
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA – UNIVERSO 

DIREITO – 4º PERÍODO – 2012 

DISCIPLINA: Direito Constitucional II 

PROFESSOR: Soraia Murta 

marcelogerais@hotmail.com 

 1 

19 Set 2012 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA – Pesquisa (biblioteca e/ou laboratório) 
GRUPOS: máximo de 05 componentes – Entregar um trabalho por grupo (hoje) 
 
1 – Explique o sistema de repartição de competências no Brasil (concorrente 
ou exclusiva). 
 
Para a garantia do pacto federativo (e da harmonia) deve haver uma repartição 
de competências. No Brasil as competências são repartidas entre a União, os 
estados federados e os municípios; cabendo-lhes, respectivamente, à União as 
matérias de interesse geral nacional, aos estados membros as matérias e 
assuntos de interesse regional, e aos municípios os assuntos de interesse 
local. 
 
2 – Explique as diferenças entre autonomia e soberania. 
 
A soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum 
outro poder. O estado membro não é soberano, já que o próprio significado de 
membro lhe nega a soberania. 
 
A autonomia é a concessão de poder que a União dá aos estados membros e 
municípios de se organizarem e legislarem nos seus limites territoriais de 
acordo com os interesses regionais e locais; desde que não contrariem os 
preceitos e interesses da União.  
 
3 – Explique TERRITÓRIOS. 
 
Território é um termo muito amplo que pode ser especificado com relação a, 
por exemplo, aspectos políticos. Politicamente falando, território, de uma forma 
geral, e a porção física territorial em que está localizado um Estado, é a sua 
limitação física. Pode ser também entendido como cada porção dentro do 
Estado correspondente à localização geográfica de cada estado membro. 
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24 Set 2012 
ESTUDO DIRIGIDO 
 
1 – Explique as diferenças entre ADI por ação e ADI por omissão. 
 
A ADI por ação se dá quando uma das autoridades legitimadas (artigo 103, CF) 
argúi a constitucionalidade de dispositivo normativo. A ADI por omissão argúi a 
falta de dispositivo normativo (é parecida com o MANDADO DE INJUNÇÃO, só 
que a ADI por omissão tem efeito erga omnes). 
 
2 – Explique as diferenças entre ADI por omissão e MANDADO DE INJUÇÃO. 
 
As principais diferenças entre ADI por omissão e MANDADO DE INJUNÇÃO 
são quanto aos legitimados e quanto aos efeitos. Na ADI por omissão os 
legitimados são os do artigo 103, CF (Presidente, Mesa do Senado, Mesa da 
Câmara, etc.), controle concentrado, e o efeito é erga omnes; enquanto que no 
MANDADO DE INJUNÇÃO o legitimado é a pessoa que se sentir prejudicada 
com a ausência de alguma norma e o efeito é interpartes. 
 
3 – Explique a importância do controle de constitucionalidade. 
 
O controle de constitucionalidade, em suas duas formas (concentrado e difuso), 
é muito importante porque é uma garantia constitucional, é a garantia de que 
toda e qualquer norma infra-constitucional deve obedecer ao texto e aos 
princípios constitucionais. É a garantia da soberania popular. 
 
4 – Explique a natureza jurídica dos partidos políticos. 
 
Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, de acordo com o 
artigo 44 do Código Civil, devem ser registrados no Cartório de Registros 
Públicos de Pessoas Jurídicas de Brasília e devem seus estatutos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral (lei 9096 de 19 de setembro de 1995). 
 
5 – Explique três características dos partidos políticos. 
 
É livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção. 
 
Tem autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento. 
 
Tem caráter nacional e não pode ser subordinado a entidades ou governos 
estrangeiros. 
 
É vedado ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da 
mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. 
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6 – Explique o conceito e a importância da ADPF. 
 
A ação de descumprimento de preceito fundamental tem por objeto declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que tenha entrado em vigor antes 
da CF 88, em todas as esferas do poder. É uma ação derivada da ADI, e sua 
grande importância é alcançar estes atos e leis em vigor antes da promulgação 
da Constituição, já que a ADI não os alcança. 
 
7 – Explique as características do sistema difuso e concentrado. 
 
São espécies do controle jurídico, ocorrem após a norma entrar em vigor.  
 
No sistema difuso o legitimado é qualquer pessoa que se julgue prejudicada 
por alguma norma, a análise será feita por qualquer juiz ou tribunal (de acordo 
com a organização judiciária), o efeito é interpartes (só vale para quem ajuizou 
a ação), a norma continua no ordenamento jurídico e a decisão é ex tunc 
(retroage à publicação da lei). 
 
No sistema concentrado o legitimado são algumas autoridades (Presidente da 
República, Mesas da Câmara e do Senado, etc., artigo 103, CF), a análise se 
dará em tribunal específico, o efeito é erga omnes (vale para todos), a norma 
sai do ordenamento jurídico e a decisão também é ex tunc, via de regra, sendo 
possível a decisão ex nunc desde que justificada. 
 
8 – Explique a dupla cidadania no Brasil. 
 
A dupla cidadania é admitida em dois casos: quando o brasileiro é forçado 
pelas circunstâncias de força maior a adotar cidadania estrangeira (por motivo 
de casamento ou emprego, por exemplo) e quando estado estrangeiro 
reconhece como seu nacional também brasileiro que lá tenha origens (por 
exemplo, a Itália reconhece como italiano o brasileiro que seja filho de italiano). 
 
9 – Explique a extradição. Pode um brasileiro naturalizado ser extraditado? 
(Justifique) 
 
A extradição é ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado de um 
delito ou já condenado como criminoso à justiça de outro que o reclama e que 
é competente para julgá-lo e puni-lo (crimes comuns). O brasileiro naturalizado 
pode ser extraditado, se o crime a ele atribuído foi cometido antes da 
naturalização. Também poderá ser extraditado, expulso e ter sua naturalidade 
cancelada o brasileiro naturalizado que se envolver em crimes gravosos contra 
o Estado (por exemplo, tráfico internacional de drogas). 
 
 
 
  
 
 
 


