
PROVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ    

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Questão 51 

Resposta correta: C 

Justificativa: O art. 61, §1º, II, “a”, da CF/88 define como de iniciativa do Presidente da República as leis que 

tenham como escopo “a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração” (grifos acrescidos). Regra essa que, por razões de simetria e 

parametricidade, também devem ser observadas no âmbito dos Estados-membros e dos Municípios, 

conforme reiteradamente tem decidido o STF (por exemplo, ADI 1.809, Min. Celso de Mello). Da mesma 

forma, o inciso XIII do art. 37 da CF/88 define que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Por isso, está correta a 

alternativa C (“privativa do governador do estado, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos 

índices federais de correção monetária”). 

 

QUESTÃO 52  

Resposta correta: C 

Justificativa: Sabidamente, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.019/09, “considera-se autoridade coatora 

aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Todavia, chama 

atenção o fato de que o enunciado usa a expressa “vinculada hierarquicamente à autoridade coatora, a 

autoridade indicada, mesmo não sendo a coatora, manifestou-se no mérito aos prestar as informações” 

(destacado). Ou seja, não especifica se esse vínculo hierárquico é superior ou inferior. Todavia, pelo contexto 

fático narrado no enunciado, a impressão é de que o Examinador pretendeu descrever os exatos contornos 

dos requisitos da teoria da encampação, isto é: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que 

prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas 

informações prestadas; c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal 

(AgRg no RMS 43.289/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Sendo essa a 

quadra fática pensada pelo examinador, então, a resposta correta seria a assertiva C (“aplicar a teoria da 

encampação, considerando legítima a autoridade indicada como coatora para figurar no polo passivo”). Até 

porque, o enunciado não informa sobre possível preliminar de ilegitimidade nas informações. Acrescente-se 

que rejeitar a alternativa C significaria, pela via reflexa, deixar a questão com mais de uma resposta correta. 

Isso porque, pelo estágio da marcha processual, reconhecer a ilegitimidade seria o mesmo que “declarar a 

nulidade processual” (alternativa A) e mandar emendar a inicial (alternativa D). Vai dai, até por exclusão, o 

gabarito oficial deve mesmo apontar a alternativa C como correta. Ou seja, o CESPE cobrou a Súmula 628 

recém editada pelo STJ, cujo teor é o seguinte: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança 

quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a 

autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito 



do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na 

Constituição Federal.” 

 

QUESTÃO 53  

Resposta correta: C 

Justificativa: O art. 97 da CF/88 define que “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”. Ao interpretar o citado preceito constitucional, nosso Pretório Excelso editou a 

Súmula Vinculante nº 10, cuja redação aponta que: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” Por isso, na questão, a 

resposta correta vem elencada na assertiva “C” (“violou a cláusula da reserva do plenário, uma vez que 

afastou a incidência, ainda que em parte, de ato normativo do poder público”), eis que ela está totalmente 

em consonância com a SV 10. De qualquer forma, merece ficar aqui registrado que a assertiva B (“violou 

cláusula da reserva do plenário, uma vez que o afastamento da incidência do referido ato SÓ poderia ... 

concomitantemente à declaração de inconstitucionalidade deste”), por mais que se insinue também como 

verdadeira, em verdade, ela não pode ser assim considerada porque o termo “SÓ” faz uma restrição indevida, 

posto que, no campo hipotético, não se pode descartar a hipótese do afastamento da incidência se dar por 

motivo diverso e dissociado ao problema de inconstitucionalidade – por exemplo, o caso fático poderia não se 

enquadrar na hipótese de incidência do referido ato normativo). O que não impede a tentativa de anular a 

questão, já que o enunciado estava fechado à hipótese de inconstitucionalidade. Afinal, sob esta ótica (de que 

também a alternativa B ignorava hipóteses diversas de problemas ligados à inconstitucionalidade), então, a 

questão teria duas respostas corretas. Todavia, é inegável que a assertiva C está em plena sintonia com a SV 

10. Assim, deve aparecer no gabarito oficial como correta. 

 

QUESTÃO 54  

Resposta correta: B 

Justificativa: O §2º do art. 33 da CF/88 define a exigência de Lei Complementar para a criação de regiões 

metropolitanas (exige continuidade urbana, isto é, não há separação física), aglomerações urbanas (pode 

haver ou não continuidade urbana, mas há problemas em comum – caso de Brasília e o seu Entorno) e 

microrregiões (não há continuidade urbana). Vejamos: “Art. 25 – (...). § 3º Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum.” (destacado). Logo, a resposta correta é a alternativa B (“lei complementar”). 

 

QUESTÃO 55  

Resposta correta: A 



Justificativa: Muito embora o §2º do art. 102 da CF/88 mencione apenas que as “decisões definitivas de 

mérito” das ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 

efeitos erga omnes e eficácia vinculante, a Lei 9.868/99, no seu arts. 11, §1º, ao tratar da ação direta de 

inconstitucionalidade, estabeleceu que “a medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida 

com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa”. Logo, 

estabeleceu que, como regra, no controle de constitucionalidade, as medidas cautelares devem também 

produzir eficácia vinculante e de maneira ex nunc. O que se aplica também à ação declaratória de 

constitucionalidade. Aliás, o que é até mesmo uma decorrência lógica, diante dos limites da eficácia da 

cautelar que estão delineados no art. 21 da mesma lei (“consistente na determinação de que os juízes e os 

Tribunais, suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo 

objeto da ação até seu julgamento definitivo. ”). Note-se que o comando é geral (“juízes e os Tribunais”), sem 

exceção, bem como que ele não dá margem à possibilidade de retroação dos efeitos (apenas autoriza a 

suspensão dos processos). Inclusive, no parágrafo único do citado preceito, há a previsão da perda automática 

da eficácia cautelar se o Tribunal não julgar o feito em 180 dias. Vai daí, restam fulminadas as demais 

assertivas apresentadas na questão, eis que consideram como possível efeito repristinatório e/ou eficácia ex 

tunc nas cautelares concedidas (por maioria absoluta) no bojo de ação declaratórias de constitucionalidade. 

Por isso, a alternativa A é a resposta correta. 

 

QUESTÃO 56  

Resposta correta: C 

Justificativa: O art. 86 da nossa Carta Magna estabelece que cabe à Câmara dos Deputados fazer o juízo de 

admissibilidade de acusação pela suposta prática de crime de responsabilidade atribuída ao Presidente da 

República. Vejamos: “Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da 

Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 

penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. ” (grifos acrescidos). Assim, 

temos como resposta correta a assertiva C (“pela Câmara dos Deputados”). 

 

QUESTÃO 57  

Resposta correta: A 

Justificativa: O art. 3º da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (1º 

tratado/convenção de direitos humanos internalizado no Brasil, com força de Emenda Constitucional, 

conforme passou a prever o art. 5º, §3º, da CF/88, acrescentado pela EC 45/2004) está assim redigido: “Artigo 

3 Princípios gerais Os princípios da presente Convenção são: a) O respeito pela dignidade inerente, a 

autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) A 

não discriminação; c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; d) O respeito pela diferença e 

pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; e) A 

igualdade de oportunidades; f) A acessibilidade; g) A igualdade entre o homem e a mulher; h) O respeito pelo 

desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de 

preservar sua identidade” (destaque acrescido). Desta forma, considerando o teor da alínea “g”, apenas a 

alternativa A da questão 57 está correta. 



QUESTÃO 58  

Resposta correta: B 

Justificativa: Ensinam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de Direito Constitucional, 

Saraiva, 13ª ed., 2018, pág. 137/8) que “os direitos chamados de terceira geração peculiarizam-se pela 

titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são concebidos para a proteção não do homem isoladamente, 

mas de coletividades, de grupos. Tem-se, aqui, o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio 

ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural” (destacado). O mesmo entendimento já foi 

expressado pela nossa Corte Suprema no RE 134.297 (Min. Celso de Mello). Assim, a alternativa B está 

correta. 
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