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DICAS 
1) TRATADOS INTERNACIONAIS. Congresso Nacional refe-

renda (aprova ou rejeita) a participação do Brasil nos tratados inter-

nacionais. O Presidente ratifica. 

 

2) ARBITRAGEM INTERNACIONAL. Para ser reconhecida ou 

executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, uni-

camente, à homologação do Superior Tribunal de Justiça. 

 

3) NACIONALIDADE. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo 

o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da natura-

lização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entor-

pecentes e drogas afins, na forma da lei. 
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(OAB ) O Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Adminis-

trativa entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, foi promulgado no Bra-

sil por meio do Decreto nº 6.891/09, tendo por finalidade estabelecer as bases em que a cooperação e a assistência 

jurisdicional entre os Estados membros será realizada. A respeito desse instrumento, assinale a afirmativa correta. 

 

a) A indicação das autoridades centrais responsáveis pelo re-

cebimento e andamento de pedidos de assistência jurisdicio-

nal é realizada pelo Grupo Mercado Comum. 

b) Os nacionais ou residentes permanentes de outro Estado 

membro, para que possam se beneficiar do mecanismo de co-

operação jurisdicional em determinado Estado membro, deve-

rão prestar caução. 

c) Os procedimentos para cumprimento de uma carta rogató-

ria recebida sob a guarida do Acordo são determinados pela 

lei interna do Estado em que a carta deverá ser cumprida, não 

sendo admitida, em qualquer hipótese, a observação de proce-

dimentos diversos solicitados pelo Estado de onde provenha a 

carta. 

d) Uma sentença ou um laudo arbitral proveniente de um de-

terminado Estado, cujo reconhecimento e execução seja soli-

citado a outro Estado membro, pode ter sua eficácia admitida 

pela autoridade jurisdicional do Estado requerido apenas par-

cialmente. 
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SIMULADO - DIREITO INTERNACIONAL  
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(XXIV Exame de Ordem). Um Deputado Estadual foi 

condenado, em sentença criminal transitada em julgado, à 

pena de 4 (quatro) anos de detenção, que veio a ser con-

vertida em pena restritiva de direitos. Em casos como es-

se, a lei estadual dispunha que o Deputado Estadual não 

teria os direitos políticos suspensos, salvo se a pena restri-

tiva de direitos fosse descumprida e viesse a ser converti-

da em pena privativa de liberdade. Nesse caso, a suspen-

são dos direitos políticos iria perdurar até que fosse cum-

prida a pena.  

Considerando a narrativa acima e o princípio da simetria, 

responda aos questionamentos a seguir.  

a) A lei estadual, ao disciplinar a suspensão dos direitos 

políticos, é formal e materialmente compatível com a 

Constituição da República?  

 

b) Na situação narrada, é possível que o Deputado Esta-

dual preserve o seu mandato mesmo tendo os direitos po-

líticos suspensos?   

Governo extingue Fundo PIS-Pasep e faz autorização tem-

porária de saque do FGTS. Em 07/04/2020 fora editada Me-

dida Provisória 946/2020 que procedeu à extinção do fundo 

PIS-Pasep com a transferência dos recursos para o patrimô-

nio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Os titulares de contas individuais do fundo PIS-Pasep per-

manecem com seus valores individualizados passando a ter 

a remuneração das mesmas pelos mesmos critérios aplicados 

para as contas de FGTS, limitando-se o saque para o prazo 

máximo de 01/06/2015 sob pena de abandono dos valores 

em favor da União. 

A MP também autoriza o saque de valores do FGTS de 15 

de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, até o limite 

de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalha-

dor sendo que, se o trabalhador tiver mais de uma conta no 

FGTS, o saque seguirá a seguinte ordem: contas vinculadas 

relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela 

conta que tiver o menor saldo; e demais contas vinculadas, 

no mesmo critério. 

Os saques serão efetuados conforme cronograma a ser esta-

belecido pela Caixa Econômica Federal, podendo ser auto-

mático em contas poupança direito na Caixa Econômica 

Federal ou em conta bancária indicada pelo trabalhador, 

podendo o trabalhar manifestar pela não realização ou desfa-

zimento do crédito. 

Para os trabalhadores que não possuem conta na Caixa fica 

proibida a cobrança de tarifa para a transferência dos recur-

sos. 

A) A lei estadual é formalmente incompatível com a Constituição da República,pois a suspensão dos direitos políticos 

impõe restrições à cidadania, sendo que a União possui competência legislativa privativa para legislar sobre essa 

matéria,nos termos do Art. 22, inciso XIII, da CRFB/88.Além disso, é materialmente inconstitucional, pois a suspensão 

dos direitos políticos deve manter-se operativa enquanto durarem os efeitos da sentença criminal transitada em julgado, 

qualquer que seja a pena aplicada,nos termos do Art. 15, inciso III, da CRFB/1988.  
  

B) O Deputado Estadual pode preservar o seu mandato, mesmo tendo os direitos políticos suspensos, caso assim o 

decida a Casa Legislativa, segundo o Art. 55, inciso VI e § 2º, c/c. o Art. 27, § 1º, da CRFB/88.  

Maiores Informações : https://examedeordem.oab.org.br/ 


