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PODERES DO ESTADO – EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO

01 - OAB X 2013
Preocupado com a concorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo
da balança comercial, o Presidente da República, no dia 1º de abril, editou medida
provisória determinando o aumento da alíquota do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) para os produtos provenientes daquele país. Entretanto, passados
30 (trinta) dias, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, não a convertendo
em lei.
Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta.
a) A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, perfazendo o total de 60
(sessenta) dias.
b) A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, período no qual poderá
haver nova tentativa de conversão em lei.
c) A medida provisória perderá sua eficácia, cabendo ao Presidente da República, caso
haja interesse, reeditá-la imediatamente.
d) A medida provisória perderá sua eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar,
por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.

02 - OAB X 2013
Compete ao STF processar e julgar originariamente os litígios listados a seguir, à
exceção de um. Assinale-o.
a) Entre Estado estrangeiro e Estado membro da federação.
b) Entre Estado estrangeiro e município.
c) Entre organismo internacional e a União.
d) Entre organismo internacional e Estado membro da federação.

03 - OAB XV 2014
O Presidente da República, à luz da CRFB/88, dispõe de dois órgãos de cúpula para
consulta em determinados assuntos. Assinale a opção que elenca corretamente esses
órgãos e suas atribuições constitucionalmente definidas.
a) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre a decretação do estado de
defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Ao Conselho Nacional de Justiça
compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo e do Poder Executivo.
b) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobreas questões relevantes para a
estabilidade das instituições democráticas. Ao Conselho da República compete opinar
sobre as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz.
c) Ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ao
Conselho da República compete opinar sobre as hipóteses de declaração de guerra e de
celebração de paz.
d) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobreas hipóteses de declaração de
guerra e de celebração de paz. Ao Conselho da República compete pronunciar-se sobre
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

04 - OAB XV 2014
O Presidente da República edita Medida Provisória que dispõe sobre a injeção
extraordinária de verbas para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O tema,
porém, já havia sido objeto de projeto de lei anteriormente aprovado pelo Congresso
Nacional e remetido ao próprio Presidente da República para sanção.
Nessa linha, observado o regramento estabelecido pela Constituição Federal, assinale a
afirmativa correta.
a) É vedada a edição da Medida Provisória, pois a matéria já havia sido disciplinada em
projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo
Presidente da República.
b) A Medida Provisória narrada na questão não poderia ser editada, visto que é vedado
pela Constituição Federal dispor sobre matéria orçamentária por meio dessa espécie
legislativa.
c) A Medida Provisória é juridicamente viável, mas, senão for apreciada em até sessenta
dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em
cada uma das Casas, ficando sobrestadas todas as demais deliberações legislativas da
Casa em que estiver tramitando, até que se ultime a votação.

d) A Medida Provisória é juridicamente viável e prorrogar-se-á por duas vezes, por
igual período, a sua vigência, no prazo de 45 dias contados de sua publicação, se não
tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

05 - OAB XIII 2014
O Presidente da República possui uma série de competências privativas, que lhe são
atribuídas diretamente pela Constituição. Admite-se que algumas delas possam ser
delegadas ao Ministro de Estado da pasta relacionada ao tema. Dentre as competências
delegáveis, inclui-se
a) editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62 da Constituição.
b) nomear, observado o disposto no artigo 73, os Ministros do Tribunal de Contas da
União.
c) prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.
d) iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição.

06 - OAB XIII 2014
Imagine a hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o
Presidente da República e seu Vice, após a conclusão do terceiro ano de mandato.
A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.
a) O Presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato.
b) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que
realizar-se-ão noventa dias depois de abertas as vagas.
c) O Presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato.
d) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que serão
realizadas trinta dias após a abertura das vagas, pelo Congresso Nacional, na forma da
lei.

07 - OAB XVII 2015
Ocorreu um grande escândalo de desvio de verbas públicas na administração pública
federal, o que ensejou a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
requerida pelos deputados federais de oposição. Surpreendentemente, os oponentes da
CPI conseguem que o inexperiente deputado M seja alçado à condição de Presidente da
Comissão.

Por não possuir formação jurídica e desconhecer o trâmite das atividades parlamentares,
o referido Presidente, sem consultar os assessores jurídicos da Casa, toma uma série de
iniciativas, expedindo ofícios e requisitando informações a diversos órgãos.
Posteriormente, veio à tona que apenas uma de suas providências prescindiria de efetivo
mandado judicial. Assinale a opção que indica a única providência que o deputado M
poderia ter tomado, prescindindo de ordem judicial.
a) Determinação de prisão preventiva de pessoas por condutas que, embora sem
flagrância, configuram crime e há comprovado risco de que voltem a ser praticadas.
b) Autorização, ao setor de inteligência da Polícia Judiciária, para que realize a
interceptação das comunicações telefônicas (“escuta”) de prováveis envolvidos.
c) Quebra de sigilo fiscal dos servidores públicos que, sem aparente motivo,
apresentaram público e notório aumento do seu padrão de consumo.
d) Busca e apreensão de documentos nas residências de sete pessoas supostamente
envolvidas no esquema de desvio de verba.

08 - OAB XVII 2015
A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e judiciária parece se acirrar
em torno dos limites do seu exercício pelos três tradicionais Poderes. Nesse sentido,
sobre a estrutura adotada pela Constituição brasileira de 1988, assinale a afirmativa
correta.
a) O exercício da função legislativa é uma atribuição concedida exclusivamente ao
Poder Legislativo, como decorrência natural de ser considerado o Poder que mais
claramente representa o regime democrático.
b) O exercício da função jurisdicional é atribuição privativa do Poder Judiciário, embora
se possa dizer que o Poder Executivo, no uso do seu poder disciplinar, também faça uso
da função jurisdicional.
c) O exercício de funções administrativas, judiciárias e legislativas deve respeitar a mais
estrita divisão de funções, não existindo possibilidade de que um Poder venha a exercer,
atipicamente, funções afetas a outro Poder.
d) A produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos Poderes Legislativo e Executivo
pode ser limitada pela atuação do Poder Judiciário, no âmbito de sua atuação típica de
controlar a constitucionalidade ou a legalidade das normas do sistema.

09 - OAB XVII 2015
Um representante da sociedade civil, apresentando indícios de que o Presidente da
República teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e, portanto,
cometido crime de responsabilidade, denuncia o Chefe do Poder Executivo Federal à
Câmara dos Deputados.

Protocolizada a denúncia na Câmara, foram observados os trâmites legais e regimentais
de modo que o Plenário pudesse ou não autorizar a instauração de processo contra o
Presidente da República. Do total de 513 deputados da Câmara, apenas 400 estiveram
presentes à sessão, sendo que 260 votaram a favor da instauração do processo.
Diante desse fato,
a) o processo será enviado ao Senado Federal para que este, sob a presidência do
Presidente do STF, proceda ao julgamento do Presidente da República.
b) o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que a Corte Maior
proceda ao julgamento do Presidente da República.
c) o processo deverá ser arquivado, tendo em vista o fato de a decisão da Câmara dos
Deputados não ter contado com a manifestação favorável de dois terços dos seus
membros.
d) dá-se o impeachment do Presidente da República, que perde o cargo e fica inabilitado
para o exercício de outra função pública por oito anos.

10 - OAB XVI 2015
Determinado projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados foi devidamente
encaminhado ao Senado Federal. Na Casa revisora, o texto foi aprovado com pequena
modificação, sendo suprimida certa expressão sem, contudo, alterar o sentido normativo
do texto aprovado na Câmara. Assim, o projeto foi enviado ao Presidente da República,
que promoveu a sua sanção, dando origem à Lei “L”.
Neste caso, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a) não houve irregularidade no processo legislativo, porque não há necessidade de
reapreciação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que tenha expressão
suprimida pelo Senado Federal, quando sentido o normativo da redação remanescente
não foi alterado.
b) não houve irregularidade no processo legislativo, porque é função precípua da Casa
revisora estabelecer as mudanças que lhe parecerem adequadas, sendo desnecessário o
retorno à Casa iniciadora, mesmo nas situações em que a alteração modifique o sentido
normativo inicial.
c) houve irregularidade no processo legislativo, pois qualquer alteração realizada, pela
Casa revisora, no texto do projeto de lei implica a necessária devolução à Casa
iniciadora, a fim de que aprecie tal alteração.
d) houve irregularidade no processo legislativo, mas, por tratar-se de problema de
natureza interna corporis do Congresso Nacional, somente uma ADI proposta pela
Mesa da Câmara dos Deputados teria o condão de suscitar a inconstitucionalidade da
Lei “L”.

11 - OAB XVI 2015
Caio da Silva, Senador da República pelo Estado “Z”, no decorrer do recesso
parlamentar, viaja de férias com a família para um resort situado no Estado “X”, a fim
de descansar. Todavia, em meio aos hóspedes que ali se encontravam, deparou-se com
Tício dos Santos, um ferrenho adversário político, com quem acabou por travar áspera
discussão em torno de temas políticos já discutidos anteriormente no Senado. Caio da
Silva, durante a discussão, atribuiu ao seu adversário a responsabilidade pela prática de
fatos definidos como crimes, além de injuriá-lo com vários adjetivos ofensivos. Tício
dos Santos, inconformado com as agressões públicas a ele desferidas, decidiu ajuizar
queixa-crime em face de Caio da Silva.
Tendo em vista as particularidades da narrativa acima e considerando o que dispõe a
Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.
a) Caio da Silva, por estar fora do espaço físico do Congresso Nacional, não é alcançado
pela garantia da imunidade material, respondendo pelos crimes contra a honra que
praticou.
b) Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso Nacional, é alcançado pela
garantia da Imunidade material tendo em vista que as ofensas proferidas estão
relacionadas ao exercício da atividade parlamentar.
c) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, tendo em vista
que as ofensas foram proferidas em um momento de recesso parlamentar, o que afasta
qualquer relação com a atividade de Senador.
d) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, visto que, durante
o recesso parlamentar, sequer estava no território do Estado que representa na condição
de Senador.

12 - OAB XX 2016
Um Senador da República apresentou projeto de lei visando determinar à União que
sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja
vacinada contra determinada doença causadora de pandemia transmitida por mosquito.
O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde
poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de seus baixos
salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando, igualmente, a majoração da
remuneração dos servidores públicos federais da área de saúde pública.
Aprovado em ambas as Casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao
Presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.
a) O Presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de
inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao
interesse público, devendo fazer isso no prazo de quinze dias úteis.

b) O Presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por
vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou o veto
presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação dos poderes.
c) O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade
material e não por inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que
acarretem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do Presidente da
República.
d) O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade
formal, na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a
iniciativa legislativa nessa matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o
veto ser exercido no prazo de quinze dias úteis.

13 - OAB XX 2016
O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei
sobre regulamentação de aplicativos de mensagens. As discussões em plenário se
mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado. Inconformado, o deputado, por
entender que a rejeição do projeto se deveu a fatores circunstanciais e passageiros, quer
voltar a tê-lo reavaliado, ainda na mesma sessão legislativa.
Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta sua assessoria que, em consonância com a
CRFB/88, presta a seguinte informação:
a) A matéria constante do referido projeto de lei somente poderá constituir objeto de
novo projeto na próxima sessão legislativa, em deferência ao princípio da oportunidade.
b) A matéria objeto do projeto de Lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma
sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer
uma das casas do Congresso Nacional.
c) A matéria, objeto do projeto de lei rejeitado, somente poderá ser apreciada na mesma
sessão legislativa se comprovadamente tratar de direito que aumente o grau de
dignidade e proteção da pessoa humana.
d) A matéria, discutida em projeto de lei rejeitado pelo Congresso Nacional, não pode
ser apreciada na mesma sessão legislativa, exceto se o Presidente da República,
alegando interesse nacional, assim o determinar.

14 - OAB XX 2016
Ao ouvir, em matéria telejornalística, referência ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
João, estudante do primeiro ano de curso jurídico, interessado em melhor compreender a
estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu professor de Direito
Constitucional para obter maiores informações sobre o tema.

Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender
adequadamente o papel desempenhado pelo referido Conselho na estruturado Estado. O
referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que
o Conselho Nacional de Justiça
a) é um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de nenhum dos Poderes da
República, mas que, sem prejuízo das suas atribuições administrativas,
excepcionalmente possui atribuições jurisdicionais.
b) é um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, como tal, possui todas as
atribuições jurisdicionais recursais, sem prejuízo das atribuições administrativas de sua
competência.
c) embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições
exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência
jurisdicional.
d) é um órgão auxiliar da Presidência da República, com atribuições de controle da
atividade administrativa, financeira e disciplinar de toda a magistratura, incluído neste
rol o Supremo Tribunal Federal.

15 - OAB XIX 2016
O Presidente da República tem dúvidas sobre como proceder em determinado projeto de
lei que vem gerando muitas críticas na imprensa. No décimo quarto dia útil do prazo
para sancionar ou vetar o referido projeto de lei, o Chefe do Executivo consulta o
Advogado-Geral da União para saber os efeitos jurídicos que adviriam do transcurso do
prazo de quinze dias úteis sem a adoção de nenhuma providência expressa,
simplesmente permanecendo silente.
De acordo com a sistemática constitucional, essa situação implicaria
a) veto total, que ainda será apreciado em sessão conjunta das casas do Congresso
Nacional.
b) sanção tácita, o que não exclui a possibilidade de o Chefe do Poder Executivo
promulgar a lei.
c) sanção tácita, o que convalida eventual vício de iniciativa, ainda que da lei decorra
aumento de despesa.
d) veto parcial, que ainda será apreciado em sessão separada, pelo plenário de cada uma
das Casas do Congresso Nacional.

16 - OAB XXIII 2017
As contas do Município Alfa referentes ao exercício financeiro de 2014, apresentadas
pelo prefeito em 2015, receberam parecer desfavorável do Tribunal de Contas do
referido Município, o qual foi criado antes da promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
O Presidente da Câmara, após o regular trâmite interno, editou resolução e aprovou as
referidas contas públicas municipais, uma vez que as demonstrações contábeis de
exercícios financeiros anteriores deveriam ter sido analisadas em consonância com o
plano plurianual.
Diante da narrativa exposta, assinale a afirmativa correta.
A - A competência para julgar as contas é do Tribunal de Contas do Município, órgão
do Poder Judiciário, não podendo, em nenhuma hipótese, o Legislativo local afastá-la,
sob pena de violação ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes.
B - O parecer do Tribunal de Contas do Município a respeito da rejeição das contas
somente não será acatado pela Câmara Municipal por decisão de 2/3 (dois terços) dos
membros deste órgão.
C - Considerando que o Tribunal de Contas do Município é órgão do Poder Legislativo
e o Presidente da Câmara é a autoridade máxima de sua estrutura, é constitucional o
afastamento, pelo Chefe do Poder Legislativo local, do entendimento de órgão a ele
subordinado.
D - O Presidente da Câmara agiu corretamente, pois a periodicidade para análise das
contas públicas do Município deve ser de 5 (cinco) anos, e tal disposição não foi
observada pelo Tribunal de Contas do Município.

17 - OAB XXII 2017
O Presidente da República, objetivando adotar medidas urgentes para melhorar o
desempenho da máquina burocrática pública, solicita delegação ao Congresso Nacional
a fim de normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente de processos
no âmbito da Administração Pública. O Congresso Nacional, embora tenha concordado
com o pedido formulado, especifica, por meio de resolução, que o projeto de lei
delegada proposto pelo Presidente da República, antes de adentrar o sistema jurídico
vigente pela via legal, deverá ser por ele avaliado.
O Presidente da República, tendo dúvidas sobre se a condição imposta pelo Poder
Legislativo é violadora da ordem jurídico-constitucional brasileira, solicita
esclarecimentos à sua assessoria jurídica.
Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a afirmativa correta.

A - A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a possibilidade de
controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o
previr.
B - A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a edição de lei
delegada, quando concedido pelo Congresso Nacional, retira desse órgão qualquer
possibilidade de controle sobre o seu conteúdo.
C - A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o direito de propor
emendas ao conteúdo normativo do projeto de lei proposto pelo Presidente da
República.
D - A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie normativa cujo
fundamento encontra-se alicerçado no princípio da total independência de um Poder nos
assuntos de outro.

18 - OAB XXI 2017
Ricardo é o diretor geral do órgão da administração direta federal responsável pela
ordenação de despesas. Inconformado com o fato de o Tribunal de Contas da União
(TCU) ter apreciado e julgado as contas do órgão que dirige e, por fim, lhe aplicando
sanções com fundamento em irregularidades apontadas por auditoria realizada pelo
próprio TCU, procura um(a) advogado(a). Seu objetivo é saber se o referido Tribunal
possui, ou não, tais competências. Neste sentido, o(a) advogado(a) responde que,
segundo a ordem jurídico-constitucional vigente, as competências do TCU
A - abrangem a tarefa referida, já que até mesmo as contas do Presidente da República
estão sujeitas ao julgamento do referido Tribunal.
B - não abarcam a tarefa de julgar tais contas, competindo ao Tribunal tão somente
apreciá-las, para que, posteriormente, os Tribunais Federais venham a julgá-las.
C - abrangem o julgamento das contas, devendo o TCU aplicar as sanções previstas na
ordem jurídica em conformidade com os ilícitos que venha a identificar.
D - não abrangem essa atividade, pois o TCU é órgão responsável pelo controle externo,
não podendo, por força do princípio hierárquico, julgar contas de órgão da
administração direta.

19 – OAB
Em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das
entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso
Nacional decidiu discipliná-las por meio da Lei Complementar X, embora a
Constituição Federal não reserve a matéria a essa espécie normativa.

Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na
área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a
par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei
Complementar X.
Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta.
A - A Lei Ordinária Y é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre
matéria já tratada por Lei Complementar, em razão da superioridade hierárquica desta
em relação àquela.
B- Embora admissível a edição da Lei Ordinária Y tratando de novos mecanismos a par
dos já existentes, a revogação de dispositivos da Lei Complementar X exigiria idêntica
espécie normativa.
C -A Lei Complementar X está inquinada de vício formal, já que a edição dessa espécie
normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativamente elencadas pela Constituição
Federal de 1988.
D - A Lei Complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a
referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por Lei Ordinária posterior que
verse sobre a mesma temática.

20 - OAB XXVIII 2019
A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou ao Ministro de Estado da Saúde pedido
escrito de informações acerca da sua participação na formulação da política pública e na
execução das ações de saneamento básico no território nacional. Passados trinta dias do
recebimento do documento, não há qualquer resposta por parte do ministério, sendo que
o ministro da referida pasta entende que as questões suscitadas não demandam resposta
ministerial, por não possuírem caráter técnico, mas apenas político. Indignado, o
Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados submete a questão à apreciação de sua
assessoria jurídica.
Sobre o caso narrado, assinale a opção que apresenta, de acordo com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, a resposta correta.
A - O Ministro de Estado da Saúde, em exercício no âmbito do Poder Executivo,
somente está obrigado a responder aos pedidos oriundos do Presidente da República, a
quem hierarquicamente se submete.
B - Em razão do princípio da independência entre os poderes da República, a ausência
da resposta por parte do Poder Executivo não poderá acarretar sanções jurídicas, embora
possa gerar uma crise entre os poderes.
C - A ausência de resposta poderá fazer com que o Ministro responsável pela pasta
venha a responder por crime, perante o Superior Tribunal de Justiça, caso seja
denunciado pelo Ministério Público.

D - O Ministro de Estado da Saúde poderá vir a responder por crime de
responsabilidade, não lhe sendo assegurada discricionariedade para deixar de responder
ao pedido de informações formulado pela Mesa da Câmara dos Deputados.

21 - OAB XXXI 2020
Diante das intensas chuvas que atingiram o Estado Alfa, que se encontra em situação de
calamidade pública, o Presidente da República, ante a relevância e urgência latentes,
edita a Medida Provisória nº XX/19, determinando a abertura de crédito extraordinário
para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em decorrência
do referido desastre natural.
A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente,
assinale a afirmativa correta.
A - A Constituição de 1988 veda, em absoluto, a edição de ato normativo dessa natureza
sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito extraordinário deve ser
feita por meio de lei ordinária de iniciativa do Chefe do Executivo.
B - A Constituição de 1988 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria
de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de
abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de calamidade pública.
C - O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade
orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias após sua
aprovação pelo Congresso Nacional e consequente promulgação presidencial.
D - O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza a
edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, suplementares e extraordinários, desde
que haja motivação razoável.

22 - OAB XXXI 2020
Josué, deputado federal no regular exercício do mandato, em entrevista dada, em sua
residência, à revista Pensamento, acusa sua adversária política Aline de envolvimento
com escândalos de desvio de verbas públicas, o que é objeto de investigação em
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada poucos dias antes. Não obstante, após ser
indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite
opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do
mandato parlamentar.
Diante do caso hipotético narrado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

A - Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais,
pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline que não guardem qualquer relação com o
exercício do mandato parlamentar.
B - Josué encontra-se protegido pela imunidade material ou inviolabilidade por suas
opiniões, palavras e votos, o que, considerado o caráter absoluto dessa prerrogativa,
impede a sua responsabilização por quaisquer das declarações prestadas à revista.
C - Josué poderá ter sua imunidade material afastada em virtude de as declarações terem
sido prestadas fora da respectiva casa legislativa, independentemente de estarem, ou
não, relacionadas ao exercício do mandato.
D - A imunidade material, consagrada constitucionalmente, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que Josué não poderá valer-se
de tal prerrogativa para se isentar de eventual responsabilidade pelas ofensas dirigidas a
Aline.

AÇÕES CONSTITUCIONAIS

23 - OAB
Marcus, advogado, atua em duas causas distintas que correm perante a Vara Criminal da
Comarca de Fortaleza. Na primeira ação penal, Renato figura como denunciado em ação
penal por crime de natureza tributária, enquanto, na segunda ação, Hélio consta como
denunciado por crime de peculato. Entendendo pela atipicidade da conduta de Renato,
Marcus impetra habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça, em busca do
“trancamento” da ação penal. Já em favor de Hélio, impetra mandado de segurança,
também perante o Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o magistrado de
primeira instância, de maneira recorrente, não estava permitindo o acesso aos autos do
processo. Na mesma data são julgados o habeas corpus e o mandado de segurança por
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, sendo que a ordem de habeas corpus
não foi concedida por maioria de votos, enquanto o mandado de segurança foi denegado
por unanimidade.
Intimado da decisão proferida no habeas corpus e no mandado de segurança, caberá a
Marcus apresentar, em busca de combatê-las,
A - Recurso Ordinário Constitucional, nos dois casos.
B - Recurso em Sentido Estrito e Recurso Ordinário Constitucional, respectivamente.
C - Embargos infringentes, nos dois casos.
D - Embargos infringentes e Recurso Ordinário Constitucional, respectivamente.

ORDEM SOCIAL
24 - OAB XXI 2017
Governador do Estado E, diante da informação de que poderia dispor de um lastro
orçamentário mais amplo para a execução de despesas com a seguridade social,
convocou seu secretariado a fim de planejar o encaminhamento a ser dado a tais
recursos. Na reunião foram apresentadas quatro propostas, mas o governador,
consultando sua equipe de assessoramento jurídico, foi informado de que apenas uma
das propostas era adequada para assegurar diretamente direitos relativos à seguridade
social, segundo a definição que lhe dá a CRFB/88.
Dentre as opções a seguir, assinale-a.
A - Ampliação da rede escolar do ensino fundamental e do ensino médio.
B - Ampliação da rede hospitalar de atendimento à população da região.
C - Desenvolvimento de programa de preservação da diversidade cultural da população.
D - Aprimoramento da atuação da guarda municipal na segurança do patrimônio
público.

25 - OAB XXX 2019
Em decorrência de um surto de dengue, o Município Alfa, após regular procedimento
licitatório, firmou ajuste com a sociedade empresária Mata Mosquitos Ltda., pessoa
jurídica de direito privado com fins lucrativos, visando à prestação de serviços
relacionados ao combate à proliferação de mosquitos e à realização de campanhas de
conscientização da população local. Nos termos do ajuste celebrado, a sociedade
empresarial passaria a integrar, de forma complementar, o Sistema Único de Saúde
(SUS).
Diante da situação narrada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa
correta.
A - O ajuste firmado entre o ente municipal e a sociedade empresária é inconstitucional,
eis que a Constituição de 1988 veda a participação de entidades privadas com fins
lucrativos no Sistema Único de Saúde, ainda que de forma complementar.
B -A participação complementar de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema
Único de Saúde é admitida, sendo apenas vedada a destinação de recursos públicos para
fins de auxílio ou subvenção às atividades que desempenhem.
C - O ajuste firmado entre o Município Alfa e a sociedade empresária Mata Mosquito
Ltda. encontra-se em perfeita consonância com o texto constitucional, que autoriza a
participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde e o
posterior repasse de recursos públicos.

D - As ações de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme explicita a Constituição
de 1988, não se encontram no âmbito de atribuições do Sistema Único de Saúde, razão
pela qual devem ser prestadas exclusivamente pelo poder público.

26 - OAB 41º 2010
No que diz respeito à ordem social, assinale a opção correta.
A - Entre os deveres do Estado para com o ensino fundamental, incluem-se as garantias
de acesso gratuito do educando a material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
B - É lícita a decisão que, provinda de diretor de escola pública, impeça aluno de
frequentar, temporariamente, aulas do ensino fundamental em razão do não pagamento
de contribuição instituída pela associação de pais e mestres para custear despesas, de
pequena monta, da escola.
C - Por gozarem de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, as universidades públicas não estão sujeitas ao controle do tribunal de
contas.
D - Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que, matriculado em escola
pública ou particular, não curse, pelo menos, um semestre de disciplina voltada para a
educação religiosa.

27 - OAB XI 2013
Acerca da disciplina constitucional do direito à educação, assinale a afirmativa correta.
a) Os municípios atuarão prioritariamente na prestação do ensino fundamental e médio.
b) Na prestação do ensino fundamental, além da utilização obrigatória da língua
portuguesa, é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas
maternas.
c) É permitido às universidades admitir professores estrangeiros, na forma da lei, mas é
expressamente vedada a admissão de técnicos e de pesquisadores estrangeiros.
d) O ensino é livre à iniciativa privada, independente de autorização e da avaliação de
sua qualidade pelo Poder Público.
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