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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

01 - OAB VIII 2012
Lei estadual de iniciativa do Deputado “X” previu a criação de 300 cargos de fiscal de
rendas e determinou o seu preenchimento no mesmo ano, sem indicar a previsão da
receita necessária para fazer frente a tal despesa. Realizado o concurso público e depois
da posse e exercício dos 100 primeiros aprovados, o Governador ajuíza ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, arguindo a invalidade do
diploma legal, por vício de iniciativa e por não indicar a fonte de receita necessária.
Considerando as normas existentes a respeito do controle de constitucionalidade,
assinale a alternativa que indica o correto posicionamento do STF.
a) Não terá alternativa senão declarar a inconstitucionalidade da lei, por vício de
iniciativa, com efeitos ex tunc, e julgar de plano inválido o concurso público,
determinando a exoneração de todos os fiscais aprovados e a anulação dos atos por eles
praticados.
b) Não poderá acatar os argumentos da ação direta, uma vez que o Governador foi quem
autorizou a realização do concurso e deu posse aos candidatos, de modo que a ação
proposta por ele mesmo viola a segurança jurídica, denotando conduta contraditória.
c) Deverá realizar uma ponderação de princípios e poderá, ao final, decidir pela
constitucionalidade da lei e pela sua manutenção no ordenamento jurídico, apesar da
afronta à Constituição, caso em que julgará improcedente a ação.
d) Poderá, ao declarar a inconstitucionalidade, e pelo voto de dois terços dos ministros,
restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, preservando os atos já
praticados pelos fiscais.

02 - OAB
De acordo com entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual, dentre os órgãos
e entidades listados abaixo, NÃO precisa demonstrar pertinência temática como
condição para ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade?
a) Mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa (DF).

b) Conselho Federal da OAB.
c) Entidade de Classe de âmbito nacional.
d) Confederação Sindical.

03 - OAB XII2013
Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
b) A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
c) Não se admite a desistência após a propositura da Ação Declaratória de
Constitucionalidade.
d) Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc.

04 - OAB XI 2013
A Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade e a
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão estão regulamentadas no âmbito
infraconstitucional pela lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento destas
ações perante o Supremo Tribunal Federal.
Tomando por base o constante na referida lei, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão os mesmos
legitimados para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação
Declaratória de Constitucionalidade.
b) Cabe no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade a concessão de medida
cautelar.
c) As decisões proferidas em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação
Declaratória de Constitucionalidade possuem o chamado efeito dúplice.
d) Enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Declaratória de
Constitucionalidade não admitem desistência, a Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão admite a desistência a qualquer tempo.

05 - OAB XI 2013
Após reiteradas decisões sobre determinada matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF)
aprovou enunciado de Súmula Vinculante determinando que “é inconstitucional lei ou
ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios,
inclusive bingos e loterias”. O Estado X, contudo, não concordando com a posição do
Supremo Tribunal Federal (STF), edita lei dispondo exatamente sobre os sistemas de
consórcios e sorteios em seu território.
A partir da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
a) O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá, de ofício, declarar a inconstitucionalidade
da norma estadual produzida em desconformidade com a Súmula.
b) Qualquer cidadão poderá propor a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante
que, nesse caso, será declarada mediante a decisão de dois terços dos membros do
Supremo Tribunal Federal (STF).
c) É cabível reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a
validade da lei do Estado X que dispõe sobre os sistemas de consórcios e sorteios em
seu território.
d) 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.

06 - OAB X 2013
Ajuizada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) requerendo expressamente
que se declare inconstitucional o Art. 2º da Lei X, o Supremo Tribunal Federal (STF),
ao apreciar o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação possível da
norma impugnada, sem declarar sua invalidade, e determinou que sua decisão só
acarretasse efeitos a partir do seu trânsito em julgado.
Com base na situação acima, assinale a afirmativa correta.
a) O STF como órgão do Poder Judiciário, por força do princípio da correlação, não
poderia julgar de forma distinta daquela requerida pela parte autora.
b) O STF, no controle abstrato de constitucionalidade, não está adstrito ao pedido
formulado na inicial, podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a
Constituição, a despeito de expresso requerimento pela declaração de invalidade da
norma.
c) A modulação dos efeitos das decisões do STF em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) é possível, desde que com a aprovação da maioria absoluta
dos seus membros.

d) O STF não pode fixar os efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado, pois,
em conformidade com o princípio da supremacia da Constituição, a pecha da
inconstitucionalidade contamina a lei desde a sua gênese.

07 - OAB XV 2014
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:
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.

08 - OAB XIII 2014
A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), regulada pela Lei nº
9.882/99, tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de
ato do Poder Público.
Com base no legalmente disposto sobre a ADPF, assinale a opção correta.
a) Face à extraordinariedade da ADPF, a decisão de indeferimento liminar da petição
inicial é irrecorrível.
b) De acordo com a Lei nº 9.882/99, vige o princípio da subsidiariedade quanto ao
cabimento da ADPF.
c) A decisão proferida em ADPF produzirá somente efeitos erga omnes e ex tunc.
d) O prefeito de qualquer município pode propor ADPF contra lei local perante o STF.

09 - OAB XVIII 2015
Muitos Estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do
final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí
surgindo a denominada jurisdição constitucional.
A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura
orgânica, assinale a afirmativa correta.

a) A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre
os pressupostos do controle de constitucionalidade.
b) A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de
constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional.
c) O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da
compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição.
d) O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser
realizado pela via difusa.

10 – OAB XVII 2015
A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do Município M, foi
promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter
derrubado o veto aposto pelo Prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é
praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros
Municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do
veto, o Prefeito do Município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas
normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua
inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
A partir das informações acima, assinale a opção que se encontra em consonância com o
sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil.
a) O Prefeito do Município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está
habilitado a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental questionando
a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional
federal.
b) A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados
pelo Art. 103 da Constituição Federal.
c) A Lei Z não poderá ser objeto de ação, pela via concentrada, perante o Supremo
Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade
adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle, caso se
utilize como paradigma de confronto a Constituição Federal, pela via difusa.
d) Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser
realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de
arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos
legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.

11 - OAB XVI 2015
A Medida Provisória Z, embora tendo causado polêmica na data de sua edição, foi
convertida, em julho de 2014, na Lei Y. Inconformado com o posicionamento do
Congresso Nacional, o principal partido de oposição, no mês seguinte, ajuizou Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) atacando vários dispositivos normativos da
referida Lei. Todavia, no início do mês de fevereiro de 2015, o Presidente da República
promulgou a Lei X, revogando integralmente a Lei Y, momento em que esta última
deixou de produzir os seus efeitos concretos.
Nesse caso, segundo entendimento cristalizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
a) deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os
efeitos produzidos no intervalo de tempo entre a promulgação e a revogação da Lei Y.
b) deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os
efeitos produzidos no tempo entre a edição da Medida Provisória Z e a revogação da Lei
Y.
c) deverá ser reconhecido que a ADI perdeu o seu objeto, daí resultando a sua extinção,
independentemente de terem ocorrido, ou não, efeitos residuais concretos.
d) em razão da separação de poderes, deverá ser reconhecida a impossibilidade de o
Supremo Tribunal Federal avaliar as matérias debatidas, sob a ótica política, pelo Poder
Legislativo.

12 - OAB XXIV 2017
Considere a seguinte situação hipotética: Decreto Legislativo do Congresso Nacional
susta Ato Normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação
legislativa concedida.
Insatisfeito com tal Iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o
sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o Presidente da República pode
A - deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), pois não cabe Ação Direta de
Inconstitucionalidade de decreto legislativo.
B - recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um
Mandado de Segurança perante o Supremo Tribunal Federal.
C - deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de
inconstitucionalidade, pois se trata de um ato do Poder Legislativo.
D - deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), uma vez que o decreto legislativo é ato normativo
primário.

13 - OAB XXIII 2017
A Lei Orgânica do Município “Z”, com 70.000 habitantes, dispõe que o Poder
Legislativo deverá fixar o número de vereadores para a composição da Câmara
Municipal. Resolução da Câmara Municipal de “Z” fixou em 13 o número de
vereadores para a próxima legislatura.
Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a
afirmativa correta.
A - A Lei Orgânica e a Resolução são inconstitucionais por afrontarem a Constituição
da República.
B - Como ato normativo secundário, a Resolução não pode ser objeto de controle de
constitucionalidade.
C - A resolução é inconstitucional, em razão do número de vereadores estabelecido.
D - A Lei Orgânica do Município “Z” é inconstitucional, pois viola o princípio da
separação dos poderes.

14 - OAB XXIII 2017
A lei federal nº 123, sancionada em 2012, é objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta por partido político com representação no Congresso
Nacional. O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 2014.
Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei
ordinária contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucionais.
Tomando por base o caso apresentado acima, assinale a afirmativa correta.
A - A decisão proferida pelo STF produz eficácia contra todos e efeito vinculante
relativamente aos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive nas
suas funções típicas; logo, o novo projeto de lei ordinária, uma vez aprovado pelo
Congresso Nacional, será nulo por ofensa à coisa julgada.
B - Em observância ao precedente firmado na referida Ação Direta de
Inconstitucionalidade, o plenário do STF pode, em sede de controle preventivo, obstar a
votação do novo projeto de lei por conter regras idênticas àquelas já declaradas
inconstitucionais.
C - A decisão proferida pelo STF não vincula o Poder Legislativo ou o plenário do
próprio Tribunal em relação a apreciações futuras da temática; logo, caso o novo projeto
de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a
constitucionalidade da nova lei.

D - A decisão proferida pelo STF é ineficaz em relação a terceiros, porque o partido
político com representação no Congresso Nacional não está elencado no rol
constitucional de legitimados aptos a instaurar o processo objetivo de controle
normativo abstrato.

15 - OAB XXVII
O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão definitiva de mérito proferida em sede
de Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do
Estado Alfa.
Meses após a referida decisão, o Estado Sigma, após regular processo legislativo e
sanção do Governador, promulga uma lei estadual com teor idêntico àquele da lei
federal que fora declarada inconstitucional pelo STF.
Com base no ordenamento jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.
A - As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da Ação
Direta de Inconstitucionalidade, gozam de efeitos erga omnes e vinculam o Poder
Legislativo e o Poder Executivo; logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma
pode ser arguida em reclamação ao STF.
B - A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar decisão definitiva de mérito
proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário ao qual compete,
precipuamente, a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz
quaisquer efeitos.
C - A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade não possui efeito vinculante, razão pela qual inexiste óbice à
edição de lei estadual com teor idêntico àquele de outra lei estadual que fora declarada
inconstitucional pela Suprema Corte.
D - A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do
Estado Alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração
pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar; logo,
pode ser proposta nova ADI.

16 - OAB XXVI 2018
José leu, em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência
nacional, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, reconhecer a
ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em
razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a
ausência de uma definição mais clara do que seria “mutação constitucional” o impediu
de obter um melhor entendimento sobre o tema.

Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área
pública, que lhe respondeu, corretamente, que a expressão “mutação constitucional”, no
âmbito do sistema jurídico-constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno
A - concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador, no processo de
alteração do texto constitucional.
B - referente à mudança promovida no significado normativo constitucional, por meio
da utilização de emenda à Constituição.
C - relacionado à alteração de significado de norma constitucional sem que haja
qualquer mudança no texto da Constituição Federal.
D - de alteração do texto constitucional antigo por um novo, em virtude de manifestação
de uma Assembleia Nacional Constituinte.

17 - OAB XXV 2018
Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano de 1985, possuem total consonância
material e formal com a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 1/1969. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso
extraordinário, constatou que, após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu
origem à Constituição de 1988, o Art. X da mencionada Lei Y deixou de encontrar
suporte material na atual ordem constitucional.
Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela ordem jurídico-constitucional
brasileira, assinale a afirmativa correta.
A - Ocorreu o fenômeno conhecido como “não recepção”, que tem por consequência a
revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo
parâmetro constitucional.
B - Ao declarar a inconstitucionalidade do Art. X à luz do novo parâmetro
constitucional, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos (ex tunc)
atribuídos a tais decisões.
C - Na ausência de enunciado expresso, dá-se a ocorrência do fenômeno denominado
“desconstitucionalização”, sendo que o Art. X é tido como inválido perante a nova
Constituição.
D - Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente, pois o
Art. X, constitucional perante a Constituição de 1967, tornou-se inválido com o advento
da Constituição de 1988.

18 - OAB XXV 2018
O chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa,
resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio-alimentação,
contrariando a Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal.
Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida
judicial que deve ser adotada.
A - Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, com o
objetivo de questionar o decreto.
B - Mandado de injunção, com o objetivo de exigir que o Poder Legislativo municipal
edite lei regulamentando a matéria.
C - Reclamação constitucional, com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula
vinculante.
D - Habeas data, com o objetivo de solicitar explicações à administração pública
municipal.

19 - OAB XXX 2019
Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito
proferida no âmbito de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade, com eficácia
contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o
uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que
respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). Inconformados com tal decisão, os congressistas do
partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando
proibir, em todo o território nacional, o uso do referido agrotóxico e, com isso,
“derrubar” a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é
apresentado para ser votado.
Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
A - A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela
via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte
derivado reformador; logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado
de segurança em controle prévio de constitucionalidade.
B - Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua
função típica de legislar, a Constituição de 1988 veda a rediscussão de temática já
analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei
apresenta vício formal de inconstitucionalidade.

C - Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos
e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão
já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação
constitucional.
D - O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de
constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao
julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou
reação legislativa da jurisprudência.

20 - OAB XXIX 2019
O Estado Alfa promulgou, em 2018, a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente
isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de
mercadorias (ICMS) usadas como insumo pela indústria automobilística.
O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem.
A Lei Estadual X, no entanto, contraria norma da Constituição da República que dispõe
caber a lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e
benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, conhecido polo automobilístico,
sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária, com a evasão de
indústrias e fábricas para o Estado Alfa.
Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a
afirmativa correta.
A - O Governador do Estado Beta não detém legitimidade ativa para a propositura da
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, uma vez que, em
âmbito estadual, apenas a Mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol
taxativo de legitimados previsto na Constituição.
B - A legitimidade do Governador do Estado Beta restringe-se à possibilidade de
propor, perante o respectivo Tribunal de Justiça, representação de inconstitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.
C - A legitimidade ativa do Governador para a Ação Direta de Inconstitucionalidade
vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com
os objetivos do autor da ação; logo, não podem impugnar ato normativo oriundo de
outro Estado da Federação.
D - O Governador do Estado Beta é legitimado ativo para propor Ação Direta de
Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente
federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do Estado Beta.

21 – OAB
Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de
comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem
importar pneus usados. Diante disso, o Presidente da República ingressa com Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), sustentando que tais decisões
judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado preceito
fundamental, representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A - A ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito
às leis ou a atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim
entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo em sua função legislativa.
B - A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante
de ato do Poder Público, ainda que de efeitos concretos ou singulares; logo, pode
impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde
que observada a subsidiariedade no seu uso.
C - Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas por ADPF, a alegada violação
do direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no
conceito de preceito fundamental, conforme rol taxativo constante na Lei Federal nº
9.882/99.
D - A ADPF não pode ser admitida, pois o Presidente da República, na qualidade de
chefe do Poder Executivo, não detém legitimidade ativa para suscitar a
inconstitucionalidade de ato proferido por membros do Poder Judiciário, sob pena de
vulneração ao princípio da separação dos poderes.

22 - OAB XII 2013
Ana Beatriz procura um escritório de advocacia, informando que a Universidade
Pública do Estado XYZ instituiu, mediante decreto do Governador, uma taxa da
matrícula no valor de R$ 100,00 (cem) reais, para estudantes que possuam renda
familiar superior a 10 (dez) salários mínimos, com a finalidade de utilizar esse recurso
para subsidiar a moradia de alunos de baixa renda, procedentes de Municípios distantes.
Diante da indagação de Ana Beatriz sobre a constitucionalidade da cobrança, assinale a
afirmativa correta.
A - A cobrança é constitucional, pois se trata de uma política pública de redução das
desigualdades.
B - A cobrança é constitucional em razão do princípio da autonomia universitária,
previsto na Constituição da República.

C - A cobrança é inconstitucional, uma vez que a taxa de matrícula deveria ser instituída
por lei.
D - A cobrança é inconstitucional, uma vez que viola o imperativo de gratuidade do
ensino público em estabelecimentos oficiais.

DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

23 - OAB XIV 2014
O estado de defesa e o estado de sítio são tidos como legalidades extraordinárias,
verdadeiras excepcionalidades que possibilitam inclusive a suspensão de determinas
garantias constitucionais. As hipóteses de incidência e o procedimento são
exaustivamente tratados pela CRFB/88.
Com base na previsão constitucional dos referidos institutos, assinale a opção correta.
a) O estado de defesa e o estado de sítio podem ser decretados pelo Presidente da
República, bastando a oitiva prévia do Conselho da República, do Conselho de Defesa
Nacional e do Procurador-Geral da República.
b) No estado de defesa, a oitiva do Congresso Nacional é posterior à sua decretação. Por
sua vez, no estado de sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à
decretação.
c) Poderá o Presidente da República, à luz da CRFB/88, decretar estado de defesa em
resposta a agressão armada de país vizinho.
d) Em sendo hipótese de estado de sítio, o Congresso Nacional deverá ser fechado até o
término das medidas coercitivas, para sua salvaguarda.

24 - OAB XX 2016
O Presidente da República, cumprido todos os pressupostos constitucionais exigíveis,
decreta estado de defesa no Estado-membro Alfa, que foi atingido por calamidades
naturais de grandes proporções, o que causou tumulto e invasões a supermercados,
farmácias e outros estabelecimentos, com atingimento à ordem pública e à paz social.
Mesmo após o prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período (mais 30
dias), ainda restava evidente a ineficácia das medidas tomadas no decorrer do citado
estado de defesa.
Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre ao seu corpo de
assessoramento jurídico que, de acordo com a CRFB/88, informa que
a) será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova prorrogação de, no
máximo, 30 dias do estado de defesa.

b) será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o estado de defesa até que
seja a crise completamente debelada.
c) será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que
vedada nova prorrogação do estado de defesa.
d) será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no Estado Alfa, que possibilita
a utilização de meios de ação mais contundentes do que os previstos no estado de
defesa.

25 - OAB XXVII 2018
O Procurador-Geral de Justiça resolve representar perante o Tribunal de Justiça,
solicitando intervenção estadual no Município Alfa, sob a alegação de que esse ente
federado tem violado frontalmente diversos princípios, de reprodução obrigatória,
indicados na Constituição Estadual.
Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
A - A intervenção estadual no Município Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo
Governador de Estado, independentemente da representação.
B - A intervenção estadual no Município Alfa dependerá de provimento do Tribunal de
Justiça requisitando ao Governador de Estado que decrete a referida medida.
C - A intervenção estadual não é possível, pois, devido à sua natureza excepcional, o rol
previsto na Constituição da República não contempla a violação a princípios.
D - A intervenção estadual no Município Alfa, após o acolhimento da representação
pelo Tribunal de Justiça, ainda dependerá do controle político da Assembleia
Legislativa Estadual.

26 - OAB XXVI 2018
Durante ato de protesto político, realizado na praça central do Município Alfa, os
manifestantes, inflamados por grupos oposicionistas, começam a depredar órgãos
públicos locais, bem como invadem e saqueiam estabelecimentos comerciais, situação
que foge do controle das forças de segurança.
Diante do quadro de evidente instabilidade social, o Presidente da República, por
Decreto, institui o estado de defesa no Município Alfa por prazo indeterminado, até que
seja restaurada a ordem pública e a paz social. No Decreto, ainda são fixadas restrições
aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica.
Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

A - Durante o estado de defesa, podem ser estabelecidas restrições aos direitos de
reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, mas o referido decreto
não poderia estender-se por prazo indeterminado, estando em desconformidade com a
ordem constitucional.
B - Ao decretar a medida, o Chefe do Poder Executivo não poderia adotar medidas de
restrição ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, o que denota que o
decreto é materialmente inconstitucional.
C - O decreto é formalmente inconstitucional, porque o Presidente da República
somente poderia decretar medida tão drástica mediante lei previamente aprovada em
ambas as casas do Congresso Nacional.
D - O decreto presidencial, na forma enunciada, não apresenta qualquer vício de
inconstitucionalidade, sendo assegurada, pelo texto constitucional, a possibilidade de o
Presidente da República determinar, por prazo indeterminado, restrições aos referidos
direitos.

27 - OAB X 2013
A Constituição brasileira não pode ser emendada
A - na implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos
Estados.
B - na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência.
C - quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos Municípios.
D - na vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal.

28 - OAB 40º 2009
Assinale a opção correta com base no que dispõe a CF acerca do estado de defesa.
A - Haverá supressão do direito de reunião durante a vigência do estado de defesa.
B - O preso ficará incomunicável durante a vigência do estado de defesa.
C - O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua
decretação.
D - Quando cessar o estado de defesa, cessarão também seus efeitos, não sendo os seus
executores responsabilizados pelos ilícitos cometidos.

29 - OAB 37º 2008
Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta.
A - Se o estado de sítio for decretado durante o recesso parlamentar, caberá ao
presidente da República convocar extraordinariamente o Congresso Nacional.
B - O estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de
guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
C - Tanto no estado de defesa quanto no estado de guerra, as atividades dos
parlamentares no Congresso Nacional devem permanecer suspensas.
D - A decretação do estado de defesa é autorizada para preservar ou prontamente
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades
de grandes proporções na natureza.

30 - OAB XXX 2019
As chuvas torrenciais que assolaram as regiões Norte e Nordeste do país resultaram na
paralisação de serviços públicos essenciais ligados às áreas de saúde, educação e
segurança. Além disso, diversos moradores foram desalojados de suas residências, e o
suprimento de alimentos e remédios ficou prejudicado em decorrência dos alagamentos.
O Presidente da República, uma vez constatado o estado de calamidade pública de
grande proporção, decretou estado de defesa. Dentre as medidas coercitivas adotadas
com o propósito de restabelecer a ordem pública estava o uso temporário de
ambulâncias e viaturas pertencentes ao Município Alfa.
Diante do caso hipotético narrado, assinale a afirmativa correta.
A - A fundamentação empregada pelo Presidente da República para decretar o estado de
defesa viola a Constituição de 1988, porque esta exige, para tal finalidade, a declaração
de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
B - Embora seja admitida a decretação do estado de defesa para restabelecer a ordem
pública em locais atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza, não
pode o Presidente da República, durante a vigência do período de exceção, determinar o
uso temporário de bens pertencentes a outros entes da federação.
C - O estado de defesa, no caso em comento, viola o texto constitucional, porque apenas
poderia vir a ser decretado pelo Presidente da República caso constatada a ineficácia de
medidas adotadas durante o estado de sítio.
D - A União pode determinar a ocupação e o uso temporário de bens e serviços
públicos, respondendo pelos danos e custos decorrentes, porque a necessidade de
restabelecer a ordem pública em locais atingidos por calamidades de grandes
proporções da natureza é fundamento idôneo para o estado de defesa.

ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

31 - OAB XIII 2014
Segundo o entendimento do STF, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes
de imóveis, é
a) constitucional, por não violar o conceito constitucional de taxa.
b) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de taxa.
c) constitucional, por não violar o conceito constitucional de taxa, mas ilegal por violar
a definição de taxa contida no Código Tributário Nacional.
d) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de taxa, além de ilegal, por
violar a definição de taxa contida no Código Tributário Nacional.

32 - OAB XXX 2019
Bento ficou surpreso ao ler, em um jornal de grande circulação, que um cidadão
americano adquiriu fortuna ao encontrar petróleo em sua propriedade, situada no Estado
do Texas. Acresça-se que um amigo, com formação na área de Geologia, tinha
informado que as imensas propriedades de Bento possuíam rochas sedimentares
normalmente presentes em regiões petrolíferas.
Antes de pedir um aprofundado estudo geológico do terreno, Bento buscou um
advogado especialista na matéria, a fim de saber sobre possíveis direitos econômicos
que lhe caberiam como resultado da extração do petróleo em sua propriedade.
O advogado respondeu que, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, caso
seja encontrado petróleo na propriedade, Bento
A - poderá, por ser proprietário do solo e, por extensão, do subsolo de sua propriedade,
explorar, per se, a atividade, auferindo para si os bônus e ônus econômicos advindos da
exploração.
B - receberá indenização justa e prévia pela desapropriação do terreno em que se
encontra a jazida, mas não terá direito a qualquer participação nos resultados
econômicos provenientes da atividade.
C - terá assegurada, nos termos estabelecidos pela via legislativa ordinária, participação
nos resultados econômicos decorrentes da exploração da referida atividade em sua
propriedade.

D - não terá direito a qualquer participação no resultado econômico da atividade, pois,
embora seja proprietário do solo, as riquezas extraídas do subsolo são de propriedade
exclusiva da União.

33 - OAB XXIX 2019
O Deputado Federal X, defensor de posições políticas estatizantes, convencido de que
seria muito lucrativo o fato de o Estado passar a explorar, ele próprio, atividades
econômicas, pretende propor projeto de lei que viabilize a criação de diversas empresas
públicas. Esses entes teriam como único pressuposto para sua criação, a possibilidade
de alcançar alto grau de rentabilidade. Com isso, seria legalmente inviável a criação de
empresas públicas deficitárias.
Antes de submeter o projeto de lei à Câmara, o Deputado Federal X consulta seus
assistentes jurídicos que, analisando a proposta, informam, corretamente, que seu
projeto é:
A - inconstitucional, pois a criação de empresas públicas, sendo ato estratégico da
política nacional, é atribuição exclusiva do Presidente da República, que poderá
concretizá-la por meio de decreto.
B - constitucional, muito embora deva o projeto de lei seguir o rito complementar, o que
demandará a obtenção de um quórum de maioria absoluta em ambas as casas do
Congresso Nacional.
C - inconstitucional, pois a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só
será permitida quando necessária à segurança nacional ou caracterizado relevante
interesse nacional.
D - constitucional, pois a Constituição Federal, ao estabelecer a livre concorrência entre
seus princípios econômicos, não criou obstáculos à participação do Estado na
exploração da atividade econômica.

34 - OAB XXI 2017
As duas maiores empresas do ramo de produção de componentes eletrônicos para
máquinas industriais dominam mais de 50% (cinquenta por cento) do mercado. A fim
de garantir determinada margem de lucro, elas resolveram acordar um mesmo preço
para os bens que elas produzem.
Nesse caso, está-se diante
A - de ato de improbidade administrativa, em conluio.
B - de infração à ordem econômica, punível na forma da lei.
C - de conquista de mercado resultante de processo natural, fundado na maior eficiência
de agente econômico em relação a seus competidores.

D - de ato que, embora socialmente indesejável, não encontra qualquer vedação legal.

35 - OAB XIV 2014
Cinco empresas que, somadas, dominam 90% (noventa por cento) da produção
metalúrgica nacional acordam, secretamente, a redução da oferta de bens por elas
produzidos, a fim de elevar o preço dos seus produtos.
A partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta.
A - A garantia da livre concorrência no texto constitucional impede a intervenção do
Estado nessa hipótese.
B - A atuação das empresas configura infração da ordem econômica, sujeitando-as à
intervenção do Estado.
C - A situação de domínio do mercado resulta de processo natural fundado na maior
eficiência em relação aos demais competidores, não caracterizando, portanto, qualquer
infração.
D - A intervenção do Estado na ordem econômica somente será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.
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