QUESTÃO 1 - CONSTITUCIONAL
1) "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de admitir a
utilização, pelos organismos sindicais e pelas entidades de classe, do mandado de injunção
coletivo, com a finalidade de viabilizar, em favor dos membros ou associados dessas
instituições, o exercício de direitos assegurados pela Constituição. Precedentes e doutrina”
(MI 20/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 22/11/96). Tendo em
consideração o excerto de julgado do Supremo Tribunal Federal que resume o
entendimento daquela Corte acerca do tema, responda fundamentadamente a questão
analisando a possibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo pela
Defensoria Pública Estadual e, em caso afirmativo, em que circunstâncias tal providência
teria cabimento e qual seria o órgão com competência para julgar tal demanda.

(1) Cabível o mandado de injunção coletivo (STF, MI 20, Relator Min. Celso de Mello), em
conformidade com a jurisprudência do STF (2,0); (2) pode a Defensoria Pública Estadual
ajuizar demanda dessa natureza na hipótese em que, ausente norma – seja por inexistência
de lei, seja por inexistência de ato normativo – necessária e suficiente à viabilização do
exercício de direito constitucionalmente previsto titulado por assistido da DPE (2,0); (3)
tenha ele natureza de direito subjetivo de natureza coletiva ou difusa, em vista de tratar-se,
no caso, de ação coletiva nos termos do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública para cuja
propositura está a DP legitimada (1,0). (4) A DP Estadual poderá ajuizar MI coletivo junto ao
Tribunal de Justiça do Estado na hipótese da inexistência de norma municipal ou estadual
inviabilizar o exercício de um dos direitos elencados no art. 5º, LXXI da Constituição Federal,
ou na Constituição Estadual, em razão do ente responsável pela elaboração da norma
faltante tratar-se de autoridade estadual (2,0). (5) O ajuizamento do MI coletivo pela DPE
poderá se dar perante o STF (CF, art. 102, I, q) ou o STJ (CF, art. 105, I, h), ou, ainda, o TRE
(CF, art. 121, § 4º, V), a depender de quem seja o responsável pela edição da norma faltante
(2,0); (6), mas, sempre, perante o segundo grau (1,0).

