
94 A Constituição Federal de 1988 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever 

de votar para os maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade.  

Gabarito preliminar: ITEM ERRADO 

Fundamentação para recurso: o item deve ter o gabarito alterado para correto.  

É que a Constituição Federal, de modo expresso, prevê no § 1º do artigo 14 que o voto e o 

alistamento são facultativos para os analfabetos, para as pessoas maiores de 70 anos e para 

aqueles que possuam entre 16 e 18 anos. Mesmo o Código Eleitoral, em seu artigo 6º, não 

expande a facultatividade do dever de votar para aqueles que alegarem a escusa de consciência. 

Avançando, ainda que se queira emprestar essa interpretação fazendo uso da escusa de 

consciência, prevista no artigo 5º, VIII, tal situação não prevalecerá. 

Isso porque aqueles que invocam a escusa de consciência têm o dever de se dirigir aos locais de 

votação, não lhes sendo imposto optar por candidato X ou Y. Caso não queiram interferir 

diretamente na vontade estatal, podem fazer uso do voto em branco ou mesmo da anulação. 

É importante destacar que o direito à escusa de consciência e de crença, assim como todos os 

outros direitos fundamentais, não é absoluto, devendo ser limitado e conformado à luz dos 

outros dispositivos constitucionais. 

A título ilustrativo, um grupo contrário às vacinas alegava a liberdade de consciência e de 

convicção filosófica e a questão foi parar no STF. 

Ao analisar o pedido, o Tribunal decidiu ser ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória 

de filho menor por motivo de convicção filosófica. Isso, claro, vale para vacinas testadas, 

aprovadas e registradas, cuja aplicação obrigatória seja determinada por lei ou determinação 

dos entes federados com base no consenso médico-científico (STF, ARE n. 1.267.879). 

Quanto ao COVID, o STF entendeu que o poder público pode determinar aos cidadãos que se 

submetam, compulsoriamente, à vacinação, impondo punições àqueles que se recusem (multa, 

impedimento de frequentar lugares etc.). Contudo, não poderia fazer imunização à força (STF, 

ADI n. 6.586). 

Ou seja, a invocação da escusa de consciência para não se submeter ao dever de votar não 

encontra respaldo no ordenamento constitucional. O que não se pode impor, até mesmo pelo 

sigilo das votações, é o dever de escolher um candidato entre os que disputam o pleito. Caso 

descumpra a obrigação constitucional, a pessoa entre 18 e 70 anos, que seja alfabetizada, estará 

sujeita às penalidades previstas na legislação. 

Tal o cenário, espera-se a alteração do gabarito definitivo, passando o item de errado para certo. 

Subsidiariamente, diante da divergência doutrinária aplicável e na falta de entendimento 

definitivo do STF, o caso é de anulação do item. 

 



95 Autoriza-se o confisco de bem utilizado para o tráfico de drogas nas situações em que se 

constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime. 

Gabarito preliminar: ITEM ERRADO 

Fundamentação para recurso: o item deve ter o gabarito alterado para correto.  

Isso porque a Constituição, expressamente, em seu artigo 243, permite a expropriação-confisco 

de bens móveis ou imóveis utilizados tanto no tráfico de drogas quanto na exploração de mão 

de obra escrava. 

No STF, a interpretação dada à questão é a seguinte: “É possível o confisco de todo e 

qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a 

necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua 

modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer 

outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da 

Constituição Federal”. (RE n. 638.491, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 17.5.2017) 

Ao contrário do que entendeu a Banca Examinadora, existindo (ou não) habitualidade no uso do 

bem, é possível o confisco. Em outras palavras, no entendimento do STF, nem ao menos haveria 

a necessidade de se perquirir a habitualidade ou reiteração do uso do bem para a mercancia de 

drogas. Exige-se, apenas, o enquadramento nas situações do artigo 243 da CF. 

Assim, o caso é de inversão do gabarito. Subsidiariamente, a situação é de anulação do item, em 

razão de exigir conhecimentos relativos ao artigo 243 da CF, ponto que extrapola o edital de 

regência do concurso. 

 

97 As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira previstas na Constituição Federal de 1988 

têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem 

ampliá-las. 

Gabarito preliminar: ITEM CERTO 

Fundamentação para recurso: ao julgar o HC 83.113, o STF pontuou que 

“a perda da nacionalidade brasileira somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente 

definidas na Constituição da República, não se revelando lícito, ao Estado brasileiro, seja 

mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, 

inovar nesse tema, quer para ampliar, quer para restringir, quer, ainda, para modificar os casos 

autorizadores da privação - sempre excepcional - da condição político-jurídica de nacional do 

Brasil”. 

Porém, à época do julgamento em questão (julgamento em 26.6.2003) prevalecia a orientação 

de que todos os tratados e convenções internacionais guardavam hierarquia equiparada às leis 

ordinárias – portanto, infraconstitucional. 



Ocorre que a EC 45/04 acrescentou o § 3º ao artigo 5º da Constituição. Desse dispositivo se 

extrai o status constitucional dado aos tratados e convenções internacionais que versem sobre 

direitos humanos, quando incorporados sob a sistemática de aprovação própria das emendas à 

Constituição. 

Daí é que a situação narrada no item inegavelmente versa sobre direitos humanos. A 

consequência natural é que eventual tratado internacional nesse caso poderia revisitar a 

questão atinente à nacionalidade. 

Ainda é importante destacar que a invocação à soberania nesse caso poderia ser contestada, na 

medida em que nossa Constituição prevê, por exemplo, a adesão ao Tribunal Penal Internacional 

(artigo 5º, § 4º). Nessa ótica, até mesmo a situação de entrega do nacional seria possível, 

conforme defendem renomados doutrinadores, a exemplo de Flávia Piovesan. 

Assim, o item deve ser anulado, por estar embasado em posicionamento jurisprudencial do ano 

de 2003, que tomava como base premissa que foi modificada pelo cenário jurídico-

constitucional implementado pela EC 45/2004. 

 

98 Em caso de decretação do estado de sítio em razão de comoção interna autorizada pelo 

Congresso Nacional, admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais.  

Gabarito preliminar: ITEM ERRADO 

Fundamentação para recurso: o item deve ser anulado. 

É que o edital de regência do concurso, prevê dentro do conteúdo programático relativo à 

Defesa do Estado, o seguinte trecho: “4 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 4.1 

Forças Armadas (art. 142, CF). 4.2 Segurança pública (art. 144 da CF). 4.3 Organização da 

segurança pública. 4.4 Atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal”.  

Vê-se, pois, que do Título V da Constituição os conhecimentos exigidos envolvem os artigos 142 

e 144. 

Ocorre que o tema relativo ao estado de defesa e ao estado de sítio está tratado nos artigos 136 

a 141 da Constituição.  

Portanto, a temática relativa ao estado de sítio se situa fora do edital, o que leva à necessidade 

de anulação do item. 

 

99 Durante a vigência do estado de sítio, as imunidades parlamentares poderão ser suspensas 

pelo voto de dois terços dos membros da respectiva casa legislativa. 

Gabarito preliminar: ITEM CERTO 

Fundamentação para recurso: o item deve ser anulado. 



É que o edital de regência do concurso, prevê dentro do conteúdo programático relativo à 

Defesa do Estado, o seguinte trecho: “4 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 4.1 

Forças Armadas (art. 142, CF). 4.2 Segurança pública (art. 144 da CF). 4.3 Organização da 

segurança pública. 4.4 Atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal”.  

Deve ser mencionado, ainda que o § 8º do artigo 53, que dá embasamento direto ao item, 

também está fora do edital, que nada dispõe acerca do Poder Legislativo. 

Vê-se, pois, que o tema relativo ao estado de defesa e ao estado de sítio ou mesmo ao Estatuto 

dos Congressistas está fora do edital.  

A consequência natural é a necessidade de anulação do item. 


