstitucionais.

Nesse contexto, pode-se afirmar:

 a)  A assertiva I é verdadeira, e a II é falsa.
 b)  A assertiva I é falsa, e a II é verdadeira.
 c)  As afirmativas I e II são verdadeiras, sendo a II justificativa da I.
 d)  As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/873128

Questão 133: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Com relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item.

O ministro corregedor do CNJ deve ser, necessariamente, um ministro do STJ.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874847

Questão 134: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Com relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item.
 
Compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874850

Questão 135: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
João, Juiz de Direito, respondeu a processo disciplinar no âmbito do Tribunal de Justiça e foi absolvido. Insatisfeito com a absolvição, Pedro, o representante, decidiu
levar o caso ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça.
 
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Justiça:

 a)  não pode reexaminar o caso, em razão da autonomia do Tribunal de Justiça;
 b)  somente poderia reexaminar o caso se a decisão tivesse sido desfavorável a João;
 c)  somente poderia reexaminar o caso a pedido do Ministério Público;
 d)  pode rever o caso até um ano após a decisão do Tribunal de Justiça;
 e)  pode reexaminar a absolvição de João a qualquer tempo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997309

Questão 136: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, nela inserida a atividade de fiscalização dos serviços
notariais e de registro, bem como o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Sobre a composição, as atribuições e a atuação do CNJ, de acordo com a
Constituição da República, é correto afirmar que:

 a) Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
 b) Em caso de divergência entre a posição do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União, sempre prevalecerá a decisão do CNJ.
 c) Os demais membros do Conselho Nacional de Justiça serão nomeados pelo Presidente do CNJ, após aprovação, por maioria absoluta, pelo Senado Federal.
 d) O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Ministro indicado pelo Superior Tribunal de

Justiça, que também exerce a função de Corregedor Nacional de Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014528

Questão 137: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão do Poder Judiciário e possui sede na capital federal. Tem por finalidade o controle da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. É integrado por diversos membros, como por exemplo:

 a)  cinco membros do Ministério Público da União.
 b)  quatro membros do Ministério Público Estadual.
 c)  três Juízes Federais.
 d)  dois Advogados.
 e)  um Procurador Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034115

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - JL (TJ BA)/TJ BA/2019
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Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

 a) deve rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares dos juízes de primeiro grau julgados há menos de dois anos.
 b)  formula políticas judiciárias nacionais, produz estatísticas de produtividade e outros diagnósticos, submetidos a ratificação do STF.
 c) é composto de membros externos ao Poder Judiciário, razão pela qual é considerado órgão externo ao Poder Judiciário.
 d) pode sofrer impugnação de suas decisões no STF.
 e) define o regime jurídico que regula a carreira da magistratura

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1176283

Questão 139: CS UFG - Ana (SANEAGO)/SANEAGO/Jurídico/Advogado/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
O Conselho Nacional de Justiça foi incluído na Constituição Federal de 1988 pela emenda constitucional n. 45. Trata-se de um órgão do Poder Judiciário e compõe-se de
15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, dele fazendo parte os seguintes membros:

 a)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal; um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; um Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz estadual, indicado pelo Supremo
Tribunal Federal; um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz de
Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um membro do Ministério
Público da União, indi - cado pelo Procurador-Geral da República; um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os
nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; dois cidadãos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

 b)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal; um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; um Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz estadual, indicado pelo Superior
Tribunal de Justiça; um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz federal, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz de
Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Regional do Trabalho; um membro do Ministério Público da
União, indicado pelo Procurador-Geral da República; um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados
pelo órgão competente de cada instituição estadual; dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; dois cidadãos de no mínimo 35
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

 c)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal; um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; um juiz estadual, indicado pelo Tribunal de
Justiça; um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo respectivo tribunal; um juiz federal, indicado pelo Tribunal Regional Federal; um juiz de Tribunal Regional do
Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Regional do Trabalho; um membro do Ministério Público da União, indicado pelo
Procurador-Geral da República; um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça de cada instituição estadual; dois advogados,
indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos
Deputados e outro pelo Senado Federal.

 d)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal; um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; um Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; um Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, indicado pelo respectivo tribunal; um Ministro do Superior Tribunal Militar, indicado
pelo respectivo tribunal; um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz de Tribunal Regional
do Trabalho, indi - cado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um membro do Ministério Público da União,
indicado pelo Procurador-Geral da República; um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo
órgão competente de cada instituição estadual; um advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; um cidadão, de notável saber jurídico e
reputação ilibada, indicado pelo Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299838

Questão 140: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Suponha que certo Estado editou, em dezembro de 2017, lei aumentando a alíquota da taxa judiciária devida pela prestação do serviço jurisdicional, o que ensejou a
edição de ato pela Corregedoria do Tribunal de Justiça determinando aos servidores da Justiça a aplicação da nova alíquota a partir de janeiro de 2018. O Conselho
Nacional de Justiça − CNJ, todavia, ao julgar representação proposta contra o referido ato do Tribunal local, afastou sua validade por entendê-lo inconstitucional e
determinou ao Tribunal de Justiça que, ao aplicar a lei, observe o prazo de 90 dias contados de sua publicação para exigência da nova alíquota. Considerando as
disposições da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o CNJ decidiu

 a)  incorretamente, uma vez que, embora a taxa judiciária tenha natureza tributária, a ela se aplicando o princípio constitucional da anterioridade, não cabe ao CNJ
afastar a aplicação do ato do Tribunal de Justiça incompatível com a Constituição Federal, uma vez que essa atribuição foi reservada exclusivamente ao Poder Judiciário.

 b)  corretamente, uma vez que a taxa judiciária tem natureza tributária, a ela se aplicando o princípio constitucional da anterioridade, cabendo ao CNJ declarar a
inconstitucionalidade do ato do Tribunal de Justiça pelo voto da maioria simples de seus membros presente a maioria absoluta.

 c)  corretamente, uma vez que a taxa judiciária tem natureza tributária, a ela se aplicando o princípio constitucional da anterioridade, cabendo ao CNJ afastar a
aplicação do ato do Tribunal de Justiça e determinar que o Tribunal se adeque às normas da Constituição Federal.

 d)  incorretamente, uma vez que a taxa judiciária é preço público, a ela não se aplicando o princípio constitucional da anterioridade, embora caiba ao CNJ afastar a
aplicação do ato do Tribunal de Justiça incompatível com a Constituição Federal.

 e)  incorretamente, uma vez que a taxa judiciária é preço público, a ela não se aplicando o princípio constitucional da anterioridade, não cabendo ao CNJ, ademais,
afastar a aplicação do ato do Tribunal de Justiça incompatível com a Constituição Federal, uma vez que essa atribuição foi reservada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592812

Questão 141: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Maria ficou surpresa com o teor de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca em um processo em que figurava como demandante, pois, além
de manifestamente contrária à prova dos autos, era absurda. Para piorar o seu estado de ânimo, foi informada por uma amiga que o referido magistrado praticava
diversas condutas eticamente reprováveis e estava fazendo com que os processos demorassem muito para serem julgados.
 
Na medida em que Maria decidiu levar os fatos ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar, à luz da sistemática constitucional, que este órgão:

 a)  apenas pode reformar a sentença caso constate que é contrária à prova dos autos e absurda;
 b)  apenas pode adotar providências em relação às condutas eticamente reprováveis;
 c)  apenas pode reformar a sentença e adotar providências em relação à demora dos processos;
 d)  pode reformar a sentença e adotar providências em relação às infrações éticas e à demora dos processos;
 e)  não pode reformar a sentença, mas pode adotar providências em relação às infrações éticas e à demora dos processos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612188
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Questão 142: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
João, em petição dirigida ao Conselho Nacional de Justiça, solicitou que fossem aplicadas sanções administrativas a um Defensor Público que, de acordo com a sua
narrativa, teria se negado a atendê-lo, o que fez com que o seu direito se extinguisse.

À luz da sistemática constitucional, o Conselho Nacional de Justiça:

 a)  deve receber a petição de João, mas somente pode recomendar que o Defensor Público venha a atendê-lo;
 b)  não deve receber a petição de João, pois a Defensoria Pública não está sujeita à sua fiscalização;
 c)  deve receber a petição de João, podendo punir o Defensor Público e determinar que venha a atendê-lo;
 d)  não deve receber a petição de João, pois as instâncias administrativas locais não foram previamente exauridas;
 e)  deve receber a petição de João, mas não punir o Defensor Público por conduta praticada fora do processo judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616484

Questão 143: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, acerca do Poder Judiciário e do controle de constitucionalidade.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário com atribuições apenas de natureza administrativa, podendo apreciar a legalidade dos atos administrativos,
mas não a sua constitucionalidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625048

Questão 144: Instituto AOCP - AJ TRT1/TRT 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
O Conselho Nacional de Justiça é um órgão que compõe o Poder Judiciário e tem, dentre suas atribuições, o controle da atuação administrativa e financeira do Tribunal
Regional do Trabalho e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. De acordo com o que dispõe expressamente a Constituição Federal, assinale a alternativa que
apresenta apenas alguns dos membros que compõem o Conselho Nacional de Justiça.

 a) Três membros do Ministério Público dos Estados e um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.
 b) Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo respectivo tribunal.
 c) Um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, e um juiz federal, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.
 d) O Procurador-Geral da República e dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Senado Federal.
 e) Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, e um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do

Trabalho.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652084

Questão 145: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.
 
O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito de todo o Poder Judiciário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664251

Questão 146: FGV - Of (TJ SC)/TJ SC/Infância e Juventude/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Edson, entendendo ser manifestamente injusta a sentença proferida pelo Juiz de Direito João, que conta com mais de dez anos na magistratura e julgara improcedente o
pedido por ele formulado, ingressou com representação perante o Conselho Nacional de Justiça requerendo que, comprovada a injustiça da sentença, seja promovida (I)
a sua reforma e (II) a correlata demissão de João.

À luz da sistemática constitucional, o Conselho Nacional de Justiça é:

 a)  competente para adotar as medidas postuladas, desde que o Juiz de Direito João seja reincidente;
 b)  incompetente para adotar ambas as medidas postuladas por Edson;
 c)  competente para adotar ambas as medidas requeridas por Edson;
 d)  competente apenas para reformar a sentença proferida;
 e)  competente apenas para demitir o Juiz de Direito João.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/669127

Questão 147: FGV - Tec (MPE AL)/MPE AL/Geral/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
João, cidadão brasileiro, encaminhou representação ao Conselho Nacional de Justiça, por entender que determinado Tribunal de Justiça realizara despesas públicas sem
observar as normas do Direito Financeiro.

Sobre a competência de o Conselho Nacional de Justiça apreciar a representação, à luz da sistemática constitucional assinale a afirmativa correta.

 a)  Ele é incompetente, pois só pode apreciar atos estritamente administrativos.
 b)  Ele é incompetente, pois a matéria é de competência do Tribunal de Contas.
 c)  Ele é incompetente, pois somente possui competência disciplinar.
 d)  Ele é competente, independente da atuação do Tribunal de Contas.
 e)  Ele é competente, salvo se já julgada pelo Tribunal de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672257
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Questão 148: CS UFG - Pro Jur Leg (CM GYN)/CM GYN/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
No artigo 92, I, a Constituição Federal enumera entre os órgãos do Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça, atribuindo-lhe competência para apreciar

 a)  os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas do outro, e
tomar providências para o cumprimento da lei.

 b)  as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração
indireta, entre as quais autarquias e fundações.

 c)  a legalidade dos atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para as providências necessárias
ao cumprimento da lei.

 d)  a ação em que todos os membros da magistratura sejam interessados, ou que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam
direta ou indiretamente interessados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702327

Questão 149: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Em relação aos Tribunais de Contas e ao Conselho Nacional de Justiça, assinale a alternativa correta. 

 a)  O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas funções jurisdicionais, pode apreciar e realizar o controle incidental de constitucionalidade dos atos
administrativos. 

 b)  O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com sede na Capital do Estado, é composto de nove Conselheiros e tem quadro próprio de pessoal e jurisdição
em todo o território do Estado. 

 c)  Os Tribunais de Contas da União, Estados e do Distrito Federal são órgãos auxiliares do Executivo no cumprimento do controle interno do patrimônio e fiscalização
dos recursos públicos de referidos entes. 

 d)  Compete ao Conselho Nacional de Justiça receber e conhecer das reclamações contra atos praticados por serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e
de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/732645

Questão 150: CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Conforme o entendimento do STF e a legislação pertinente, a função constitucional atribuída ao Conselho Nacional de Justiça inclui

 a)  o controle interno da atuação administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário.
 b)  o controle de legalidade de atos normativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, o que não implica a possibilidade de afastar, por

inconstitucionalidade, a aplicação de lei.
 c)  o recebimento e conhecimento de reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, assim como o zelo pelo cumprimento dos deveres funcionais dos

magistrados, incluídos os do STF.
 d)  a revisão dos atos jurisdicionais dos magistrados e dos tribunais, exceto os do STF.
 e)  a revisão, de ofício ou mediante provocação, a qualquer tempo, dos processos disciplinares contra serviços auxiliares do Poder Judiciário, serventias e órgãos

prestadores de serviços notariais e de registro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736328

Questão 151: QUADRIX - Ass (CODHAB)/CODHAB/Agente Administrativo/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Acerca do Conselho Nacional de Justiça, julgue o próximo item.
 
O Conselho Nacional de Justiça exerce sua competência sobre todos os órgãos do Judiciário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759102

Questão 152: VUNESP - Escr (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes,
cabendo-lhe

 a)  zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência.
 b)  elaborar relatório semestral, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho.
 c)  elaborar a cada trimestre relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário.
 d)  rever, de ofício, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de cinco anos.
 e)  apreciar, apenas mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los e revê-los.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058169

Questão 153: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2020
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Caso tribunal de justiça estadual profira decisão em última instância denegando habeas corpus, caberá ao interessado interpor recurso

 a)  especial, a ser julgado pelo STJ.
 b)  ordinário, a ser julgado pelo STF.
 c)  ordinário, a ser julgado pelo STJ.
 d)  extraordinário, a ser julgado pelo STJ.
 e)  extraordinário, a ser julgado pelo STF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1120741
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Questão 154: FGV - TSJ (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Maria, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou mandado de segurança contra ato ilegal de autoridade estatal. A ordem requerida foi indeferida por unanimidade
pelo Tribunal de Justiça, órgão competente para conhecer originariamente do pedido. Na avaliação da Defensoria Pública, o acórdão proferido é manifestamente contrário
à ordem constitucional.

À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República de 1988, o acórdão proferido, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos em lei, pode ser
impugnado via:

 a)  recurso especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
 b)  recurso ordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
 c)  recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
 d)  recurso ordinário, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;
 e)  recurso especial, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864030

Questão 155: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Competirá originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar

 a)  o habeas data contra ato do Tribunal de Contas da União que tenha negado ao impetrante a possibilidade de retificação de dados constantes a seu respeito na
lista de licitantes inidôneos mantida pela corte de contas.

 b)  a ação popular ajuizada em face de desembargador Presidente de Tribunal de Justiça visando à anulação de contrato celebrado pelo Tribunal com suposto
prejuízo ao erário.

 c)  a ação civil pública visando à responsabilização de Governador de Estado por supostos danos causados por obra viária estadual ao meio ambiente.
 d)  o mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado que tenha negado ao impetrante acesso a processo administrativo no qual lhe seja imputada a prática

de ilícito em procedimento licitatório.
 e)  o habeas corpus em que seja paciente membro de Tribunal Superior denunciado pela prática de infração penal comum.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/877317

Questão 156: VUNESP - JE TJAC/TJ AC/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
É competência, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,

 a)  nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado; e o mandado de segurança e o habeas data  contra atos da Mesa da
Câmara dos Deputados.

 b)  as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração
indireta; e a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur  às cartas rogatórias.

 c)  os conflitos de competência entre quaisquer tribunais; e o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição da Câmara dos
Deputados.

 d)  nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados; e a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878147

Questão 157: VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
É entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

 a)  O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não causa nulidade, em nenhuma circunstância.
 b)  A inversão do ônus da prova não se aplica às ações de degradação ambiental.
 c)  O locatário possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado.
 d)  A ocupação indevida de bem público configura detenção, de natureza precária, sendo suscetível de retenção e/ou indenização por acessões e benfeitorias.
 e)  Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em

denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/954721

Questão 158: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Direito/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Assinale a opção correta, acerca da competência para julgamento de autoridades pela prática de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, segundo
entendimento do STF. 

 a)  Governador de estado que cometer crime de responsabilidade responderá na respectiva assembleia legislativa estadual. 
 b)  Vice-governador que cometer crime comum responderá no STJ. 
 c) Deputado estadual que cometer crime comum será julgado pelo presidente do tribunal de justiça do estado correspondente. 
 d) Chefe da Casa Civil que cometer crime de responsabilidade conexo com governador de estado será processado e julgado pelo STJ. 
 e)  Membro de tribunal de contas estadual que cometer crimes comuns e(ou) crime de responsabilidade responderá no STJ.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973035

Questão 159: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar originariamente as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro,
Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981887
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Questão 160: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Judiciário e seus órgãos, julgue o item subsequente.
 
Os ministros do STJ são escolhidos pelo presidente do STF entre candidatos indicados em lista sêxtupla e com aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043610

Questão 161: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Sem Especialidade/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Insere-se na competência originária do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar

 a)  o recurso especial interposto contra acórdão dos tribunais regionais federais.
 b)  os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros.
 c)  a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.
 d)  o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de outro tribunal superior, com exceção do Supremo Tribunal Federal.
 e)  os pedidos de homologação de sentença estrangeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071507

Questão 162: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Informática/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a homologação de sentença estrangeira, a extradição solicitada por Estado estrangeiro e a concessão de exequatur às
cartas rogatórias serão processadas e julgadas originariamente pelo

 a)  Superior Tribunal de Justiça, nas três hipóteses.
 b)  Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.
 c)  Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, respectivamente.
 d)  Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.
 e)  Supremo Tribunal Federal, nas três hipóteses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071561

Questão 163: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Com relação à organização dos poderes, julgue o item.
 
Suponha‐se que o juiz federal do Acre tenha suscitado conflito de competência com o juiz federal de Brasília. Nesse caso, caberá ao Superior Tribunal de Justiça julgar o
presente conflito de competência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207265

Questão 164: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
A respeito do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que

 a)  os Ministros são nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de quarenta e menos de sessenta anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria relativa do Senado Federal.

 b)  um quinto dos Ministros é composto, em partes iguais, de advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital, alternadamente.
 c)  um terço dos Ministros é composto por juízes dos Tribunais Regionais Federais, indicados em lista tríplice elaborada pelo Superior Tribunal de Justiça.
 d)  dois quintos dos Ministros é composto por desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Superior Tribunal de

Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/291474

Questão 165: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.
 
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da simetria na organização dos poderes autoriza que um estado da Federação condicione a instauração de ação
penal contra o seu governador à prévia autorização da respectiva assembleia legislativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625401

Questão 166: FAUEL - Esp Reg (AGEPAR)/AGEPAR/Advogado/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, a respeito do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Constituição Federal.

 a)  O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no máximo, trinta e três Ministros.
 b)  Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, o crime político.
 c)  Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado,

e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.
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 d)  Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634593

Questão 167: FCC - Adv (SABESP)/SABESP/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Considere as seguintes situações hipotéticas:

I.   Bernardino é juiz do Tribunal Regional Federal da 3º Região, possui 34 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

II.   Frederica é Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possui 59 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

III.   Julia é Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, possui 64 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

De acordo com a Constituição Federal do Estado de São Paulo, preenchidas as formalidades legais, e com base apenas nos dados fornecidos, poderão compor o Superior
Tribunal de Justiça,

 a)  Bernardino, Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 31 Ministros.
 b)  somente Frederica, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 31 Ministros.
 c)  somente Bernardino e Frederica, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.
 d)  somente Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.
 e)  Bernardino, Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/644477

Questão 168: FGV - Est For (MPE RJ)/MPE RJ/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Após regular tramitação, Pedro não obteve êxito, em primeira e em segunda instâncias, na ação judicial que ajuizara, perante a Justiça Comum, em face de Antônio. O
advogado de Pedro, por entender que a decisão proferida afrontava a Lei Federal nº 123, afirmou que iria recorrer para uma instância superior.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o recurso pretendido:

 a)  é incabível;
 b)  deve ser direcionado ao Supremo Tribunal Federal;
 c)  deve ser direcionado ao Superior Tribunal de Justiça;
 d)  deve ser direcionado ao Tribunal Federal de Recursos;
 e)  deve ser direcionado ao Conselho Nacional de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667403

Questão 169: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Jurídica/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
O Ministério Público impetrou mandado de segurança, contra ato de Desembargador, perante o Tribunal de Justiça do Estado. O pedido formulado foi indeferido com
base em um argumento considerado, pela Instituição, nitidamente contrário à ordem constitucional. À luz desses fatos, o Ministério Público decidiu manejar o recurso
cabível para que a causa seja analisada pelo Tribunal Superior competente.

Sobre a sistemática constitucional e a divisão de competências dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

 a)  Deve ser interposta reclamação constitucional endereçada ao Supremo Tribunal Federal.
 b)  Deve ser interposto recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
 c)  Deve ser interposto recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
 d)  Deve ser interposto recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
 e)  Deve ser interposto recurso ordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/669328

Questão 170: IBADE - GSSP (SEJUC SE)/SEJUC SE/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá:

 a)  provocar as organizações internacionais que atuam na defesa e proteção dos direitos humanos para atuar no processo como amicus curiae.
 b)  de imediato, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.
 c)  determinar a intervenção federal no município que se recusar ou que falhar na promoção e proteção dos direitos humanos.
 d)  acionar a Força Nacional para apoiar operações de infiltração de agentes policiais, que podem ser realizadas nos mais diversos pontos do país.
 e)  suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693133

Questão 171: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.
 
Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente mandados de segurança e habeas data  contra ato de ministro de Estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694906

Questão 172: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2018
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
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A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.
 
Infração penal comum cometida por desembargador de tribunal regional federal será julgada originariamente pelo Supremo Tribunal Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705329

Questão 173: ITAME - AAd (Pref Sen Can)/Pref Sen Can/2020
Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)
A                          é constituída pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e os Juízes federais. Julga as ações provenientes dos estados, nas causas em que for parte a
União, Autarquias ou Empresa Pública Federal.

 a)  Justiça do Trabalho
 b)  Justiça Eleitoral
 c)  Justiça Estadual
 d)  Justiça Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1292065

Questão 174: FGV - TSJ (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)
A comissão externa da Câmara dos Deputados criada para acompanhar as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes aprovou em dezembro de
2018 o seu relatório final, no qual cobra a federalização do caso. Como é sabido, no Brasil é possível que haja federalização de casos de grave violação de direitos
humanos.

Segundo a Constituição da República de 1988, qual seria a finalidade desse deslocamento de competência para a justiça federal é:

 a)  garantir a Lei e a Ordem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de perturbação da ordem;
 b)  dar efetividade ao sistema de garantia de direitos fundamentais previstos no âmbito da Constituição e da legislação federal;
 c)  promover a atuação integrada, no plano estadual e federal, de administradores e responsáveis pelas investigações de casos que envolvam violação de direitos

humanos;
 d)  combater a eventual morosidade dos agentes do sistema de justiça que comprometa a imagem do país junto aos organismos multilaterais de cooperação

internacional;
 e)  assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864076

Questão 175: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Apoio Especializado/Infraestrutura em Tecnologia da Informação/2019
Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal, competirá a Tribunal Regional Federal julgar,

 a)  em grau de recurso, habeas data contra ato de autoridade federal decidido originariamente por juiz federal da área de sua jurisdição.
 b)  originariamente, causa fundada em contrato da União com organismo internacional.
 c)  originariamente, conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União.
 d)  em grau de recurso, mandado de segurança contra ato de juiz federal da área de sua jurisdição.
 e)  originariamente, crime previsto em tratado internacional que tenha execução iniciada no País e resultado ocorrido no estrangeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/942823

Questão 176: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019
Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)
Considere que determinado Tribunal Regional Federal pretenda adotar algumas medidas, para atender de modo mais adequado e racional a um aumento de demanda
havido nos últimos tempos. Para tanto, em conformidade com a Constituição Federal, poderá o Tribunal

 a)  funcionar descentralizadamente, mediante a transferência temporária e periódica de sua sede, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em
todas as fases do processo.

 b)  ampliar sua composição, mediante a promoção, por merecimento, de juízes federais com mais de três anos de exercício, recrutados, quando possível, na
respectiva região.

 c)  determinar que sejam julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado respectivo os recursos cabíveis nas causas de competência dos juízes federais processadas pela
justiça estadual, em razão de a comarca não ser sede de vara do juízo federal.

 d)  constituir Câmaras regionais, compostas por juízes vindos mediante remoção de outros Tribunais Regionais Federais e de Tribunais de Justiça dos Estados.
 e)  servir-se de equipamentos públicos e comunitários para instalar a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional,

nos limites territoriais da respectiva jurisdição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943480

Questão 177: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)
Considere o seguinte caso hipotético: Métio, Procurador da República, com atuação em Porto Alegre, viaja de carro com a família para o litoral norte de São Paulo.
Durante o trajeto, no início da Rodovia dos Imigrantes, ainda na cidade de São Paulo, acaba perdendo o controle do veículo e atropela uma pessoa que estava no
acostamento trocando o pneu do seu carro, a qual é socorrida ao hospital mais próximo, situado na cidade de São Bernardo do Campo, mas vem a óbito. Métio é
denunciado por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No caso em tela, a competência para processar e julgar o Procurador da República Métio é 

 a)  do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 b)  do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, pois o crime ocorreu no estado de São Paulo. 
 c)  do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pois ele oficia junto ao juízo federal abrangido por aquele tribunal. 
 d)  de uma das varas federais, com atribuição criminal, da 1a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo – capital. 
 e)  de uma das varas criminais da justiça estadual de São Paulo – capital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943732
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Questão 178: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)
Considere as seguintes situações:

I. Servidor público municipal concursado, que mantinha inicialmente vínculo celetista com a Administração e posteriormente migrou para regime estatutário
instituído por lei, pretende ingressar com ação para questionar o pagamento de verbas remuneratórias relativas ao período anterior à aludida migração de regime.

II. Instituição financeira pretende obter ordem judicial para que o sindicato dos bancários de determinada região, em meio à deflagração de movimento grevista,
se abstenha de praticar atos que impeçam o acesso de funcionários e clientes a agências bancárias de sua rede na localidade.

III. Instituto Nacional do Seguro Social pretende executar contribuições previdenciárias referentes a contrato de trabalho cujo vínculo foi reconhecido em sede de
reclamação trabalhista, incidentes sobre verbas salariais que não foram abrangidas pela condenação judicial.

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são de competência da Justiça do Trabalho as ações referidas APENAS em

 a)  I e II.
 b)  I e III.
 c)  II.
 d)  III.
 e)  II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653904

Questão 179: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Apoio Especializado/Estatística/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)
O maior desejo profissional de Márcio é ser membro do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a Constituição Federal, referido Tribunal compor-se-á de vinte e
sete Ministros, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Márcio é brasileiro, tem sessenta e seis anos de idade e
é um dos melhores advogados na área trabalhista do país, área em que atua há mais de trinta anos, sendo reconhecido por sua ilibada reputação. Com base apenas nos
dados fornecidos, em relação à composição do Tribunal Superior do Trabalho, Márcio

 a) poderá compô-lo, pois um terço de seus membros deve ser nomeado entre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e reputação ilibada.
 b) poderá compô-lo, pois um quinto de seus membros deve ser nomeado entre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e reputação

ilibada.
 c) não poderá compô-lo, pois seus membros advêm exclusivamente dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira.
 d) não poderá figurar dentre seus membros, por não preencher todos os requisitos necessários para tanto.
 e) não poderá figurar dentre seus membros, pois além dos juízes oriundos da magistratura de carreira, um quinto de sua composição é formado apenas por

integrantes do Ministério Público do Trabalho.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/674194

Questão 180: VUNESP - JL (TJ SC)/TJ SC/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)
Considerando o teor das Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa que aponta, correta e respectivamente, a competência para processar e
julgar: ação de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho proposta por empregado contra empregador; ação possessória ajuizada
em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

 a)  Justiça Estadual e Justiça Federal.
 b)  Ambas na Justiça do Trabalho.
 c)  Justiça do Trabalho e Justiça Estadual.
 d)  Justiça Estadual e Justiça do Trabalho.
 e)  Ambas na Justiça Estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717244

Questão 181: IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)
Analise atentamente as afirmativas a seguir.
 

I. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros.
 
II. É competência da Justiça do Trabalho as ações que envolvam exercício do direito de greve.
 
III. Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar apenas de forma centralizada.

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

 a) I, II e III. 
 b) I, apenas. 
 c) II, apenas.
 d) I e II, apenas.
 e) I e III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017529

Questão 182: FUNDEP - Estag (TRF1 MG)/TRF 1/Direito/2019
Assunto: Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)
Quanto às competências e características próprias dos órgãos do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

 a) A competência dos tribunais estaduais será definida na constituição estadual, cabendo ao Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de organização judiciária.
 b) A Justiça Federal é, por definição, o órgão judicial competente para as causas que tenham como partes o Estado, suas autarquias e empresas públicas estaduais.
 c) Compete à Justiça Federal processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares.
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 d) O Tribunal Regional Federal julga originariamente o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à
presidência e vice-presidência da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876007

Questão 183: CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)
Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à nacionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.
 
De acordo com o princípio constitucional da reserva legal, as normas que preveem os crimes militares são taxativas, devendo tais crimes estar tipificados em dispositivo
próprio e específico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596770

Questão 184: IBADE - Sarg (CBM PB)/CBM PB/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)
Quanto à organização da Justiça Militar, prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa correta.

 a) São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar, os Tribunais e Auditores Militares instituídos por lei.
 b) Os Ministros do Superior Tribunal Militar deverão ser escolhidos entre oficiais-generais da Marinha, oficiais-generais do Exército, oficiais-generais da Aeronáutica,

da ativa ou reserva, e de qualquer posto da carreira, entre civis.
 c) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos na Constituição da República Federativa do Brasil.
 d) Os Ministros civis do Superior Tribunal Militar serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692692

Questão 185: IBADE - Cab (CBM PB)/CBM PB/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)
Considerando as disposições previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa correta.

 a) Compete aos juízes de direito da justiça comum processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

 b) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados e civis, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, incluindo a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e
da graduação das praças.

 c) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos
Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil
integrantes.

 d) São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692851

Questão 186: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)
Os Estados-membros organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal. A respeito da Justiça Estadual, é INCORRETO afirmar:

 a)  A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
 b)  O Tribunal de Justiça não poderá funcionar de forma descentralizada.
 c)  Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual,

vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.
 d)  Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
 e)  O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva

jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1100239

Questão 187: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Técnico Legislativo/2020
Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)
Em conformidade com a disciplina da organização do Poder Judiciário no âmbito regional pela Constituição Federal, os Estados

 a)  criarão juizados especiais, com competência para o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, vedada, em relação a estas últimas, a possibilidade de transação.

 b)  criarão justiça de paz, com competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, com caráter jurisdicional.

 c)  definirão a competência dos tribunais estaduais em suas constituições respectivas, sendo a organização judiciária estadual matéria reservada à lei complementar,
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

 d)  poderão criar Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e, em segundo grau, pelos Conselhos de Justiça, ou por Tribunal de
Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

 e)  observarão a regra pela qual os Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais, encaminharão suas propostas orçamentárias,
elaboradas dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1239154

Questão 188: IBFC - Tec (Divinópolis)/Pref Divinópolis/Legislativo/Redação Oficial/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)
Relativamente ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta:

 a)  Cabe aos Municípios a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Estadual
 b)  É vedado ao Tribunal de Justiça funcionar de maneira descentralizada
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 c)  É vedado ao Tribunal de Justiça instalar a justiça itinerante
 d)  Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/642764

Questão 189: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, na hipótese de um crime de homicídio doloso cometido por militar estadual em que a vítima é um civil, a competência para processar e
julgar o delito é

 a)  do Tribunal de Justiça Militar.
 b)  do Tribunal do Júri.
 c)  da justiça militar estadual.
 d)  do juiz criminal estadual.
 e)  do Tribunal de Justiça Estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695063

Questão 190: MS CONCURSOS - Sarg (CBM SC)/CBM SC/2018
Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988)
“A Justiça Militar Estadual, criada por lei de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça
e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou, nos estados em que o efetivo militar seja superior a                       integrantes, por Tribunal de Justiça Militar
(CF, art. 125, § 3.°). Anote-se que, diferentemente da Justiça Militar federal, na Justiça Militar estadual temos tribunal de segundo grau, que será o próprio Tribunal de
Justiça do Estado, ou, caso o Estado possua efetivo militar superior a 20.000 (vinte mil) integrantes, será criado, por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, o Tribunal de
Justiça Militar.”
 
Qual alternativa preenche a lacuna corretamente?

 a)  10.000 (dez mil)
 b)  20.000 (vinte mil)
 c)  22.000 (vinte e dois mil)
 d)  25.000 (vinte e cinco mil)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/925667

Questão 191: Instituto AOCP - Ana (Pref Betim)/Pref Betim/Jurídico/2020
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Referente ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

 a)  O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se á em decisão por voto da maioria do respectivo tribunal ou do Conselho
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

 b)  Nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco
membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e
a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

 c)  Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 02 (dois) anos do afastamento do cargo por aposentadoria
ou exoneração.

 d)  As custas e emolumentos serão destinados, preferencialmente, ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.
 e)  O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1223206

Questão 192: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no que se refere ao Poder Judiciário, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

 b)  Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público.

 c)  O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dez Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.

 d)  O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no máximo, trinta e três Ministros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030654

Questão 193: Instituto AOCP - Adv (CM CS Agosti)/CM C Sto Agostinho/2019
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Referente à Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  Ao Conselho Nacional de Justiça compete rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos
de um ano.

 b)  Nos tribunais com número superior a vinte e três julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e três membros,
para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra
metade por eleição pelo tribunal pleno.

 c)  Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

 d)  Lei complementar, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, disporá sobre o Estatuto da Magistratura.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125021

Questão 194: CS UFG - Ana (SANEAGO)/SANEAGO/Administrador/2018
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Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que se refere à composição dos Tribunais Superiores,

 a)  o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de dezessete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta anos e menos de sessenta e cinco anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo um quinto dentre
advogados com mais de quinze anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado
o disposto no art. 94 da CF e os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo Supremo Tribunal
Federal.

 b)  o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de seis membros, escolhidos mediante eleição, pelo voto secreto, sendo dois juízes dentre os Ministros do
Supremo Tribunal Federal; três juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; e por nomeação do Presidente da República, de um dentre seis advogados de
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

 c)  o Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado
Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto
mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo
três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional; dois, por escolha paritária, dentre juízes
auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

 d)  o Superior Tribunal de Justiça compor-se-á de, no mínimo, vinte e sete ministros. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da
República, dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, sendo dois terços dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados
pelo Supremo Tribunal Federal e um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios,
alternadamente, indicados na forma do art. 94 da Constituição Federal de 1988.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/601374

Questão 195: IADES - PAS (CFM)/CFM/Advogado/2018
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
A respeito do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 

 a)  A inamovibilidade é, nos termos do artigo 95, inciso II, da Constituição Federal, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, como
também o substituto. 

 b)  Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da metade dos respectivos membros, conforme
procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

 c)  A Constituição determina que a metade dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seja nomeada entre advogados e membros do Ministério Público
Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente.

 d)  Ao Poder Judiciário não é assegurada autonomia administrativa e financeira, apenas funcional.
 e)  A execução de débito do Conselho de Fiscalização se submete ao sistema de precatório. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616898

Questão 196: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/2018
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Relativamente ao funcionamento e composição dos órgãos do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece que

 a)  o Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.

 b)  a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas em todos os juízos e tribunais, funcionando, nos dias em que não houver expediente
forense normal, juízes em plantão permanente.

 c)  os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, cinco juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da
República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos.

 d)  o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, vinte e dois Ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

 e)  o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e exercem função jurisdicional em todo o
território nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/641100

Questão 197: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Está afirmado como direito fundamental na Constituição Federal que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. De modo
harmônico com essa norma tem-se que, no direito brasileiro,

 a)  é necessário haver aprovação específica do Poder Legislativo para que uma questão constitucional discutida em processo judicial seja considerada como de
repercussão geral.

 b)  cabe à lei criar varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

 c)  as súmulas vinculantes, para se aplicarem à Administração pública direta e indireta, devem ser convertidas em lei.
 d)  as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos desde que

aprovadas pelo Poder Legislativo.
 e)  apenas a lei pode exigir prévia autorização administrativa como requisito para o exercício da liberdade de reunião.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653991

Questão 198: IADES - Sold (PM DF)/PM DF/Combatente/2018
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Com relação ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

 a) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes à
sessão.

 b) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é dotado de competência jurisdicional em todo o território nacional.
 c) O Superior Tribunal de Justiça tem a competência de julgar, originariamente, o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o estado, o

Distrito Federal ou o território.
 d) A competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas do CNJ, tem sido reconhecida apenas na hipótese de

impetração, contra este, de mandado de segurança, de habeas data, de habeas corpus (quando
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for o caso) ou de mandado de injunção, de sorte que as ações ordinárias deverão ser propostas perante o juízo federal de primeira instância.
 e) Os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, entre outros, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de

constitucionalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662105

Questão 199: IPEFAE - Proc (IPSJBV)/IPSJBV/2018
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
Segundo estabelece a Constituição Federal sobre a estrutura do poder judiciário, analise as assertivas abaixo e responda:

I- O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.

II- Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso
Nacional.
 
III- O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. Serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais
de trinta e menos de setenta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

IV- Será formada a composição do Superior Tribunal de Justiça por um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores
dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal e um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério
Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados.

Das afirmações, estão corretas apenas aquelas que constam em:

 a)  I e III.
 b)  I, III e IV.
 c)  II e III.
 d)  IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/721262

Questão 200: Instituto AOCP - Of (PM SC)/PM SC/2018
Assunto: Questões Mescladas de Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Congresso
Nacional, sendo dois dentre oficiais generais da Marinha, três dentre oficiais generais do Exército, dois dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto
mais elevado da carreira, e quatro dentre civis.

 b)  Aos juízes, é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos no mínimo dois anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

 c)  Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público.

 d)  São privativos de brasileiro nato os cargos de oficial das Forças Armadas e de Ministro da Justiça.
 e)  São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da

República ou de quem o haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/768307
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Gabarito
1) Errado  2) Errado  3) Certo  4) A  5) C  6) A  7) A
8) C  9) A  10) D  11) B  12) B  13) E  14) A
15) A  16) A  17) D  18) Certo  19) Errado  20) C  21) C
22) Anulada  23) E  24) B  25) D  26) C  27) Errado  28) B
29) D  30) D  31) Errado  32) Certo  33) E  34) E  35) Certo
36) C  37) Anulada  38) E  39) A  40) Certo  41) B  42) E
43) D  44) Certo  45) D  46) D  47) C  48) Errado  49) A
50) Errado  51) Errado  52) Errado  53) A  54) Certo  55) Certo  56) Errado
57) B  58) Certo  59) B  60) C  61) C  62) E  63) A
64) A  65) B  66) D  67) B  68) Errado  69) B  70) A
71) A  72) Certo  73) A  74) B  75) Certo  76) C  77) C
78) E  79) E  80) Errado  81) C  82) C  83) A  84) A
85) A  86) C  87) A  88) A  89) B  90) A  91) B
92) E  93) C  94) Certo  95) D  96) B  97) C  98) A
99) A  100) C  101) A  102) B  103) E  104) D  105) B
106) B  107) D  108) B  109) B  110) C  111) B  112) D
113) D  114) Errado  115) Certo  116) Errado  117) Errado  118) E  119) D
120) A  121) D  122) E  123) C  124) D  125) Errado  126) A
127) E  128) Errado  129) Errado  130) Errado  131) B  132) C  133) Certo
134) Certo  135) D  136) A  137) D  138) D  139) A  140) C
141) E  142) B  143) Anulada  144) E  145) Errado  146) B  147) D
148) C  149) D  150) A  151) Errado  152) A  153) C  154) D
155) D  156) B  157) E  158) E  159) Errado  160) Errado  161) E
162) D  163) Errado  164) C  165) Errado  166) C  167) Anulada  168) C
169) C  170) E  171) Errado  172) Errado  173) D  174) E  175) A
176) E  177) C  178) A  179) D  180) B  181) D  182) A
183) Certo  184) Anulada  185) C  186) B  187) E  188) Anulada  189) B
190) B  191) B  192) B  193) A  194) C  195) A  196) A
197) B  198) D  199) D  200) C


