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ÓRGÃO FUNÇÃO TÍPICA FUNÇÃO ATÍPICA

LEGISLATIVO
▪ LEGISLAR

▪ FISCALIZAR

▪ ADMINISTRAR: LICENÇA, FÉRIAS, 
PROVER CARGOS ETC.
▪JULGAR: CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE

EXECUTIVO ATOS DE ADMINISTRAÇÃO 

LEGISLAR: MEDIDA PROVISÓRIA (ART. 
62) 
JULGAR: APRECIAR DEFESA E RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS. **

JUDICIÁRIO 
EXERCER A FUNÇÃO 

JURISDICIONAL 

LEGISLAR: REGIMENTO INTERNO (ART. 
96, I, a) 
ADMINISTRAR: LICENÇA E FÉRIAS (ART. 
96, I, f) 



SISTEMA ADMINISTRATIVO

Regime adotado pelo Estado para o controle dos atos administrativos ilegais

ou ilegítimos praticados pelo Poder Público em seus vários níveis de governo.

Sistema Francês ou contencioso 

administrativo

Sistema Inglês ou Sistema Judiciário ou 
Jurisdição Una ou do Controle Judicial

Jurisdição 

administrativa

Formada pelos 

tribunais de 

natureza 

administrativa

Jurisdição 

Comum

Formada 

pelos órgãos 

do Poder 

Judiciário

Todos os litígios, sejam administrativos
ou de interesses exclusivamente
privados, podem ser resolvidos pelo
Poder Judiciário, que é o único capaz de
produzir decisões definitivas, com força
de coisa julgada.

ADOTADO NO BRASIL



FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/XVII Exame

A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e

judiciária parece se acirrar em torno dos limites do seu

exercício pelos três tradicionais Poderes. Nesse sentido, sobre

a estrutura adotada pela Constituição brasileira de 1988,

assinale a afirmativa correta.

a) O exercício da função legislativa é uma atribuição concedida

exclusivamente ao Poder Legislativo, como decorrência natural

de ser considerado o Poder que mais claramente representa o

regime democrático.
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b) O exercício da função jurisdicional é atribuição privativa do

Poder Judiciário, embora se possa dizer que o Poder

Executivo, no uso do seu poder disciplinar, também faça uso

da função jurisdicional.

c) O exercício de funções administrativas, judiciárias e

legislativas deve respeitar a mais estrita divisão de funções,

não existindo possibilidade de que um Poder venha a exercer,

atipicamente, funções afetas a outro Poder.
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d) A produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos

Poderes Legislativo e Executivo pode ser limitada pela atuação

do Poder Judiciário, no âmbito de sua atuação típica de

controlar a constitucionalidade ou a legalidade das normas do

sistema.

4
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O Conselho Nacional de Justiça

(CNJ) possui superioridade

hierárquica em questões

disciplinares, em relação à

competência originária de Tribunais

e juízos?

Ano: 2013 Banca: ESAF Órgão: MF

Prova: Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2013-mf-especialista-em-politicas-publicas-e-gestao-governamental-conhecimentos-basicos


Jurisprudência STF

“Ademais, ainda que esse fosse o resultado concreto

da ressalva da competência dos tribunais além da

atribuída ao CNJ, concluir-se-ia que não ocorreria

conflito de competência, mas superioridade

hierárquica do CNJ em questões disciplinares” (STF -

MC no MS 26.110, j. 18.08.2006, rel. Min. Joaquim

Barbosa, DJ 24.08.2006).
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STF = Supremo Tribunal Federal

CNJ = Conselho Nacional de Justiça

STJ = Superior Tribunal de Justiça

TST = Tribunal Superior do Trabalho

TSE = Tribunal Superior Eleitoral

STM = Superior Tribunal Militar

TJs = Tribunais de Justiça dos Estados e do DF e Territórios

TRFs = Tribunais Regionais Federais

TRTs = Tribunais Regionais do Trabalho

TREs = Tribunais Regionais Eleitorais



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF

TJ

JD

CNJ

TRF

JF

STJ STMTST TSE

STF CNJ

STJ STMTST TSE

STF

STJ STMTST TSE

ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL?ÓRGÃOS DA JUSTIÇA  ESTADUAL?TRIBUNAIS SUPERIORES?SEDE NA CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA? (ART. 18§ 1º)JURISDIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL?



 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ESTADUAL – TJ e JD

 ÓRGÃOS DA JUSTIÇA FEDERAL – TRF e JF

 TRIBUNAIS SUPERIORES – STJ, TST, TSE e STM

 ÓRGÃOS COM SEDE NA CAPITAL FEDERAL – STF, STJ, TST, TSE STM e

CNJ

 ÓRGÃOS COM JURISDIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO FEDERAL – STF,

STJ, TST, TSE e STM



 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

 MINISTÉRIO PÚBLICO

 PROCURADORIAS (ESTADOS, DF E MUNICIPIOS)

 DEFENSORIA PÚBLICA

 TRIBUNAL DE CONTAS

 TRIBUNAL MARÍTIMO

 JUSTIÇA DESPORTIVA

 JUSTIÇA ARBITRAL ...

NÃO



CESPE - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área 

Administrativa

1) O TRT da 5.ª região, com sede em Salvador, é entidade

integrante da justiça do trabalho.

2



CESPE - STJ - Analista Judiciário - Tecnologia da 

Informação

2) O STJ compõe-se de trinta e três ministros, número esse

que pode ser majorado por meio de lei ordinária, não sendo,

pois, necessária, para esse fim, a edição de uma emenda à

CF.

1



Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo,

trinta e três Ministros

Logo, tendo o dispositivo mencionado apenas a quantidade mínima, temos

a possibilidade de uma composição com mais do que 33 Ministros.

Ademais, pelo fato de a própria CF fazer essa previsão de uma possível

composição que ultrapasse o numero mínimo de 33 Ministros, não seria

necessária Emenda Constitucional, bem como não seria necessária Lei

complementar, pois lei complementar só será necessária quando o texto

Constitucional expressamente prever sua aplicação, ou seja, a CF deve

dizer que a matéria será regulamentada por meio de Lei Complementar.



Banca: CESPE Órgão: TCU 

Prova: Analista de Controle Externo - Auditoria de Obras 

Públicas

3) Em regra, os órgãos, por não terem personalidade jurídica,

não têm capacidade processual, salvo nas hipóteses em que os

órgãos são titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere

capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e

competências.

1



A) FEDERAL B) ESTADUAL C) DISTRITO 

FEDERAL E 

TERRITÓRIOSJUIZADOS

ESPECIAIS E

JUSTIÇAS DE

PAZ

JUIZADOS

ESPECIAIS E

JUSTIÇA DE

PAZ

JUIZADOS 

ESPECIAIS E 

JUSTIÇA DE 

PAZ



CF/88, Art. 98 A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e

os Estados criarão:

I - JUIZADOS ESPECIAIS,….

providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes

para a conciliação, o julgamento e a execução de…

causas CÍVEIS de menor

complexidade

infrações PENAIS de menor

potencial ofensivo

✓ procedimentos oral e sumariíssimo

✓ transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;



CF/88, Art. 98 A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e

os Estados criarão:

II – JUSTIÇA DE PAZ,….

...remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto,

universal e secreto, com mandato de quatro anos e...

✓ ...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,

✓ ...sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.



B) MILITAR DA UNIÃO:

COMPLEMENTO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA

Constituição Federal

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:

I - o Superior Tribunal Militar;

II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

CONSELHOS DE JUSTIÇA ESPECIAL E PERMANENTE, NAS

SEDES DAS AUDITORIAS MILITARES



A) ELEITORAL:

Constituição Federal

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

IV - as Juntas Eleitorais.

COMPLEMENTO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA

JUNTAS ELEITORAIS.



C) JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS, DO DFT

COMPLEMENTO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA

Efetivo militar for superior a 20.000 integrantes

Primeiro grau:

a) juízes de direito togados (juiz-auditor);

b) Conselhos de Justiça, com sede nas auditorias militares

– art. 125 parag. 3°, 4° e 5°)



Constituição Federal

Art. 122. § 3º 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. (Redação dada pela Emenda

Constitucional nº 45, de 2004)



Compete aos juízes de direito do

juízo militar processar e julgar,

singularmente, os crimes militares

cometidos contra civis?

Ano: 2016 Banca: CESPE

Órgão: PC-PE Prova: Escrivão de Polícia

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2016-pc-pe-escrivao-de-policia


Constituição Federal

Art. 125 § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar

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
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✓PROVAS + TÍTULOS

1) CONCURSO PÚBLICO

✓Participação da OAB em todas as fases

✓Cargo Inicial: juiz substituto

✓Requisitos
Bacharel em Direito

3 anos efetiva atividade jurídica*

FORMAS DE INGRESSO NA MAGISTRATURA



Concurso Público

Idade Limite
Diploma ou 

habilitação legal 

Atividade jurídica 

na magistratura

No momento da 

inscrição 

(Informativo 791, 

STF)

Exigido na data da 

Posse (Súmula 

266,STJ)

3 anos a partir da 

inscrição definitiva 

(Informativo 

821,STF)



QUINTO CONSTITUCIONAL 

ESTADUAL 

1ª

Entr.

2ª

Entrância

Entrância

Especial

TJ

4/5 1/5

Advogados

MP

Aplicação:

STJ (1/3), TST, TRT, TRF, 

TJ

Art. 93. II - promoção de entrância para entrância,

alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as

seguintes normas:



Art. 94. 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 sêxtupla pelos órgãos de representação

das respectivas classes.



Art. 104 P. único. Os Ministros do SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA …, sendo:

II - 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.



Art. 111-A. O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO …,

sendo:

I um quinto dentre advogados com mais de dez 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;



Art. 115. Os TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO …,

sendo:

I um quinto dentre advogados com mais de dez 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;



Órgãos de 

representação 

das classes

escolhe um

e nomeia

TJ

notório saber jurídico

reputação ilibada

+ 10 anos de efetiva atividade

prof.

+ de 10 anos de carreira

1/5

ADVOGADOS

MEMBROS DO 

MIN. PÚBLICO

PROCEDIMENTO DE INDICAÇÃO PARA CADA VAGA:

Poder 

Executivo

20  

dias

TJLISTA SÊXTUPLA LISTA TRÍPLICE

CHEFE DO EXECUTVO:

•TRF, TJDFT, TST, TRT E STJ = PRESIDENTE DA REPÚBLICA

•TJ = GOVERNADOR DE ESTADO



JURISPRUDÊNCIAS



Norma paulista que condicione

a nomeação de membro de

tribunal a sabatina da

Assembleia Legislativa é

inconstitucional?



(STF - ADI 4.150, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 25-

2-2015, Plenário, DJE de 19-3-2015.)

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal

(STF), julgou inválida regra prevista na Constituição de São

Paulo, inserida pela Emenda Constitucional (EC) 25/2008, que

condicionava à aprovação da Assembleia Legislativa do estado

a nomeação, pelo governador, de candidato escolhido para as

vagas destinadas ao quinto constitucional nos tribunais

estaduais.



Banca: CESPE Órgão: TCE-PR 

Prova: Analista de Controle

4) Não afrontará o princípio da simetria a norma que, presente

em Constituição estadual, imponha a sabatina, pela

assembleia legislativa do estado, do candidato escolhido pelo

Poder Executivo a partir de lista tríplice para preenchimento de

vaga em tribunal de justiça destinada ao quinto constitucional.

2



Jurisprudência STF

“Se o número total de sua composição não for divisível por

cinco, arredonda-se a fração restante (seja superior ou

inferior à metade) para o número inteiro seguinte, a fim de

alcançar-se a quantidade de vagas destinadas ao quinto

constitucional destinado ao provimento por advogados e

membros do Ministério Público”

(AO 493, Rel. Min. Octávio Gallotti, Primeira Turma, DJ

10.11.2000)



Banca: MPDFT Órgão: MPDFT 

Prova: Promotor de Justiça 

5) Se o número total da composição do Tribunal de Justiça

não for divisível por cinco, arredonda-se a fração restante, se

superior à metade, para o número inteiro seguinte, a fim de

alcançar-se a quantidade de vagas destinadas ao quinto

constitucional.

2



“O quinto constitucional previsto para o provimento de lugares

em Tribunal, quando eventualmente não observado, não

gera nulidade do julgado, máxime em razão da ilegitimidade

da parte para questionar os critérios de preenchimento das

vagas nos órgãos do Judiciário, mercê da incidência do

princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 499 do

CPPM (...).”

(RE 484.388, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, julgamento em 13-10-

2011, Plenário, DJE de 13-3-2012.)

Provimento das vagas do Quinto vs Nulidade do Julgamento



Banca: CESPE Órgão: TCE-PR 

Prova: Analista de Controle

6) A inobservância, pelo tribunal, da regra do quinto

constitucional para preenchimento de sua composição

provoca a nulidade de seus julgamentos, por força do

princípio do juiz natural.

2



Juiz do TRE pode ocupar vaga no TJ?

Não há, na legislação vigente, nenhum impedimento a que

ocupante do cargo de juiz no TRE na vaga destinada aos

advogados no TRE concorra ao cargo de desembargador

pelo quinto constitucional no TJ.”

(MS 32.491, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em

19-8-2014, Segunda Turma, DJE de 10-10-2014.)



Banca: CESPE Órgão: TCE-PR 

Prova: Analista de Controle

7) O juiz de tribunal regional eleitoral ocupante de vaga

destinada à advocacia estará impedido de concorrer ao quinto

constitucional para preenchimento de vaga no tribunal de justiça

de estado também destinada à advocacia.

2



O Conselho Nacional de Justiça não dispõe, constitucionalmente, de

competência para deliberar sobre situações que alcancem ou que atinjam

resoluções e manifestações volitivas emanadas de órgãos e autoridades

vinculados a outros Poderes de Estado, ..., ainda que se trate de

provimento de cargo de Desembargador pela regra do

quinto constitucional (CF, art. 94), pois, em tal hipótese, cuidando-

se de procedimento subjetivamente complexo , ato final de

investidura pertence, exclusivamente, a agente público que chefia o Poder

Executivo (art. 94§único). MS 27228 AGR / DF.

Ato do Chefe do Executivo no Quinto Constitucional vs CNJ



Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT

8) Se o ato questionado é a lista tríplice do quinto

constitucional formada por tribunal estadual, é atribuição do

CNJ o controle do procedimento, ainda que ocorra após a

nomeação e posse do desembargador.

2



3) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CIDADÃO
PRESIDENTE

DA REPÚBLICA

SENADO

FEDERAL

Sabatinamento*

(maioria Absoluta)

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.

Vitaliciedade com a posse



IMPORTANTE!!!

Seção IV

DO SENADO FEDERAL

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição 

pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;



O Supremo Tribunal Federal desempenha dois papéis 

distintos

CONTRAMAJORITÁRIO

Quando invalida atos dos

outros Poderes em nome

da Constituição.

REPRESENTATIVO

Atende as demandas sociais

que ficam paralisadas no

Congresso.

Implica proteção às regras da

vida democrática e dos

direitos fundamentais;

Não pode deixar de decidir

em face da garantia de

acesso à jurisdição.



Ano: 2017 Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP

Prova: Juiz Substituto

No âmbito do direito constitucional brasileiro, pode-se afirmar:

a) o papel representativo é incompatível com as competências

que a Constituição Federal outorga ao Supremo Tribunal

Federal e com o deficit democrático de sua composição.

b) a soberania popular se expressa pelos agentes públicos eleitos e a

proteção da ordem jurídica é conferida ao Poder Judiciário, operando-se a

separação rígida entre direito e política.

3



c) o Supremo Tribunal Federal desempenha dois papéis

distintos:

I – o primeiro na teoria constitucional, denominado de contra

majoritário, que implica proteção às regras da vida democrática

e dos direitos fundamentais;

II – o outro papel, denominado representativo, implica o

atendimento de demandas sociais e anseios políticos que não

foram objeto de deliberação pelo Parlamento, não podendo

deixar de decidir em face da garantia de acesso à jurisdição.

3



d) a legitimidade política decorre da representação por via

eleitoral, que autoriza os parlamentares a deliberarem em nome

do povo, sendo, portanto, vedada a representação discursiva.

3



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete

membros, escolhidos:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo

Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente

dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os

Ministros do Superior Tribunal de Justiça.



Banca: CESPE Órgão: TJ-RO 

Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça

9) O STF é composto por onze ministros, escolhidos

entre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos

de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber

jurídico e idoneidade moral.

2



EJEF - TJ-MG - Oficial Judiciário

10) Nomeado já na vigência da Constituição da República de

1988, Fulano de Tal é Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que o

Ministro Fulano de Tal

a) foi nomeado pelo Presidente da República após a

aprovação de seu nome pelo Senado Federal.

b) goza de garantia da irredutibilidade de subsídios, nos

termos da Constituição.

4



c) pode ser também, e concomitantemente, membro do

Tribunal Superior Eleitoral.

d) tem, no mínimo, 35 e, no máximo, 65 anos de idade.

e) n.d.a

4



 INSTITUCIONAIS:

autonomia

(arts. 96 e 99)

funcional

GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO

administrativa

financeira



Autonomia Funcional 
Independência 

Funcional 

Relativo a instituição Relativo aos membros 

Caráter relativo Caráter absoluto 

Relativo a instituição Relativo aos membros 

Caráter relativo Caráter absoluto 



 FUNCIONAIS

OU DE ÓRGÃO

de independência

(art. 95, I, II e III)

de imparcialidade

(art. 95, par. único)

vitaliciedade

inamovibilidade

Irredutibilidade de

subsídio

vedações

GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO



Banca: FGV Órgão: TJ-SC

Prova: Técnico Judiciário Auxiliar

11) Determinado desembargador, após verificar que certo Juiz

de Direito vinha descumprindo a Constituição em reiteradas

decisões, determinou, em contato telefônico, que o magistrado

de primeira instância não mais agisse dessa maneira, pois tal

proceder era extremamente negativo para a imagem do Poder

Judiciário. O Juiz de Direito afirmou que não atenderia essa

determinação, já que tinha independência funcional e nada

poderia ser feito contra ele.

3



O desembargador, por sua vez, rebateu afirmando que a

Constituição da República não atribuiu essa garantia, de

maneira expressa, aos magistrados, afirmativa que está

absolutamente correta. À luz desse quadro, é correto afirmar

que:

a) os magistrados não possuem independência funcional, já

que a Constituição da República não lhes outorgou

expressamente essa garantia, o que denota a juridicidade da

determinação do desembargador;

3



b) o Juiz de Direito somente possui independência funcional

enquanto agir em harmonia com a ordem jurídica, o que indica a

plena juridicidade da determinação do desembargador;

c) a independência funcional dos magistrados, além de ínsita

na concepção de Poder Judiciário, também decorre das demais

garantias outorgadas pela ordem constitucional, o que indica a

injuridicidade da ordem do desembargador;

3



d) o Poder Judiciário é estruturado com base no princípio da

hierarquia, o que permite que órgão superior reforme as

decisões de órgão inferior, daí decorrendo a juridicidade da

conduta do desembargador;

e) com base no princípio da colegialidade, não seria possível

que um desembargador, isoladamente, expedisse determinação

dessa natureza, possibilidade só assegurada a uma Câmara ou

ao Tribunal Pleno.

3



GARANTIAS DE INDEPENDÊNCIA DOS MAGISTRADOS

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no
primeiro grau, só será adquirida
após dois 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;

II - inamovibilidade, salvo por
motivo de interesse público, na
forma do art. 93, VIII;

III - irredutibilidade de subsídio,
ressalvado o disposto nos arts.
37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I.



PERDA DO CARGO

Sentença Judicial Transitada

em Julgado

Sentença Judicial Transitada em

Julgado

Processo Administrativo Disciplinar

Avaliação Periódica de Desempenho

Redução de Gastos com Pessoal

VITALICIEDADE ESTABILIDADE



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JE*JF1º grau

2º grau

Tribunais 

Superiores

Adquire a vitaliciedade com a posse

Adquire a vitaliciedade somente após 2 anos

O juiz eleitoral é o único que ao ser nomeado já tem a vitaliciedade,

porque ele já é juiz de direito.



1.1) PERDA DO CARGO DO MAGISTRADO

Juiz Vitalício

Juiz em Estágio 

Probatório

Sentença transitada em julgado (art. 93,I)

Deliberação do Tribunal (art. 95, I)

(Ampla Defesa)

• ENQUANTO PERDURAR O MANDATO, OS MEMBROS DO CNJ, INCLUSIVE OS

NÃO INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO, TERÃO OS MESMOS DIREITOS DOS

QUE REGEM A CARREIRA DA MAGISTRATURA.



Os magistrados que se aposentam

perdem a prerrogativa de foro,

mesmo em relação a atos

praticados no exercício da função e

em virtude desta?

STF, RE 549.560, Rel. Min. Ricardo

Lewandoviski,j. 22.03.2012, Plenário



2) INAMOVIBILIDADE

FACULTATIVA

OBRIGATÓRIA

(ART. 93, VIII)

Iniciativa do juiz

Interesse 

Público

maioria 

absoluta

ampla defesa



Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na

forma do art. 93, VIII;

Art. 93 VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do

magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por

voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho

Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;



Remoção DisponibilidadeAposentadoria

Interesse 

Público

Maioria Absoluta*

Tribunal 
CNJ

* Maioria Qualificada:

1) Maioria absoluta;

2) Maioria de 2/3;
3) Maioria de 3/5

ou



Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRE-SP Prova: 

Técnico Judiciário – Área Administrativa (adaptada)

12) É compatível com a CF/88, o ato de colocação de

magistrado em disponibilidade, por interesse público,

mediante decisão tomada por dois terços dos membros

do respectivo tribunal, após lhe ter sido assegurada

ampla defesa.

1



Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Prova: Analista Judiciário -Escrivão Judicial (+ provas)

13) Apesar de os Juízes de Direito possuírem a garantia

constitucional da inamovibilidade, é possível determinar a sua

remoção compulsória em situações excepcionais, o que ocorre

quando demonstrado que sua permanência é prejudicial ao

interesse público. A esse respeito, é correto afirmar que o

processo de remoção compulsória:

3



a) somente pode ser iniciado por proposta do Presidente do

Tribunal de Justiça;

b) exige prova pré-constituída, não havendo espaço para dilação

probatória;

c) decorre de ato prejudicial ao interesse público, como o vício

de embriaguez;

d) não pode ser instaurado pelo fato de o Juiz estar sendo

ameaçado em sua segurança pessoal;

e) pode ser antecedido de sindicância, da alçada do Tribunal

Pleno, para apurar situações prejudiciais ao interesse público.

3



3) IRREDUTIBILIDADE DO SUBSÍDIO (ART. 95, III C/C ART. 39§. 4)

Sistema remuneratório na Administração Pública:

Subsídio: parcela única sem acréscimos

remuneratórios

Remuneração ou vencimentos: parcela

fixa + parcela variável

(vencimento + vantagens)

Salário: formas diversas

Obrigatório para agentes políticos

Obrigatório para alguns servidores (CF)

Facultativo para servidor de carreira

Servidores estatutários, em regra

Empregados CLT da Administração Direta e

Indireta



3) IRREDUTIBILIDADE DO SUBSÍDIO (ART. 95, III C/C ART. 39 PARAG. 4)

✓Caráter relativo.

✓Irredutibilidade nominal (não acompanha a

inflação)



3) IRREDUTIBILIDADE DO SUBSÍDIO (ART. 95, III C/C ART. 39 PARAG. 4)

✓Caráter relativo.

✓Irredutibilidade nominal (não acompanha a

inflação)



CF/88, art. 36§ 11. Não serão computadas, para

efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI

do caput deste artigo, as parcelas de caráter

indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1


GARANTIAS DE INDEPENDÊNCIA

MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO

AOS JUÍZES (art. 95 CF)

MEMBROS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO

Vitaliciedade – o juiz só perde seu cargo por

sentença judicial transitada em julgado, pode

ser obtida com a posse ou após dois anos de

exercício;

Vitaliciedade – o promotor só perde seu cargo

por sentença judicial transitada em julgado, que

será obtida após dois anos de exercício;

Inamovibilidade – o juiz só será removido em

regra a pedido, excepcionalmente poderá ser

removido de ofício por interesse público e

mediante deliberação da maioria absoluta do

tribunal a que ele pertença assegurada a

ampla defesa;

Inamovibilidade – o promotor só será

removido em regra a pedido, excepcionalmente

poderá ser removido de ofício por interesse

público e mediante decisão da maioria absoluta

do órgão colegiado competente, assegurada

a ampla defesa



GARANTIAS DE INDEPENDÊNCIA

MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO

AOS JUÍZES (art. 95 CF)

MEMBROS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO

Irredutibilidade do Subsídio – em regra

o subsídio do juiz não pode sofrer

redução, respeitados os limites descritos

nos arts. 37, X e XI, 39,§ 4º, 150, II, 153,

III, e 153,§ 2º, I da CF.

Irredutibilidade do Subsídio – em regra

o subsídio do promotor não pode sofrer

redução, respeitados os limites descritos

nos arts. 37, X e XI, 39,§ 4º, 150, II, 153,

III, e 153,§ 2º, I da CF.



VEDAÇÕES (GARANTIAS DE IMPARCIALIDADE)

MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO

AOS JUÍZES (art. 95 p. único)

MEMBROS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO (art.128 § 5º, II)

Exercer, ainda que em disponibilidade,

outro cargo ou função, salvo uma de

magistério;

Exercer, ainda que em disponibilidade,

qualquer outra função pública, salvo

uma de magistério;

Receber, a qualquer título ou pretexto,

custas ou participação em processo;

Receber, a qualquer título e sob

qualquer pretexto, honorários,

percentagens ou custas processuais;

Dedicar-se à atividade político-

partidária;

Exercer atividade político-partidária;



VEDAÇÕES (GARANTIAS DE IMPARCIALIDADE)

MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO

AOS JUÍZES (art. 95 p. único)

MEMBROS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO (art.128 § 5º, II)

Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios

ou contribuições de pessoas físicas, entidades

públicas ou privadas, ressalvadas as

exceções previstas em lei;

Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios

ou contribuições de pessoas físicas, entidades

públicas ou privadas, ressalvadas

as exceções previstas em lei;

Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do

qual se afastou, antes de decorridos três

anos do afastamento do cargo por

aposentadoria ou exoneração.

Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do

qual se afastou, antes de decorridos três

anos do afastamento do cargo por

aposentadoria ou exoneração.

Participar de sociedade comercial, na

forma da lei.



Art 93 – XI - 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 antigüidade e a outra metade por eleição

pelo tribunal pleno;



TRIBUNAL PLENO 25 JULGADORES

ÓRGÃOS ESPECIAIS

11 25A MEMBROS

Auxilia o Tribunal Pleno em

atividades administrativas e

jurisdicionais



CESGRANRIO ADVOGADO BNDES

14) No âmbito do Poder Judiciário, para que um tribunal possa

constituir órgão especial para o exercício das atribuições

administrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno,

por quantos julgadores, no mínimo, deve ser composto?

a) 21 (vinte e um).

b) 26 (vinte e seis).

c) 31 (trinta e um).

d) 36 (trinta e seis).

e) 25 (vinte e cinco).

2



Banca: MPDFT Órgão: MPDFT 

Prova: Promotor de Justiça 

15) Não há reserva de regimento para criação de órgão

especial em tribunais, podendo a lei fazê- lo, desde que

sejam respeitadas as determinações constitucionais.

2



Banca: CESPE Órgão: TJ-RO 

Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça 

16) Nos tribunais em que o número de julgadores seja

superior a vinte e cinco, poderá ser constituído órgão

especial para o exercício das atribuições administrativas

e jurisdicionais delegadas de competência do tribunal

pleno, provendo-se metade das vagas por indicação do

presidente da República e a outra metade, por eleição.

2



Art. 97. 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.

Maioria Absoluta

DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

Requisito

TRIBUNAL PLENO

ÓRGÃO ESPECIAL

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRO (Full Bench)

OU



Tribunais . . .

Os órgãos fracionários dos

tribunais podem ser

chamados de Turmas,

Câmaras ou Seções.

O plenário é o conjunto de

todos os juízes que integram

o tribunal.

Órgãos Fracionários 



1ª TURMA
5 MEMBROS 

PRESIDENTE

DO STF 2ª TURMA
5 MEMBROS

STF
11 MEMBROS

TRIBUNAL PLENO

Exemplo:

Regra: não podem declarar uma lei ou ato

normativo inconstitucional, nem afastar a

sua incidência (S. Vinculante n. 10).



Súmula Vinculante nº 10 STF: Viola a cláusula de reserva de

plenário, 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.



EXCEÇÕES À RESERVA DE PLENÁRIO.

CPC/2015, art. 949. Parágrafo único. Os órgãos fracionários

dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão

especial a arguição de inconstitucionalidade quando já

houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo

Tribunal Federal sobre a questão.

a) Existência de pronunciamento do plenário ou da corte

especial do tribunal, bem como do plenário do Supremo

Tribunal Federal sobre a questão.



EXCEÇÕES À RESERVA DE PLENÁRIO.

b) Normas anteriores

à constituição: nesse caso,

o órgão fracionário menor

declarará que a lei ou ato

normativo foram revogados

ou não recepcionados pela

nova ordem constitucional.

c) Interpretação conforme a

constituição: nessa situação,

há o reconhecimento de que

a lei é constitucional, desde que

interpretada em certo sentido

que a compatibilize com a Carta

Magna.



Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Prova: Analista Judiciário - Analista Judicial

17) Ao julgar determinado recurso de apelação, uma Câmara

Cível do Tribunal de Justiça entendeu que a norma estadual que

embasava a pretensão do autor destoava da Constituição

Federal. À luz da sistemática constitucional vigente, é correto

afirmar que a Câmara Cível deveria:

2



a) realizar o controle difuso de constitucionalidade e declarar, com

eficácia para o caso concreto, a inconstitucionalidade da norma

estadual;

b) encaminhar os autos ao Tribunal Pleno para que este,

realizando o controle difuso, decida sobre a constitucionalidade,

ou não, da norma estadual;

c) realizar o controle concentrado de constitucionalidade e

declarar, com eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da

norma estadual;

2



d) encaminhar os autos ao Tribunal Pleno para que este,

realizando o controle concentrado, decida sobre a

constitucionalidade, ou não, da norma estadual;

e) suspender o julgamento até que o Supremo Tribunal Federal,

guardião da Constituição, decida sobre a validade, ou não, da

norma estadual.

2



IMPORTANTE!!!

STF - RE (AgR) n. 453.744 , voto do Min. Cezar Peluso

(DJ 25.08.2006):

"A regra chamada reserva do plenário para declaração

de inconstitucionalidade (art. 97 da CF) não se aplica,

deveras, às turmas recursais de Juizado Especial" .



Banca: MPDFT Órgão: MPDFT 

Prova: Promotor de Justiça 

18) A regra da reserva do plenário para declaração de

inconstitucionalidade de lei não se aplica às Turmas

Recursais de Juizado Especial.

1



Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15

(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1

(uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda

Constitucional nº 61, de 2009)

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo

respectivo tribunal;



Art. 103-B.

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo

respectivo tribunal;

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo

Supremo Tribunal Federal;

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo

Superior Tribunal de Justiça;



Art. 103-B.

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo

Tribunal Superior do Trabalho;

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do

Trabalho;

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo

Procurador-Geral da República;



Art. 103-B.

XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo

Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo

órgão competente de cada instituição estadual;

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da

Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo

Senado Federal.



Banca: CESPE Órgão: MPE-RR 

Prova: Promotor de Justiça 

19) O CNJ compõe-se de quinze membros, que devem ter mais

de trinta e cinco anos de idade e menos de sessenta e seis anos

de idade, sendo o mandato de dois anos, admitida uma

recondução.

2



FUNÇÃO
É o único órgão do Poder Judiciário que NÃO EXERCE

ATIVIDADE DE JURISDIÇÃO (julgar).

MANDATO
O tempo de mandato do membro do CNJ é de 2 ANOS,

admitida UMA RECONDUÇÃO.

PRESIDENTE

PRESIDENTE DO STF (membro nato, pois é o único que

não é indicado), em sua ausência o vice-presidente do STF.



MINISTRO CORREGEDOR

O ministro corregedor do CNJ poderá ser QUALQUER

MINISTRO DO STJ.

ESCOLHA DOS MEMBROS

NOMEADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA após aprovação pela

MAIORIA ABSOLUTA NO SENADO FEDERAL, à EXCEÇÃO DO

PRESIDENTE DO CNJ.

TIPO DE CONTROLE

INTERNO



ATRIBUIÇÕES DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO

ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA

STF - ADI 3.367/06

ATIVIDADE 

FINANCEIRA

ATIVIDADE

DISCIPLINAR DA

MAGISTRATURA



COMPOSIÇÃO

É composto de 15 membros como mostra o esquema abaixo.

15

membros

9 membros do Poder Judiciário



COMPOSIÇÃO

Membros do Poder Judiciário:

STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST

TRE

JEJF

TSE

Presidente



FCC - AL-PB - Analista Legislativo

20) Considere a seguinte situação hipotética: Carla é

Desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba e Marco é

Juiz federal. De acordo com a Constituição Federal brasileira,

a) Carla e Marco poderão fazer parte da composição do

Conselho Nacional de Justiça, se indicados pelo Supremo

Tribunal Federal.

b) Carla e Marco poderão fazer parte da composição do

Conselho Nacional de Justiça, se indicados, respectivamente,

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal

Federal.

3



c) Carla e Marco poderão fazer parte da composição do

Conselho Nacional de Justiça, se indicados, respectivamente,

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de

Justiça.

d) Carla e Marco não poderão fazer parte da composição do

Conselho Nacional de Justiça.

e) apenas Marco poderá fazer parte da composição do

Conselho Nacional de Justiça, se indicado pelo Supremo

Tribunal Federal.

3



COMPOSIÇÃO DO CNJ

15

membros

9 membros do Poder Judiciário

6

2 cidadãos

2 Minist.

Púb.

2 advogados indicados pela CFOAB

1 indicado pela CD

1 indicado pelo SF

1 MPE

1 MPU

Escolhido pelo PGR

Indicado pelo PGR



Art. 103-B. XII - dois advogados, indicados pelo Conselho

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

Art. 103-B. XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e

reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e

outro pelo Senado Federal.



Art. 103-B. XI - um membro do Ministério Público estadual,

escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes

indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;

Art. 103-B. X - um membro do Ministério Público da União,

indicado pelo Procurador-Geral da República;



TJ-DFT - TJ-DF

21) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze

membros contando-se entre estes o Procurador Geral da

República e dois advogados, indicados pelo Conselho Federal

da Ordem dos Advogados do Brasil.

2



Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

a) o Ministério Público Federal;

b) o Ministério Público do Trabalho;

c) o Ministério Público Militar;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II - os Ministérios Públicos dos Estados.

MINISTÉRIO PÚBLICO



MPU

MPF Ministério Público Federal

MPT
MPDFT

MPM

Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios Federais

Ministério Público do Trabalho

Ministério Público Militar

MP

MPE

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos

Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção

pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.



Magistrados

Serviços Notariais

Serviços de Registro

Serviços Auxiliares

AMPLITUDE DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA



QUEM CONTROLA OS ATOS DO CNJ?

Prevê o art. 102, I, “r” que compete ao STF julgar as

ações contra o CNJ.

OS ESTADOS PODEM CRIAR SEUS CONSELHOS DE

JUSTIÇA?

Não. Só a Constituição Federal pode instituir órgãos do

Poder Judiciário.



E O PRÓPRIO STF ESTÁ SUJEITO AO CONTROLE DO CNJ?

Não. O STF e seus Ministros não estão sujeitos a nenhum

controle pelo CNJ

“Conselho Nacional de Justiça. (...) Competência relativa apenas

aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do STF.

Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário,

sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu

controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra

"r", e § 4º, da CF. O CNJ não tem nenhuma competência sobre o

STF e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder

Judiciário nacional, a que aquele está sujeito”

(STF, ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, em 13-4-05)



§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-

lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas

pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento

do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar

providências;



II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou

mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos

praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário,

podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se

adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da

lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da

União;



Compete ao Conselho Nacional de

Justiça apreciar, de ofício, a

legalidade dos atos administrativos

praticados por servidores do Poder

Judiciário?

Banca: CESPE

Órgão: PC-PE Prova: Escrivão de Polícia

2

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2016-pc-pe-escrivao-de-policia


III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos

do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares,

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro

que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem

prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais,

podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou

proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções

administrativas, assegurada ampla defesa;



IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a

administração pública ou de abuso de autoridade;

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há

menos de um ano;



VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre

processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação,

nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que

julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País

e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do

Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao

Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão

legislativa.



Compete ao Ministro-Corregedor, além das atribuições

que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as

seguintes (Art. 103-B§ 5º):

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer

interessado, relativas aos magistrados e aos serviços

judiciários;

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de

correição geral;



III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes

atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais,

inclusive nos Estados, DF e Territórios.



FCC ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO TCE/SE

22) O Conselho Nacional de Justiça, segundo a Constituição

Federal de 1988,

a) será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e,

nas suas ausências e impedimentos, pelo Ministro do Superior

Tribunal de Justiça que compõe o Conselho.

b) compõe-se de quinze membros, com mais de trinta e cinco e

menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de três

anos, admitida uma recondução.

3



c) deverá exercer o controle da atuação administrativa e

financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres

funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições,

rever, de ofício ou mediante provocação, os processos

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há

menos de um ano.

d) terá em sua composição três cidadãos, de notável saber

jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos

Deputados, outro pelo Senado Federal e outro pelo Presidente

da República.

3



e) será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal

e os demais membros do Conselho serão nomeados pelo

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela

maioria absoluta do Congresso Nacional.

3



(CESPE – ANALISTA JUDICIÁRIO – TJ-RR)

23) Acerca da composição do Conselho Nacional de Justiça, de

acordo com dispositivo constitucional Art 103-B, julgue o item a

seguir:

Três quintos dos membros do Conselho Nacional de Justiça

pertencem ao Poder Judiciário.

1



OUVIDORIAS

Art. 103-B, § 7º, CF/88: A União,

inclusive no Distrito Federal e nos

Territórios, criará ouvidorias de justiça,

competentes para receber

reclamações e denúncias de qualquer

interessado contra membros ou órgãos

do Poder Judiciário, ou contra seus

serviços auxiliares, representando

diretamente ao Conselho Nacional de

Justiça. (Incluído pela Emenda

Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 130-A, § 5º, CF/88: Leis da

União e dos Estados criarão

ouvidorias do Ministério Público,

competentes para receber

reclamações e denúncias de

qualquer interessado contra membros

ou órgãos do Ministério Público,

inclusive contra seus serviços

auxiliares, representando diretamente

ao Conselho Nacional do Ministério

Público.



Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: CNMP

Prova: Analista do CNMP - Gestão Pública (Adaptada)

24) A Constituição da República prevê, como mecanismo de

acesso e controle dos indivíduos sobre a gestão da coisa pública,

a criação de ouvidorias competentes para receber reclamações e

denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos

tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, bem como

contra seus serviços auxiliares, representando, respectivamente,

ao Conselho Nacional de Justiça ou ao Conselho Nacional do

Ministério Público.

1



Em consiste o princípio

norte americano do stare

decises?



RESPOSTA

A decisão judicial superior vincula as instâncias inferiores, para

os casos idênticos, chamado no Brasil, de efeito vinculante.

(Direito Administrativo, Fernanda Marinela, 8º edição, 2014, ed.

Impetus)



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF

matéria constitucional



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF

matéria justiça 
comum federal 

e estadual



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF

matéria 
trabalhista



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF

matéria 
eleitoral



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF

matéria 
militar



JURISPRUDÊNCIA

Decisão 

reiterada dos 

tribunais sobre 

caso análogo, 

definindo uma 

linha 

homogênea de 

pensamento 

jurídico.

SÚMULA

Derivação da 

Jurisprudência, 

porém com um 

texto mais 

objetivo e claro.

SÚMULA VINCULANTE

Súmula editada 

somente pelo 

STF, com 

capacidade de 

vincular a Atos 

Administrativos 

e Jurisdicionais.

SÚMULA VINCULANTE



Art. 103-A - 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.

SÚMULA VINCULANTE



VINCULANTE

STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST

TRE

JEJF

TSE

ADM PÚBLICA

Fed. Est. /DF Mun.

ABRANGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE



OBS: A súmula vinculante NÃO alcança o Poder

Legislativo em sua função típica (legislar e

fiscalizar), porém nas funções atípicas

(administrar e julgar), o referido Poder deverá

obedecer à súmula vinculante (Rcl 2.617, Inf. 386/

STF).



A Súmula Vinculante, a qual só pode ser
formada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, não vincula o Poder Legislativo
quando este exerce atividade
jurisdicional stricto sensu?

Banca: TRF - 4ª REGIÃO

Órgão: TRF - 4ª REGIÃO

1



VINCULA NÃO VINCULA 

Esclarecemos que, no tocante ao

Legislativo, parece razoável imaginar

a vinculação em relação ao exercício

de sua função atípica jurisdicional e,

claro, se houve alguma interpretação

pela suprema corte em termos de

procedimento. (PEDRO LENZA)

Quando o Poder Legislativo exerce

atividade jurisdicional stricto sensu

(e.g., CF 52 I e II), não está sujeito

aos efeitos vinculantes da súmula

vinculante do STF, porque exerce o

controle político privativo das

atividades jurisdicionais que lhe são

cometidas pela CF. (NERY JÚNIOR)



Ano: 2016  Banca: FGV Órgão: OAB 

Prova: Exame de Ordem Unificado - XIX - Primeira Fase 

25) A vinculação sumular incide sobre a administração pública direta e

indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário, não podendo, porém, atingir

o Poder Legislativo.

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame

26) A súmula possui efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder

Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal,

estadual e municipal, mas não vincula o Poder Legislativo na sua atividade

legiferante.

1

1



CARACTERÍSTICAS DA SÚMULA VINCULANTE

1) COMPETÊNCIA Exclusiva do STF

2) Objeto
a eficácia, a validade, a interpretação de

normas determinadas.

3) Requisitos para edição matéria constitucional



a) STF de ofício;

4) Legitimados a propor a edição, a revisão ou o

cancelamento do enunciado da súmula vinculante (Lei

11417/2006)

b) Legitimados autônomos (não precisa de processo em

andamento para propor):

b.1) os previstos no art. 103 da CF/88

SÚMULA VINCULANTE: LEGITIMADOS



SÚMULA VINCULANTE: LEGITIMADOS

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do

Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº

45, de 2004)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


SÚMULA VINCULANTE: LEGITIMADOS

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito

nacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


SÚMULA VINCULANTE: LEGITIMADOS

(De acordo com a Lei 11.417/06)

b.2) Tribunais Superiores, TJs dos Estados ou DF e

TRFs, TRTs e TREs e os Tribunais Militares.

b.3) - Defensor Público-Geral da União

c) Legitimados incidentais (incidentalmente no curso do

processo em que seja parte): Municípios



Banca: FGV Órgão: OAB

Prova: Exame de Ordem Unificado - XV

27) O Supremo Tribunal Federal editou súmula com efeito

vinculante. Pedro, advogado, deseja pleitear o cancelamento da

referida súmula. Nos termos da Constituição Federal,

considerando a legitimação para propor aprovação ou

cancelamento de súmula junto ao Supremo Tribunal Federal,

Pedro poderá provocar o seguinte legitimado:

4



a) o interessado que tenha tido a repercussão geral de seu

recurso extraordinário reconhecida pelo STF

b) a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de qualquer

estado da Federação

c) a Mesa de Câmara dos Vereadores de município que tenha

interesse direto na súmula

d) o Partido Político com representação no Congresso Nacional.

4



Banca: CESPE Órgão: AL-ES 

Prova: Procurador 

28) O município somente pode propor ao STF a edição de súmula

vinculante incidentalmente ao curso de processo do qual seja

parte.

1



O que é reversão jurisprudencial, 
reação legislativa ou ativismo 

congressual?

STF. Plenário. ADI 5105/DF, Rel. Min. Luiz

Fux, julgado em 1º/10/2015 (Info 801).



Resposta

É a possibilidade do legislador, por emenda

constitucional ou lei ordinária, superar/contrariar a

jurisprudência ou súmula. Porém, há limitações.



Proposta por meio de 

emenda constitucional
Proposta por lei ordinária

Regra: pode haver PEC para

superar jurisprudência ou

súmula;

Exceção: se a PEC ofender

uma cláusula pétrea ou o

processo legislativo para

edição de emendas poderá

ser declarada inconstitucional.

Condição: o Congresso

Nacional deverá comprovar

que as premissas fáticas e

jurídicas sobre as quais se

fundou a decisão do STF no

passado não mais

subsistem.



Quais são os efeitos da súmula

vinculante que trata de matéria

penal? Seria como um ato

normativo aplicando se o art.5º ,

XL da CF/88?



COMENTÁRIO DO PROFESSOR

Segundo o prof. Pedro Lenza (Direito Const.Esquematizado, 21ª

ed., 2017, Saraiva), Súmula Vinculante não é ato normativo, não

se aplicando o princípio da irretroatividade em matéria penal.

Respeitando o art. 103-A caput, seus efeitos serão a partir de sua

publicação em imprensa oficial. Isso significa que para um fato

praticado antes da edição da Súmula Vinculante, mesmo que se

trate de matéria penal e de interpretação menos benéfica deverá

ser aplicado o entendimento da referida Súmula Vinculante.



FCC – Analista Administrativo - TRT

29) Não caberá reclamação se a decisão judicial ou ato

administrativo que se pretende atacar for anterior à

edição da Súmula Vinculante.

1



RECLAMAÇÃO DE SÚMULA 
VINCULANTE 



Anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial

reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou

sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

RECLAMAÇÃO DE SÚMULA 
VINCULANTE AO STF

Ato administrativo

ou

Decisão judicial 

Contrariar a súmula

aplicável

ou

Indevidamente a aplicar

Procedente

Art. 103-A. § 3º



RECLAMAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE 

Art. 103-A. § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que

contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar,

caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão

judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou

sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF TRT

JT JM

TST TSE

TRE

JEJF
Justiça de 

Primeiro Grau

Justiça de 

Segundo Grau

Tribunais 

Superiores

AUTOR RÉU
LIDE

O Juiz de Direito de 1º grau 

decide o processo contrariando 

súmula vinculante

RECLAMAÇÃO



Banca: CESPE Órgão: TRE-MA

Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa

30) A súmula vinculante (stare decisis) é vista por seus defensores como

indispensável à garantia da segurança jurídica e ao impedimento da

multiplicação, vista como desnecessária, de processos nas várias instâncias.

Os oponentes, por seu lado, julgam que a adoção da súmula vinculante

engessaria o Poder Judiciário e impediria a inovação, transformando os

julgamentos de primeiro grau apenas em meras cópias das decisões já

tomadas. Apesar dessas divergências, a súmula vinculante foi introduzida na

CF, mediante a publicação da Emenda Constitucional n.º 45/2004. A esse

respeito, assinale a opção correta.



a) O STF pode, somente de ofício, após reiteradas decisões

sobre matéria constitucional, aprovar súmula vinculante.

b) A súmula vinculante tem efeito somente em relação aos

órgãos do Poder Judiciário.

c) Do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar a

súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar,

caberá reclamação ao STF.

3



d) É necessário o quorum de três quintos dos membros do

STF para a edição da súmula vinculante.

e) A súmula vinculante tem por objetivo a validade, a

interpretação e a eficácia de determinadas normas, cuja

controvérsia acarrete grave insegurança jurídica e relevante

multiplicação de processos sobre questão idêntica, motivo pelo

qual não é possível a sua revisão ou cancelamento, nem

mesmo de ofício, pelo STF.

3



Qual a natureza Jurídica

da Súmula Vinculante?



COMENTÁRIO DO PROFESSOR

A natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de

uma ação e nem de um incidente processual. Situa-se ela

no âmbito do direito constitucional de PETIÇÃO previsto no

artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. Em

consequência, a sua adoção pelo Estado-membro, pela via

legislativa local, não implica em invasão da competência

privativa da União para legislar sobre direito processual

(art. 22, I da CF).

(STF, ADI 2212 CE, Relator(a):Min. Ellen Gracie, Tribunal

Pleno, DJ 14-11-2003)

http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10729703/inciso-xxxiv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10639039/artigo-22-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10719809/inciso-i-do-artigo-22-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


Aplica se jurisdição

condicionada em

reclamação de Súmula

Vinculante?



I) Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas

formais e não-formais, como direito de cada um, observados:

§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à

disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se

as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

CASOS DE JURISDIÇÃO CONDICIONADA



II) Súmula nº 2 STJ Cabimento - Habeas Data

Não cabe o habeas data (CF, Art. 5º, LXXII, letra a) se não

houve recusa de informações por parte da autoridade

administrativa.

III) Súmula vinculante Art. 103-A§ 3º - O ato administrativo ou

omissão da Administração Pública que contrarie súmula

vinculante só será alvo de reclamação ao STF após o

exaurimento das vias administrativas (Lei nº 11.417/06).

CASOS DE JURISDIÇÃO CONDICIONADA



Exercícios de Fixação 

31) 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.



Segundo a Constituição Federal, do ato administrativo ou decisão

judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a

aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,

julgando-a procedente,

a) anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial

reclamada, e determinará que outra seja proferida com a

aplicação da súmula, independentemente do caso, intimando o

membro do Ministério Público competente à intervir.

5



b) manterá o ato administrativo ou a decisão judicial, adequando-

os à súmula, que deverá sempre ser aplicada independentemente

do caso, face seu poder vinculante.

c) manterá o ato administrativo ou a decisão judicial, adequando-

os à súmula, intimando o membro do Ministério Público

competente para emitir parecer sobre a melhor adequação da

súmula ao caso.

5



d) manterá o ato administrativo ou a decisão judicial por força do

Princípio da Segurança Jurídica, aplicando a sumula em qualquer

hipótese, intimando o Advogado Geral da União a intervir

independentemente do caso.

e) anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial

reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a

aplicação da súmula, conforme o caso.

5



Exercícios de Fixação 

32) Em se tratando de omissão ou ato da Administração Pública,

o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das

vias administrativas. Trata se de instituição, por parte da lei, de

contencioso administrativo atenuado ou de curso forçado e sem

violar o princípio do Acesso ao Poder Judiciário, na medida em

que se veda é somente o ajuizamento de reclamação e não

qualquer outra medida cabível, como ação ordinária, o mandado

de segurança etc.

1



Exercícios de Fixação 

33) Miguel, inconformado com o indeferimento do pedido de

progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execuções Penais

de Rio Branco, propõe medida judicial para impugnação da

decisão. O veículo processual e o órgão jurisdicional que melhor

solução apresentam para o caso, segundo o ordenamento

jurídico constitucional, são:

a) reclamação / Supremo Tribunal Federal;

1



b) habeas corpus com pedido de declaração incidental de

inconstitucionalidade / Superior Tribunal de Justiça;

c) ação direta de inconstitucionalidade / Supremo Tribunal

Federal;

d) reclamação / Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

e) apelação / Supremo Tribunal Federal.

1



COMPETÊNCIAS DO STF e  STJ

Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da

Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar,

ORIGINARIAMENTE:

I - processar e julgar,

ORIGINARIAMENTE:

II- julgar, em RECURSO

ORDINÁRIO:
II- julgar, em RECURSO

ORDINÁRIO:

III - julgar, mediante RECURSO

EXTRAORDINÁRIO, …

III - julgar, em RECURSO

ESPECIAL, …



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,

cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar, 

ORIGINARIAMENTE:

a) 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;

p) o pedido de MEDIDA CAUTELAR

dessas ações.



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,

cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar, 

ORIGINARIAMENTE:

a) 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;

p) o pedido de MEDIDA CAUTELAR

dessas ações.

a) 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;

p) o pedido de MEDIDA CAUTELAR

dessas ações.



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,

cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

b) nas INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, o

Pres. da Rep., o Vice-Pres., os membros do

Cong. Nac., seus próprios Ministros e o

Procurador-Geral da República;

c) 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;

a) nos CRIMES COMUNS, os

Governadores dos Estados e do DF, e,

nestes e nos de responsabilidade, os

desembargadores dos TJs dos Estados

e do DF, os membros dos TRFs, dos

TREs e dos TRTs, os membros dos

Tribunais de Contas dos Estados e do

DF, os dos Conselhos ou Tribunais de

Contas dos Municípios e os do

Ministério Público da União que oficiem

perante tribunais;



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,

cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

b) nas INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, o

Pres. da Rep., o Vice-Pres., os membros do

Cong. Nac., seus próprios Ministros e o

Procurador-Geral da República;

c) 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;

b) nas INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, o

Pres. da Rep., o Vice-Pres., os membros do

Cong. Nac., seus próprios Ministros e o

Procurador-Geral da República;

c) 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;

a) nos CRIMES COMUNS, os

Governadores dos Estados e do DF, e,

nestes e nos de responsabilidade, os

desembargadores dos TJs dos Estados

e do DF, os membros dos TRFs, dos

TREs e dos TRTs, os membros dos

Tribunais de Contas dos Estados e do

DF, os dos Conselhos ou Tribunais de

Contas dos Municípios e os do

Ministério Público da União que oficiem

perante tribunais;

a) nos CRIMES COMUNS, os

Governadores dos Estados e do DF, e,

nestes e nos de responsabilidade, os

desembargadores dos TJs dos Estados

e do DF, os membros dos TRFs, dos

TREs e dos TRTs, os membros dos

Tribunais de Contas dos Estados e do

DF, os dos Conselhos ou Tribunais de

Contas dos Municípios e os do

Ministério Público da União que oficiem

perante tribunais;



FCC ANALISTA JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA TRE AP

34) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a

guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar,

originariamente,

A) 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 do

Distrito Federal.

(B) o pedido de medida cautelar das ações diretas de

inconstitucionalidade.

2



2

O foro por prerrogativa de função de

parlamentares federais aplica-se

exclusivamente para as infrações penais

cometidas durante o exercício do cargo e

pertinentes às funções desempenhadas.

STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018.

ATENÇÃO !!!!



Art. 102. COMPETE AO STF,
precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

d) o MANDADO DE SEGURANÇA E O 
"HABEAS-DATA” CONTRA atos do Pres.Rep., 
das mesas da Câm. Dep. e do Sen. Fed., do 
TCU, do PGR e do STF;

b) os MANDADOS DE SEGURANÇA E
OS HABEAS DATA CONTRA ATO DE
MINISTRO DE ESTADO, DOS
COMANDANTES DA MAR./
EXÉRC./AERON. ou do próprio
tribunal;



Art. 102. COMPETE AO STF,
precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

d) o MANDADO DE SEGURANÇA E O 
"HABEAS-DATA” CONTRA atos do Pres.Rep., 
das mesas da Câm. Dep. e do Sen. Fed., do 
TCU, do PGR e do STF;

d) o MANDADO DE SEGURANÇA E O 
"HABEAS-DATA” CONTRA atos do Pres.Rep., 
das mesas da Câm. Dep. e do Sen. Fed., do 
TCU, do PGR e do STF;

b) os MANDADOS DE SEGURANÇA E
OS HABEAS DATA CONTRA ATO DE
MINISTRO DE ESTADO, DOS
COMANDANTES DA MAR./
EXÉRC./AERON. ou do próprio
tribunal;



Art. 102. COMPETE AO STF Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

d) o HABEAS CORPUS, sendo
paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores;

c) os HABEAS CORPUS, quando o coator ou
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na
alínea "a", ou QUANDO O COATOR for tribunal
sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou
Comandante da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;



Art. 102. COMPETE AO STF Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

d) o HABEAS CORPUS, sendo
paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores;

d) o HABEAS CORPUS, sendo
paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores;

c) os HABEAS CORPUS, quando o coator ou
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na
alínea "a", ou QUANDO O COATOR for tribunal
sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou
Comandante da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;

c) os HABEAS CORPUS, quando o coator ou
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na
alínea "a", ou QUANDO O COATOR for tribunal
sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou
Comandante da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;



1) MINISTRO DE
ESTADO

2) COMANDANTES:
a) DA MARINHA;
b) DO EXÉRCITO;
c) AERONÁUTICA

HABEAS 
CORPUS

PACIENTE STF

HABEAS CORPUS, 
HABEAS DATA E 
MANDADO DE 
SEGURANÇA*

COATOR STJ



IMPORTANTE!!!

MANDADO DE 
SEGURANÇA (STF, 

1ª Turma, Rel. Min. 
Roberto Barroso, 

julgado em 
19/04/2016).

COATOR STF

MINISTRO DA 
JUSTIÇA EM 

MATÉRIA 
EXTRADICIONAL 



1) MINISTRO DE
ESTADO

2) COMANDANTES:
a) DA MARINHA;
b) DO EXÉRCITO;
c) AERONÁUTICA

INFRAÇÃO PENAL COMUM
ou

CRIME DE RESPONSABILIDADE*
STF

* Conexo com o Presidente da República

ou Vice Presidente da República.

Senado 

Federal



CONSULPLAN - NeR /TJ MG /2015

35) O Superior Tribunal de Justiça possui um amplo rol de

competências, inclusive criminais, consideradas como originárias

em decorrência da denominada prerrogativa de função portada

por determinados agentes públicos. Nesse rol de autoridades cuja

atuação em fatos considerados, em tese, criminosos de natureza

comum, implica a atração da competência para que o processo

seja julgado por esse Colendo Tribunal estão os:

3



a) Comandantes das Forças Armadas federais.

b) Integrantes dos Ministérios Públicos estaduais.

c) Membros dos Tribunais de Contas dos Estados.

d) Prefeitos de municípios com mais de um milhão de

habitantes.

3



COMPETÊNCIA DE 
OUTRAS 

AUTORIDADES



ÓRGÃO / AUTORIDADE FATO FORO

1) Membros dos

tribunais superiores;

2) Membros TCU

3) Chefes de missão

diplomática de caráter

permanente.

Infrações penais 

comuns 

ou 

nos crimes de 

responsabilidade

STF



ÓRGÃO / AUTORIDADE FATO FORO

4) Procurador Geral da

República;

5) Advogado Geral da

União;

Infrações penais 

comuns 

Crimes de 

responsabilidade

STF

SENADO 

FEDERAL



ÓRGÃO / AUTORIDADE FATO FORO

6) Membros do

Congresso Nacional

Infrações penais 

comuns 

Crimes de 

responsabilidade

STF

Não há previsão 

Constitucional ou 

legal (Lei n.1.079/50)



O agente político pode responder

por improbidade administrativa e

por crime de responsabilidade?



1ª Corrente (STF - Rcl 2138) 2ª Corrente (STJ) 

Pode, salvo se cumprir as condições:

a) Esse agente político deverá ser

uma das autoridades sujeitas à Lei n.

1.079/50;

b) O fato por ele praticado deverá ser

previsto como improbidade

administrativa e também como crime

de responsabilidade.

Pode, conforme

AgRg na Rcl

12514/MT, Rel. Min.

Ari Pargendler, Corte

Especial, julgado em

16/09/2013.



ÓRGÃO / AUTORIDADE ATUAÇÃO FORO

7) Membros do MPU

Oficiem perante 

Tribunais

Demais 

8) Membros do MPE

Crime Comum 

ou 

Crime de 

Responsabilidade

STJ

TRF

TJ



ÓRGÃO / AUTORIDADE ATUAÇÃO FORO

9) Membros do CNMP /

CNJ

Crime de 

Responsabilidade

Crime Comum

SENADO 

FEDERAL

Respectivo foro



Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: DPE-RO

Prova: Técnico da Defensoria Publica - Oficial de Diligência

36) Dois estudantes de Direito travaram intensa discussão a

respeito da competência do Supremo Tribunal Federal para

processar e julgar, originariamente, certas autoridades. É correto

afirmar que o STF deve julgar:

a) o Presidente da República, nas infrações penais comuns e

nos crimes de responsabilidade;

2



b) os Ministros de Estado, nas infrações penais comuns e nos

crimes de responsabilidade;

c) o Procurador-Geral da República, nas infrações penais

comuns e nos crimes de responsabilidade;

d) os membros do Congresso Nacional, nas infrações penais

comuns e nos crimes de responsabilidade;

e) os membros dos Tribunais Superiores, nas infrações penais

comuns, não nos crimes de responsabilidade.

2



HABEAS CORPUS
COATOR / PACIENTE COMPETÊNCIA 

1) Governadores dos Estados e do DF;

2) Desembargadores dos TJs dos Estados e

do DF;

3) Os membros dos TRFs, dos TREs e dos

TRTs;

4) Os membros dos Tribunais de Contas

dos Estados e do DF.

STJ



COATOR / PACIENTE COMPETÊNCIA 

1) Os membros dos Conselhos ou

Tribunais de Contas dos Municípios

2) Os membros do Ministério Público da

União que oficiem perante tribunais;

HABEAS CORPUS

STJ



VUNESP - DESENVOLVESP – Advogado

37) Um Comandante da Marinha praticou o crime de lesão

corporal dolosa e foi preso em flagrante. Seu advogado

impetrou habeas corpus que deverá ser processado e julgado,

originariamente, pelo

a) Juiz Federal competente.

b) Superior Tribunal de Justiça.

c) Supremo Tribunal Federal.

d) Conselho Nacional de Justiça.

e) Superior Tribunal Militar.

3



Art. 102. COMPETE AO STF,
precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

q) o MANDADO DE INJUNÇÃO, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do PRESIDENTE DA REP., DO
CONG. NAC., DA CÂM. DEP., DO SEN.
FED., DAS MESAS DE UMA DESSAS CASAS
LEGISLATIVAS, DO TCU, DE UM DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES, OU DO PRÓPRIO
STF;

h) o MANDADO DE INJUNÇÃO, quando a
elaboração da norma for atribuição de
órgão, entidade ou autoridade federal, da
adm. direta ou indireta, excetuados os
casos de competência do STF e dos
órgãos das Justiças Militar, Eleitoral, do
Trabalho e Federal;



Art. 102. COMPETE AO STF,
precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

q) o MANDADO DE INJUNÇÃO, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do PRESIDENTE DA REP., DO
CONG. NAC., DA CÂM. DEP., DO SEN.
FED., DAS MESAS DE UMA DESSAS CASAS
LEGISLATIVAS, DO TCU, DE UM DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES, OU DO PRÓPRIO
STF;

q) o MANDADO DE INJUNÇÃO, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do PRESIDENTE DA REP., DO
CONG. NAC., DA CÂM. DEP., DO SEN.
FED., DAS MESAS DE UMA DESSAS CASAS
LEGISLATIVAS, DO TCU, DE UM DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES, OU DO PRÓPRIO
STF;

h) o MANDADO DE INJUNÇÃO, quando a
elaboração da norma for atribuição de
órgão, entidade ou autoridade federal, da
adm. direta ou indireta, excetuados os
casos de competência do STF e dos
órgãos das Justiças Militar, Eleitoral, do
Trabalho e Federal;

h) o MANDADO DE INJUNÇÃO, quando a
elaboração da norma for atribuição de
órgão, entidade ou autoridade federal, da
adm. direta ou indireta, excetuados os
casos de competência do STF e dos
órgãos das Justiças Militar, Eleitoral, do
Trabalho e Federal;



FCC - INFRAERO - ANALISTA SUPERIOR II - AUDITOR

38) De acordo com a Constituição Federal Brasileira, em regra,

processar e julgar, originariamente, nos crimes de

responsabilidade, os Comandantes da Marinha, do Exército e da

Aeronáutica e processar e julgar, originariamente, nas infrações

penais comuns os Ministros do Tribunal de Contas da União são

competências do

3



a) Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,

respectivamente.

b) Superior Tribunal de Justiça.

c) Supremo Tribunal Federal.

d) Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,

respectivamente.

e) Congresso Nacional.

3



CESPE - TRE

Compete ao STF julgar originariamente:

39) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de

Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e

da Aeronáutica.

40) os habeas corpus quando o coator for Ministro de Estado ou

Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

2

2



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

II - processar e julgar, RECURSO 
ORDINÁRIO

e) o LITÍGIO entre ESTADO
ESTRANGEIRO OU ORGANISMO
INTERNACIONAL e a União, o Estado, o
DF ou o Território;

*** c) 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 ;

(*COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: Juiz Federal)



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

II - processar e julgar, RECURSO 
ORDINÁRIO

e) o LITÍGIO entre ESTADO
ESTRANGEIRO OU ORGANISMO
INTERNACIONAL e a União, o Estado, o
DF ou o Território;

e) o LITÍGIO entre ESTADO
ESTRANGEIRO OU ORGANISMO
INTERNACIONAL e a União, o Estado, o
DF ou o Território;

*** c) 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 ;

(*COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: Juiz Federal)

*** c) 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 ;

(*COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: Juiz Federal)



Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: CGU

Prova: Analista de Finanças e Controle

41) Compete aos Juízes Federais processar e julgar as

causas fundadas em tratado ou contrato da União com

Estado estrangeiro ou organismo internacional.

1

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2012-cgu-analista-de-financas-e-controle-prova-2-conhecimentos-especificos


Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

f) 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;

g) os CONFLITOS DE ATRIBUIÇÕES entre
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIÁRIAS da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e
administrativa de outro ou do DF, ou entre
as deste e da União;



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

f) 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;

f) 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;

g) os CONFLITOS DE ATRIBUIÇÕES entre
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIÁRIAS da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e
administrativa de outro ou do DF, ou entre
as deste e da União;

g) os CONFLITOS DE ATRIBUIÇÕES entre
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIÁRIAS da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e
administrativa de outro ou do DF, ou entre
as deste e da União;



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

o) os CONFLITOS DE COMPETÊNCIA
entre o STJ e quaisquer tribunais, entre
TRIBUNAIS SUPERIORES, ou entre estes
e qualquer outro tribunal;

d) os CONFLITOS DE COMPETÊNCIA
entre QUAISQUER TRIBUNAIS, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", 
bem como entre tribunal e juízes a ele 
não vinculados e entre juízes vinculados 
a tribunais diversos;



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE: I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

o) os CONFLITOS DE COMPETÊNCIA entre
o STJ e quaisquer tribunais, entre
TRIBUNAIS SUPERIORES, ou entre estes e
qualquer outro tribunal;

o) os CONFLITOS DE COMPETÊNCIA entre
o STJ e quaisquer tribunais, entre
TRIBUNAIS SUPERIORES, ou entre estes e
qualquer outro tribunal;

d) os CONFLITOS DE COMPETÊNCIA entre 
QUAISQUER TRIBUNAIS, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, "o", bem como 
entre tribunal e juízes a ele não vinculados 
e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos;

d) os CONFLITOS DE COMPETÊNCIA entre 
QUAISQUER TRIBUNAIS, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, "o", bem como 
entre tribunal e juízes a ele não vinculados 
e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos;



FCC - TRE AP

42) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a

guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar,

originariamente,

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.

2



FCC - TJ-PE - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA E 

ADMINISTRATIVA

43) O litígio entre a França e o Estado de Sergipe deverá ser

processado e julgado, originariamente, pelo

a) Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

b) Supremo Tribunal Federal.

c) Superior Tribunal de Justiça.

d) Tribunal Regional Federal.

e) Congresso Nacional.

2



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

i) a HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS
ESTRANGEIRAS e a CONCESSÃO de
EXEQUATUR às cartas rogatórias; (*
quem as executa é o juiz federal )

g) a EXTRADIÇÃO solicitada por Estado
estrangeiro;



IMPORTANTE!!!

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de

estrangeiro, a EXECUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA, após o

"exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação,

as causas referentes à nacionalidade, inclusive a

respectiva opção, e à naturalização;



CONCESSÃO

DE 

EXEQUATUR 

HOMOLOGAÇÃO EXECUÇÃO

CARTA

ROGATÓRIA

SENTENÇA

ESTRANGEI

RA

IMPORTANTE!!!

Juiz FederalSTJ

STJ Juiz Federal



CONSULPLAN - NeR /TJ MG /2016

44) Ao Superior Tribunal de Justiça compete a homologação de

sentença estrangeira que não contrarie as normas de ordem

pública e a soberania nacional.

1



Aroeira - 2014 - PC-TO - Delegado de Polícia

45) O processo e julgamento da execução de carta rogatória,

após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a

homologação, é de competência:

a) dos Tribunais Regionais Federais.

b) dos juízes federais.

c) do Supremo Tribunal Federal.

d) do Superior Tribunal de Justiça.

2



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

j) a REVISÃO CRIMINAL e a AÇÃO
RESCISÓRIA de seus julgados;

e) as REVISÕES CRIMINAIS e as AÇÕES
RESCISÓRIAS de seus julgados;

l) a RECLAMAÇÃO para a preservação de
sua competência e garantia da autoridade
de suas decisões;

f) a RECLAMAÇÃO para a preservação
de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões;



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar, 
ORIGINARIAMENTE:

m) a execução de sentença nas causas de sua
competência originária, facultada a
delegação de atribuições para a prática de
atos processuais;



FCC - TRE-AC - Técnico Judiciário - Área Administrativa

46) Sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, em

conformidade com o texto constitucional, a reclamação para a

preservação de sua competência e garantia da autoridade de

suas decisões é matéria que deve ser

a) julgada mediante recurso especial.

b) julgada mediante recurso extraordinário.

c) processada e julgada originariamente.

d) julgada em recurso ordinário.

e) processada e julgada em agravo regimental.

3



FGV - PC-AP - Delegado de Polícia

47) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a

guarda da Constituição, não lhe cabendo processar e julgar,

originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

federal.

b) o Presidente da República, nas infrações penais comuns.

c) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a

União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.

5



d) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.

e) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de

exequatur às cartas rogatórias.

5



Art. 102. COMPETE AO STF, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar,
ORIGINARIAMENTE:

r) as ações contra o CNJ e contra o CNMP;

n) a AÇÃO EM QUE TODOS OS MEMBROS
DA MAGISTRATURA sejam direta ou
indiretamente INTERESSADOS, e aquela em
que mais da metade dos membros do
tribunal de origem estejam impedidos ou
sejam direta ou indiretamente interessados;



Art. 102. COMPETE AO STF, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:
I - processar e julgar,
ORIGINARIAMENTE:

r) as ações contra o CNJ e contra o CNMP;

n) a AÇÃO EM QUE TODOS OS MEMBROS
DA MAGISTRATURA sejam direta ou
indiretamente INTERESSADOS, e aquela em
que mais da metade dos membros do
tribunal de origem estejam impedidos ou
sejam direta ou indiretamente interessados;

n) a AÇÃO EM QUE TODOS OS MEMBROS
DA MAGISTRATURA sejam direta ou
indiretamente INTERESSADOS, e aquela em
que mais da metade dos membros do
tribunal de origem estejam impedidos ou
sejam direta ou indiretamente interessados;



O Supremo Tribunal Federal tem
competência para processar e julgar
ações decorrentes de decisões
negativas do CNMP e do CNJ?

Informativo 784



RESPOSTA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki negou

seguimento (julgou inviável) ao pedido formulado no Mandado de

Segurança (MS) 28902 no qual um ex-titular do Cartório de Registro de

Imóveis da comarca de Santo Amaro da Imperatriz (SC) questionava

decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que permitiu a posse do

novo oficial sem que antes ele fosse exonerado de outro cargo

público. Com base na jurisprudência da Corte, o ministro salientou

que o Supremo não tem competência para julgar mandados de

segurança contra decisão “negativa” do CNJ.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=2637

65



Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça e Avaliador

48) Eustáquio, Juiz de Direito, sofreu uma sanção administrativa,

aplicada pelo órgão competente do Tribunal de Justiça a que está

vinculado, por ter praticado uma infração disciplinar.

Inconformado, levou a questão ao Conselho Nacional de Justiça

(CNJ), que não vislumbrou qualquer mácula no processo

administrativo e decidiu que não havia razão para anular a

respectiva decisão.

3



À luz da sistemática constitucional e das peculiaridades da

narrativa, é correto afirmar que o Supremo Tribunal Federal:

a) é o órgão competente para conhecer, originariamente, de

qualquer ação que venha a ser ajuizada por Eustáquio;

b) é o órgão competente para conhecer, originariamente,

apenas, das ações mandamentais que venham a ser ajuizadas

por Eustáquio;

3



c) não tem competência para conhecer, originariamente, de

eventual ação, já que o CNJ exarou uma “deliberação negativa";

d) não tem competência para conhecer de qualquer ação ajuizada

por Eustáquio, que deveria ser distribuída ao Superior Tribunal de

Justiça;

e) somente teria competência para conhecer de eventual recurso

extraordinário interposto contra a decisão do CNJ.

3



Conforme entendimento do STF,

sua competência originária contra

atos do CNJ deve ser interpretada

de forma restrita e se limita às

ações tipicamente constitucionais?

Ano: 2016

Banca: CESPE

Órgão: TJ-DFT

1



Competência para julgar demandas 

contra o CNJ e o CNMP

Ações 

ordinárias

Juiz federal 

Ações tipicamente 

constitucionais

STF

STF. Plenário. AO 1814 QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 24/9/2014

(Info 760). 

STF. 2ª Turma. ACO 2373 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 

julgado em 19/8/2014

(Info 755).

(MS, MI, HC e HD)



FCC - TRF - 4ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa

49) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a

guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar em recurso ordinário

a) o pedido de medida cautelar das ações diretas de

inconstitucionalidade.

b) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o

Conselho Nacional do Ministério Público.

5



c) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.

d) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e

a União, o Estado e o Distrito Federal.

e) o crime político.



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

II- julgar, em RECURSO ORDINÁRIO: II- julgar, em RECURSO ORDINÁRIO:

a) o "habeas-corpus", o mandado de
segurança, o "habeas-data" e o
mandado de injunção decididos em
única instância pelos TRIBUNAIS
SUPERIORES, se DENEGATÓRIA A
DECISÃO;

a) os "habeas-corpus" decididos em única
ou última instância pelos TRFS OU PELOS
TJS, quando a decisão for DENEGATÓRIA;
b) os mandados de segurança decididos em
única instância pelos TRFS OU PELOS TJS,
quando DENEGATÓRIA A DECISÃO;



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

II- julgar, em RECURSO ORDINÁRIO: II- julgar, em RECURSO ORDINÁRIO:

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
+

TRIBUNAIS SUPERIORES
+

DENEGATÓRIA A DECISÃO

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
+

TRFS OU PELOS TJS
+ 

DENEGATÓRIA A DECISÃO



Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Prova: Analista Judiciário -Escrivão Judicial

51) Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior

prevê a Constituição da República remédio jurídico expresso,

consistente em:

a) recurso extraordinário;

b) recurso especial;

c) recurso ordinário;

d) mandado de segurança;

e) habeas corpus.

3



CONSULPLAN - NeR /TJ MG /2015

52) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,

originariamente, os mandados de segurança decididos em única

instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais

dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando concessiva

a decisão.

2



Art. 102. COMPETE AO STF, 
precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

II- julgar, em RECURSO ORDINÁRIO: II- julgar, em RECURSO ORDINÁRIO:

b) o CRIME POLÍTICO;

* Competência originária: juiz federal -
art.109, IV)

c) 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;

* Competência originária: juiz
federal)



CESPE/UNB TÉCNICO JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA TJ ES 

53) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em sede de

recurso ordinário, os mandados de segurança julgados em única

instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de

justiça dos estados e do Distrito Federal, quando denegatória a

decisão.

1



Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Prova: Analista Judiciário - Analista Administrativo

54) Augusto, devidamente representado por advogado, com

observância das normas afetas à competência jurisdicional,

impetrou mandado de segurança contra ato de determinada

autoridade perante o Tribunal de Justiça do seu Estado. O

Tribunal, após regular tramitação do feito, julgou improcedente o

pedido sob o argumento de não ter sido demonstrada a lesão a

direito líquido e certo. Irresignado, Augusto decide recorrer.

1



Considerando os dados do problema e à luz da sistemática

constitucional, é correto afirmar ser cabível a interposição de

recurso:

a) ordinário, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça;

b) especial, endereçado ao Supremo Tribunal Federal;

c) ordinário, endereçado ao Supremo Tribunal Federal;

1



d) extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça;

e) de reclamação, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

1



FCC ANALISTA JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA TRT 23

REGIÃO

55) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso

ordinário,

a) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma

regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade

federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos

de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da

Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da

Justiça Federal.

5



b) as causas decididas, em única ou última instância, pelos

Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar

tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência.

c) 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 do

Distrito Federal.

5



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 as da União.

e) 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.

5



Art. 102. COMPETE AO STF,

precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

III - julgar, mediante RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, as causas
decididas em única ou última
instância, quando a decisão
recorrida:

III - julgar, mediante RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, as causas
decididas em única ou última
instância, quando a decisão
recorrida:

III - julgar, em RECURSO
ESPECIAL, as causas decididas,
em única ou última instância,
pelos TRFs ou pelos TJs,
quando a decisão recorrida:

III - julgar, em RECURSO
ESPECIAL, as causas decididas,
em única ou última instância,
pelos TRFs ou pelos TJs,
quando a decisão recorrida:



a) contrariar dispositivo desta
Constituição; a) contrariar tratado ou lei federal,

ou negar-lhes vigência;b) declarar a inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo
local contestado em face desta
Constituição.

b) julgar válido ato de governo local
contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação
divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal.d) julgar válida lei local contestada em

face de lei federal.



Art. 102. COMPETE AO STF, 

precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe:

Art. 105. COMPETE AO STJ

III - julgar, mediante RECURSO

EXTRAORDINÁRIO, as causas decididas em

única ou última instância, quando a decisão

recorrida:

III - julgar, em RECURSO ESPECIAL, as

causas decididas, em única ou última

instância, pelos TRFs ou pelos TJs,

quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou

lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local

contestado em face desta Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei

federal.

a) contrariar tratado ou lei federal, ou

negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local

contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente

da que lhe haja atribuído outro tribunal.



Ano: 2015  Banca: FGV  Órgão: DPE-RO 

Prova: Técnico da Defensoria Publica - Oficial de Diligência

56) O Superior Tribunal de Justiça, entre outras competências,

possui a de julgar o “recurso especial”, espécie de recurso que

somente pode ser manejado nas situações previstas no texto

constitucional. De acordo com a Constituição da República, esse

recurso é cabível quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo da Constituição da República;

3



b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da

Constituição da República;

c) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei

federal;

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal;

e) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.

3



MENSAGEM DO PROFESSOR

“O melhor sentimento do mundo é ver alguém sorrir e

saber que você é o motivo.”

https://www.mundodasmensagens.com
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