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31. Em 2016, o Presidente da República editou medida provisória disciplinando o 

ingresso na Polícia Federal e nas carreiras de juiz federal e do trabalho, tendo fixado 

idade máxima para que o candidato tome posse nesses cargos. A medida provisória foi 

aprovada na Câmara dos Deputados, sendo, após, encaminhada ao Senado, que 

deixou de apreciá-la no prazo constitucional. Embora a medida provisória não tenha 

sido convertida em lei, houve, ainda no ano de 2016, o transcurso do prazo para a edição 

de decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. Diante 

dessa situação, o Presidente da República, entendendo que havia urgência, não 

aguardou a próxima legislatura e editou, em 2017, medida provisória fixando idade 

máxima para ingresso na Polícia Federal. Considerando a Constituição Federal,  

(A) caso se vislumbre inconstitucionalidade na edição da segunda medida provisória, 

poderá ser arguida, no âmbito do controle concentrado e abstrato de 

constitucionalidade, apenas após sua eventual conversão em lei pelo Congresso 

Nacional. 

 (B) as medidas provisórias não poderiam fixar limite máximo de idade para ingresso na 

Polícia Federal e nas carreiras de juiz federal e do trabalho, uma vez que a Constituição 

Federal veda que a lei institua limite máximo de idade para qualquer carreira pública.  

(C) a primeira medida provisória perdeu os efeitos desde a sua edição, motivo pelo qual 

as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência 

não poderão ser por ela regidas.  

(D) a perda da eficácia da primeira medida provisória não constitui impedimento 

constitucional para a edição da segunda medida provisória.  

(E) as medidas provisórias disciplinaram matéria permitida pela Constituição Federal, 

qual seja, ingresso na Polícia Federal e nas carreiras de Juiz Federal e Juiz do Trabalho. 

 

Comentários à questão 31  

Gabarito Oficial Preliminar: Letra D.  

A matéria cobrada na questão está inserida no art. 62 da Constituição Federal.  

O examinador queria que o candidato soubesse o princípio da irrepetibilidade quanto 

às medidas provisórias. Como se sabe, a medida provisória rejeitada ou que tenha 

perdido sua vigência por não ter sido analisada pelo Congresso Nacional no prazo 

constitucional não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa.  

No caso apresentado pelo examinador, a medida provisória foi rejeitada tacitamente, 

pelo decurso de prazo, em 2016 e foi, parcialmente, reeditada em 2017. Logo, a perda 

da eficácia da primeira medida provisória não constitui óbice à adoção de nova medida 

provisória na sessão legislativa seguinte, ou seja, em 2017.  



O que não poderia ter ocorrido é a reedição no mesmo ano de 2016. Portanto, a 

alternativa D está correta. Apesar disso, vamos explicar cada uma das alternativas, para 

que fique mais didática a explanação. 

A) Cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade contra medida provisória, não sendo 

necessária a sua conversão em lei. Afinal, a medida provisória tem natureza 

jurídica de ato normativo primário. Aliás, o tema é pacífico na jurisprudência do 

STF e na doutrina.  

B) O art. 62 da CF fixa os limites materiais à edição de Medidas Provisórias e neste 

dispositivo constitucional não há vedação para que seja ela adotada para tratar 

de requisitos para o ingresso na carreira pública, em si. Aliás, numa leitura da 

Súmula 683 do STF infere-se que é possível a lei tratar do limite de idade para o 

ingresso no serviço público, desde que seja compatível com a natureza e as 

atribuições do cargo.  

C) O item está errado, pois o art. 62, § 11 da CF estabelece que: “Não editado o 

decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou 

perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e 

decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela 

regidas”.  

D) Certo, pois rejeitada tacitamente uma medida provisória no ano de 2016, poderá 

ela ser reeditada no ano seguinte, o que não poderia é na mesma sessão 

legislativa, isto é, em 2016. 

E) Errado, pois o ingresso na magistratura deve estar regulamentado por regras 

constantes do Estatuto da Magistratura (Art. 93 da CF), que é Lei Complementar 

de iniciativa do STF, bem como por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, 

e, como se sabe, medidas provisórias não podem versar sobre matéria que exige 

a edição de Lei Complementar. 

 

32. Sindicato constituído regularmente em janeiro de 2017 impetrou mandado de 

segurança coletivo em julho do mesmo ano, perante a Justiça Federal, a fim de garantir 

o direito líquido e certo de empresas a ele filiadas de não serem compelidas ao 

pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários com base 

em alíquota que foi majorada para as empresas em geral, e não apenas para as 

empresas do ramo daquelas filiadas ao Sindicato. A petição inicial foi instruída por 

documentos que comprovavam a regularidade da constituição e do funcionamento do 

sindicato, mas não por autorização expressa de seus filiados para que o pleito fosse 

deduzido judicialmente. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a 

impetração do mandado de segurança pelo sindicato é 

(A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a ação deveria ter sido 

proposta perante a Justiça do Trabalho. 

(B) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o sindicato não estava 

constituído há, pelo menos, um ano. 

(C) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o sindicato não apresentou 

autorização expressa de seus filiados para que a ação fosse proposta. 

(D) compatível com a Constituição Federal. 

 



(E) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que sindicato não tem 

legitimidade para representar seus filiados em demanda que pretende o afastamento de 

obrigação tributária imposta às empresas de modo geral. 

COMENTÁRIOS – Questão 32  

Gabarito Preliminar Oficial: Letra D 

a) errado, pois o tema não versava sobre Direito do Trabalho, mas sobre exação 

tributária federal, e, portanto, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas 

de interesse da União (art. 109 da CF). Logo, a demanda deveria, sim, ser proposta na 

justiça federal e não na justiça laboral.  

b) à luz da CF, art. 5º, LXX o que se exige de constituição há pelo menos um ano é para 

a impetração do mandado de segurança por associações e não por organizações 

sindicais. Portanto, o item está errado.  

c) errado, o verbete da Súmula 629 do STF contempla que a impetração de mandado 

de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da 

autorização destes. 

d) Correto. O mandado de segurança coletivo foi impetrado por legitimado constitucional 

(art. 5º, LXX CF) e tinha pertinência temática, não havendo necessidade de autorização 

de seus membros nem constituição há pelo menos um ano, conforme explicamos nos 

itens acima.  

e) errado, pois o sindicato, no caso, é organização sindical que representa empresas. 

Logo, a pretensão deduzida no mandamus tem pertinência temática.  

 

33. Lei de determinado Estado, de iniciativa parlamentar, prescreve que o Estado é 

solidariamente responsável pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por 

empresa por ele contratada, quando o valor pleiteado pelo empregado for decorrente de 

relação jurídica mantida entre a contratada e empregado que ocupa posto de trabalho 

em órgão público estadual. Considerando que não há delegação da União para que o 

Estado disponha sobre a matéria, a referida lei estadual é 

(A) compatível com a Constituição Federal, sendo desnecessária delegação legislativa 

da União para que os Estados possam disciplinar a matéria, inclusive por iniciativa 

parlamentar, a fim de instituir tratamento benéfico em favor do empregado. 

(B) incompatível com a Constituição Federal, por vício de iniciativa legislativa e por tratar 

de matéria de competência privativa da União, podendo por essa razão ser objeto de 

reclamação constitucional proposta perante o Supremo Tribunal Federal. 

(C) incompatível com a Constituição Federal, por vício de iniciativa legislativa e por tratar 

de matéria de competência privativa da União, podendo ser objeto de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez 

que a lei viola o princípio federativo. 

(D) incompatível com a Constituição Federal, por vício de iniciativa legislativa, podendo, 

por esse motivo, ser declarada inconstitucional, incidentalmente no processo, pela 

maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça do Estado ou dos membros de 

seu órgão especial, embora possa o Estado legislar sobre o tema de que trata a lei 

estadual, 



independentemente de delegação da União. 

(E) incompatível com a Constituição Federal, tendo violado à competência privativa da 

União para legislar na matéria, podendo ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade em face da Constituição Federal, proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

Comentários - Questão 33 

Gabarito Oficial Preliminar: Letra E 

A legislação estadual em tela versaria sobre normas gerais de licitações e contratos, 

que é matéria da competência privativa da União (art. 22, XXVII CF), assim como Direito 

do Trabalho.  

A) Errada, pois compete à União legislar sobre normas gerais de licitações. 

B) Contra leis estaduais que violam a CF, o remédio cabível seria a ADI e não a 

reclamação. Portanto, o item está errado. Aqui, talvez o examinador tenha 

tentado confundir o aluno que sabia da ADC 16, segundo a qual o STF reafirmou 

a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei 8.666/90. Na referida ação, bem 

como no RE 760931, o STF fixou a constitucionalidade da responsabilidade 

subsidiária do Estado no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas. Na ADI 

ficou contemplada a ideia de vedação à responsabilização automática da 

administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca 

de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Neste caso 

de descumprimento da decisão proferida na ADC caberia reclamação e não no 

caso indicado na questão que se refere a uma lei estadual em afronta à 

competência legislativa privativa da União.  

C) Não caberia ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

pois contra leis estaduais que afrontam a CF cabe ADI e como se sabe, ADPF é 

subsidiária, só cabendo a sua utilização quando não for caso de outro 

instrumento processual adequado para sanar a lesividade (art. 4º, § 1º da Lei 

9.882/99).  

D) Errada, pois para saber se caberia ADI perante o TJ do Estado seria necessário 

conhecer normas da Constituição Estadual que não foram colocadas na 

questão. Ademais, o Estado não detém competência para legislar sobre normas 

gerais de licitações e legislação laboral. 

E) Correta, pois compete à União legislar sobre normas gerais de licitações e Direito 

do Trabalho. Some-se, ainda, o fato de que no caso houve lei estadual 

afrontando o art. 22 da CF. No caso, por força do disposto no art. 102, I, a, CF, 

caberia ADI.  

 

34. Servidores públicos grevistas, titulares de cargos públicos efetivos estaduais, 

ocuparam parte de prédio público do respectivo Estado para realizar manifestação a fim 

de que sua reivindicação fosse atendida. Em vista disso, o Estado ajuizou ação 

possessória perante a Justiça do Trabalho, a fim de obter decisão judicial que 

determinasse a desocupação do próprio público pelos servidores. O juiz de primeiro 

grau, todavia, proferiu sentença em que reconheceu não ter competência para julgar o 

feito.  

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 

referida sentença está 



(A) incorreta, uma vez que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 

essa ação possessória, assim como para julgar as ações oriundas da relação jurídica 

mantida entre o Estado e os seus servidores públicos titulares de cargos públicos 

efetivos, podendo a sentença ser impugnada apenas mediante interposição de recurso 

ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho competente. 

(B) correta, uma vez que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e 

julgar essa ação possessória, embora seja competente para julgar as ações oriundas 

da relação jurídica mantida entre o Estado e os seus servidores titulares de cargos 

públicos em comissão. 

(C) correta, uma vez que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e 

julgar essa ação possessória, embora seja competente para julgar as ações oriundas 

da relação jurídica mantida entre o Estado e os seus servidores titulares de cargos 

públicos efetivos. 

(D) correta, uma vez que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e 

julgar essa ação possessória, nem para julgar as ações envolvendo o Estado e os seus 

servidores que lhe sejam vinculados por relação jurídico-estatutária. 

(E) incorreta, uma vez que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 

essa ação possessória, assim como para julgar as ações oriundas da relação jurídica 

mantida entre o Estado e os seus servidores públicos titulares de cargos públicos 

efetivos, podendo a sentença ser impugnada mediante reclamação constitucional 

proposta perante o Supremo Tribunal Federal, bem como mediante interposição do 

recurso cabível perante o Tribunal competente. 

Comentários – Questão 34 

Gabarito Preliminar Oficial: D  

A alternativa correta é a letra D. O art. 114, I da CF, com redação determinada pela EC 

45/04, fixa a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas relativas à 

relação de trabalho, inclusive abrangendo a União, os Estados, o DF e os Municípios. 

Todavia, no julgamento da ADI 3395, o STF vedou qualquer intepretação que atribua à 

Justiça Laboral a competência para julgar causas entre a Administração Pública e seus 

servidores estatutários ou regidos por um regime jurídico-administrativo. Portanto, tendo 

em conta que o caso trazido à baila pelo examinador versa sobre litígio entre servidores 

públicos estatutários e Estado-membro, a competência para o julgamento da lide é da 

justiça comum estadual. Portanto, a alternativa correta é a letra D.  

 

35. Indivíduo titular de emprego público de médico junto à Administração estadual 

prestou concurso para emprego público de médico junto à administração municipal, 

vindo a ser contratado. Posteriormente, o mesmo indivíduo foi eleito vereador. 

Considerando essa situação, à luz da Constituição Federal, o médico  

(A) poderia ter cumulado o exercício de dois empregos públicos de médico, podendo 

exercê-los juntamente com o cargo eletivo, se houver compatibilidade de horários. 

(B) não poderia ter cumulado o exercício de dois empregos públicos de médico, 

podendo, todavia, cumular o exercício de qualquer um dos empregos públicos de 

médico com o cargo eletivo, se houver compatibilidade de horários. 



(C) não poderia ter cumulado o exercício de dois empregos públicos de médico, 

podendo, todavia, cumular o exercício do emprego público de médico estadual com o 

cargo eletivo municipal, se houver compatibilidade de horários, mas não o emprego 

público de médico municipal com o cargo eletivo. 

(D) poderia ter cumulado o exercício de dois empregos públicos de médico, não 

podendo, todavia, exercer os empregos públicos de médico municipal e estadual 

juntamente com o cargo eletivo, devendo afastar-se daqueles e optar pela remuneração, 

caso queira exercer a vereança. 

(E) poderia ter cumulado o exercício de dois empregos públicos de médico, não 

podendo, todavia, exercer os empregos públicos de médico municipal e estadual 

juntamente com o cargo eletivo, devendo exonerar-se daqueles caso queira exercer a 

vereança. 

COMENTÁRIOS – Questão 35 

Gabarito Oficial Preliminar: A 

A questão exigia conhecimento de precedente do STF sobre a acumulação remunerada de 

cargos públicos com o de vereança. (STF, 1ª Turma, AG.REG. - RE COM AGRAVO 744.821 São 

Paulo). No precedente ficou consignado que é permitido ao servidor público ocupante de um ou 

dois cargos públicos acumuláveis na forma do art. 37, XVI, eleito para o mandato político de 

vereador, acumular os três estipêndios — as remunerações dos cargos ocupados e o subsídio 

de vereador — quando, para o desempenho da função eletiva, puder continuar a exercer as 

atribuições dos dois cargos públicos, em razão da comprovada compatibilidade de horário.  

Veja-se a ementa do precedente:  

“DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOSPÚBLICOS. PROFESSOR E VEREADOR. 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. 

REVOLVIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

09.12.2010. Inalteráveis as premissas fáticas assentadas no acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo - não se tratar de “tríplice acúmulo, pois os cargos eram de professor ... e 

de vereador”, bem como não haver “incompatibilidade de horários” -, não há falar em afronta 

aos preceitos constitucionais indicados ao aparelhamento do recurso extraordinário (arts. 37, 

XVI, “a”, e 38, III, da Lei Maior e 17, § 2º, do ADCT). Aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, 

que veda o revolvimento dos fatos e provas na instância extraordinária”.  

Portanto, sendo hipótese de cargos acumuláveis (dois de professor, dois de médico) e havendo 

compatibilidade de horários, é possível se exercer o mandato de vereador sem o afastamento 

do cargo ou do emprego público. Logo, a alternativa correta é a letra A.  
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