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SEMANA 01 
 

DIA 01 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

TEMA DO DIA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PARTE I 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA:  

ART 102, I, a, §1º, §2º, §3º, ART. 103 E ART. 103-A da CF.  

LEI nº 9868/1999 (ADI, ADC, ADO), LEI nº 9882/1999 (ADPF), LEI nº 11417/2006 (Súmula 

Vinculante) e LEI nº 12562/2011 (Representação Interventiva). 

 

O tema foi divido em DOIS DIAS (dias 01 e 02). No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos 

artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se repetiram. No segundo dia, o aluno deve estudar 

as súmulas e as dicas enumeradas, pois é um compilado de tudo o que já foi cobrado no Exame de 

Ordem pela FGV. 

Obs.: Se tiver dificuldade na leitura da letra fria da lei, dê uma olhada nas dicas, pois irão clarear 

bastante a sua compreensão. 

É importante considerar que o que já foi cobrado em provas da OAB está previsto nos artigos aqui 

dispostos, nas súmulas cobradas e nas dicas enumeradas no material. 

DIA 01 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 02 SÚMULAS E DICAS ENUMERADAS 

 

Iniciaremos esse nosso ciclo com esse tema extremamente importante: Controle de 

Constitucionalidade. 

Tendo por base a real importância dessa matéria, trouxemos quatro diplomas que são referentes ao 

tema: Constituição Federal, Lei da ADI/ADC/ADO, Lei da ADPF e Lei da Súmula Vinculante. 

O certo é que para garantir a supremacia constitucional é necessária a existência de um mecanismo 

de controle de constitucionalidade, retirando do ordenamento as leis que não se adequem à 
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Constituição. Em função disso, o tema de hoje é o mais cobrado nas provas da OAB-FGV na matéria 

de Direito Constitucional. 

Analisando as questões, foi perceptível que a lei seca é a fonte de maior incidência em provas. Assim, 

em cada artigo lido, é necessário que o aluno perceba os detalhes da legislação para aplicar de forma 

correta ao caso concreto (modelo de questão de predileção da banca no tema). 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados):  

Artigo 97, art. 102, I, a, art. 102, §2º, art. 103 e art. 103-A, caput, §2º, §3º, da CF.  

Artigo 1º, parágrafo único, da Lei 9882/1999. 

Artigo 27 da Lei 9868/1999.  

Artigo 3º e 7º da Lei 11417/2006.  

Artigo 988, III, do CPC. 

 

Importante! Os temas mais cobrados em provas na Matéria de Constitucional: Controle de 

Constitucionalidade, Organização Político-Administrativa do Estado, Processo Legislativo, Direitos 

Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais e Direitos Individuais. 

 

Estão listados abaixo os artigos que devem ser lidos na META DO DIA 01, pois foram cobrados em 

provas do Exame de Ordem (FGV). Estão destacados com a cor azul aqueles artigos que já tiveram 

cobrança repetida em provas. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 52, X (+) (sofreu 

mutação constitucional – a 

explicação está nas dicas 

enumeradas) 

ART 59 (+) (podem ser objeto 

de ADI) 

ART 93, XI 

ART 97 (+) (cláusula de 

reserva de plenário) 

ART 102, I, a (+) 

ART 102, I, L 

ART 102, III, a, b, c, d 

ART 102, § 1º (+) 

ART 102, §2º (+) 

ART 102, §3º 

ART 103 (+) (necessário o 

domínio completo do rol. 
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Atenção! Pertinência 

temática: incisos IV, V, IX) 

ART 103-A, caput (+)  

ART 103-A, § 1º 

ART 103-A, §2º (+) 

ART 103-A, §3º (+)  

ART 105, I, f 

ART 125, § 2º (+) 

 

OUTROS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL JÁ COBRADOS 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 5º, LXX 

ART 5º, LXXI (+) 

ART 5º, LXXII 

ART 37, X 

ART 61, § 1º, II, a (+) (tema 

de iniciativa do chefe do 

poder executivo) 

ART 66, § 1º (prazo de 15 

dias úteis) 

ART 155, II (ICMS) 

ART 155, § 2º, XII, g (ICMS) 

ART 169, §1º, I, II (sobre 

criação de cargos) 

 

LEI 9868/1999 (LEI DA ADI, ADC, ADO) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 5º (NÃO cabe 

desistência) 

ART 8º 

ART 9º, § 1º (atenção à 

matéria de fato, isso já foi 

cobrado) 

ART 10, § 1º 

ART 12 

ART 12-A (olhar o rol do art. 

103 da CF – o mesmo para 

todas as ações) 

ART 12-D (+) (não cabe 

desistência) 

ART 12-E, §2º 

ART 12-F, §1º (é admitida 

medida cautelar em todas as 

ações do controle) 

ART 14, III (a existência de 

controvérsia judicial 

relevante é um requisito 

para a ADC) 

ART 16 (+) (não cabe 

desistência) 

ART 19 

ART 21 (é admitida medida 

cautelar em todas as ações 

do controle) 

ART 24 (+) (caráter 

ambivalente ou dúplice da 

ADI/ADC) 

ART 26 

ART 27 (+) (modulação de 

efeitos) 
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LEI 9882/1999 (LEI DA ADPF) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 1º, caput 

ART 1º, p. único, I (+) 

ART 2º, I (+) (olhar o rol do 

art. 103 da CF – o mesmo 

para todas as ações) 

ART 4ª, §1º (subsidiariedade 

da ADPF) 

ART 4ª §2º 

ART 10, §3º (+) (não vincula 

o Poder Legislativo na sua 

função legiferante. Nem o 

Poder Executivo na mesma 

função. Nem o STF em 

decisões futuras). 

ART 11 (+) (modulação de 

efeitos)

 

LEI 11417/2006 (LEI DA SÚMULA VINCULANTE) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 3º (+) (perceber que são os mesmos do 103 

da CF + VI E XI) 

ART 7º (+)

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 949, p. único (+) 

ART 988, III (+) 
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DIA 02 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

TEMA DO DIA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PARTE II 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA:  

ART 102, I, a, §1º, §2º, §3º, ART. 103 E ART. 103-A da CF.  

LEI nº 9868/1999 (ADI, ADC, ADO), LEI nº 9882/1999 (ADPF), LEI nº 11417/2006 (Súmula 

Vinculante) e LEI nº 12562/2011 (Representação Interventiva). 

  

O tema foi divido em DOIS DIAS (dias 01 e 02). No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos 

artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se repetiram. No segundo dia, o aluno deve estudar 

as súmulas e as dicas enumeradas, pois é um compilado de tudo o que já foi cobrado no Exame de 

Ordem pela FGV. 

Inicialmente, é importante considerar que o que já foi cobrado em provas da OAB está previsto nos 

artigos aqui dispostos, nas súmulas cobradas e nas dicas enumeradas no material. 

DIA 01 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 02 SÚMULAS E DICAS ENUMERADAS 

 

SÚMULAS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Cobrada 4 vezes: 

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão 

fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

 

O que é cláusula de reserva de plenário ou regra do full bench? 

Prevista no artigo 97 da CF e nos art. 948 e 949 do CPC/2015, significa que, se um Tribunal for declarar 

a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatório que essa declaração de 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do Plenário ou do órgão especial deste 

Tribunal. 

Art. 97 da CF. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 

respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. 

 

Cobrado de forma repetida:  A cláusula de reserva de plenário, a qual serve para trazer mais 

segurança jurídica às declarações de inconstitucionalidade, aduz que tais declarações devem ser 

votadas pela "maioria absoluta dos membros do plenário ("seus membros", neste caso, refere-se a 

"membros do pleno") ou dos membros do respectivo órgão especial.  

 

Já cobrado: Atenção! NÃO se aplica a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) às leis pré-

constitucionais, pois nesse caso não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade, mas sim 

em juízo de recepção ou não da lei pela CRFB/88. 

 

Como complemento, além dessa hipótese, você sabe em quais outras não se aplica a cláusula de 

reserva de plenário? Vamos esquematizar! 

NÃO SE APLICA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO 

Juízo de não recepção de norma pré-constitucional 

O pleno ou o órgão especial já se manifestou sobre a matéria 

Julgamento de RExt por Turma do STF 

Arguições de constitucionalidade 

Julgamentos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Juiz singular (primeiro grau) 

 

O que é “órgão especial”?  

Art. 93, XI, da CF - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser 

constituído ÓRGÃO ESPECIAL, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o 

exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal 

pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 

pleno; 
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O que é órgão fracionário? 

Já cobrado: São Câmaras, Turmas, Grupos, Seções. O parágrafo único do art. 949 do CPC determina 

que o Órgão Fracionário dos Tribunais só poderá reconhecer, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade da norma, quando já houver precedente do órgão especial ou do plenário do 

STF sobre a questão. As Turmas, Câmaras e Seções, que são órgãos fracionários, não podem decidir 

sozinhas a inconstitucionalidade, devendo esperar que os órgãos maiores o façam primeiro. 

 

Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 

dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

 

Súmula 734 do STF: NÃO cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial 

que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

DICAS ENUMERADAS 

 

Como uma forma de melhor direcionar o estudo do aluno, no caso de Controle de 

Constitucionalidade, foi elaborado um material extra com dicas, formando um conciso instrumento 

para estudo e revisão. 

Todas as dicas enumeradas foram extraídas com base em cobrança de provas da OAB (FGV). São 

valiosíssimas, pois são altamente direcionadas e precisas. As demais estão previstas nas súmulas e na 

lei seca supramencionada. 

 

O QUE É CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE? 

A Constituição é a lei fundamental do ordenamento jurídico. Para isso, ela precisa ser preservada 

como lei superior (formal e materialmente). 

Todas as Constituições possuem supremacia material (relacionada ao conteúdo = as normas 

constitucionais tratam de assuntos considerados essenciais: direitos fundamentais, estrutura do 

Estado e organização dos Poderes. Toda Constituição tem supremacia material, seja escrita ou não 

escrita, rígida ou não rígida. A questão (jurídica) está na supremacia formal (rigidez constitucional). 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

Só se pode falar em supremacia formal se a Constituição for rígida, isto é, com processo mais 

dificultoso, mais solene de alteração. 

O certo é que para garantir a supremacia constitucional é necessária a existência de um mecanismo 

de controle de constitucionalidade, retirando do ordenamento as leis que não se adequem à 

Constituição. 

 

DICA 01 

A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os 

pressupostos do controle de constitucionalidade. 

 

DICA 02 

CONTROLE CONCENTRADO CONTROLE DIFUSO 

Via principal 

Via de ação. 

Processo constitucional objetivo. 

Via incidental. 

Via de exceção. 

Processo subjetivo. 

A competência é reservada a determinado 

órgão do Judiciário  

Exemplo: STF (CRFB/88) e TJ.  

 

É realizado de forma abstrata. 

Realizado por qualquer juiz ou Tribunal 

(inclusive o STF), em um caso concreto. 

O rol do art. 103 da CF diz respeito a esse tipo 

de controle. 

 

 

DICA 03 

No que se refere ao momento em que é realizado o controle, pode ser preventivo 

(prevenir incompatibilidade com a Constituição) e repressivo (reparar incompatibilidade já 

ocorrida). 

PREVENTIVO REPRESSIVO 

ocorre durante o processo de elaboração 

do ato normativo. 

exercido após encerrado o processo 

legislativo (publicação e promulgação) 
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DICA 04 

Diferença de Inconstitucionalidade formal e material: 

FORMAL OU NOMODINÂMICA MATERIAL OU NOMOESTÁTICA 

A inconstitucionalidade formal, também 

conhecida como nomodinâmica, se dá quando a 

lei ou ato normativo infraconstitucional contiver 

algum vício em seu processo de formação, ou 

seja, no processo legislativo de sua elaboração, 

ou, ainda, em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente 

O vício material, por sua vez, diz respeito ao 

conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato 

normativo que afrontar qualquer preceito ou 

princípio da Constituição deverá ser declarado 

inconstitucional, por possuir um vício material. 

 

1. propriamente dita = violação ao processo 

legislativo constitucional. 

- subjetiva = vício relativo à iniciativa. (ex. Um 

parlamentar cria uma lei de competência do 

chefe do executivo) 

- objetiva = vício nas demais fases do 

procedimento (ex: Não respeitou um quórum 

de maioria absoluta exigido para lei 

complementar). 

2. orgânica = mácula à reserva legislativa a 

certo órgão (ex: o Estado cria uma lei de 

competência da União). 

3. violação de pressupostos objetivos = a 

norma constitucional violada estabelece 

pressupostos objetivos para criação de ato 

infraconstitucional (ex: medidas provisórias sem 

os pressupostos de relevância e urgência). 
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DICA 5 

Há algumas temáticas de competência do chefe do poder executivo (presidente, governador ou 

prefeito), em especial, previstas no art. 61, § 1º, da CF. Se um parlamentar iniciar um processo 

legislativo de competência do chefe do poder executivo haverá inconstitucionalidade formal. 

 

DICA 06 

Cobrado de forma repetida:  O básico sobre o tema é cobrado de forma reiterada: o rol de 

legitimados das ações de controle (ADI, ADC, ADO, ADPF) e o rol de legitimados para edição, revisão 

ou cancelamento da súmula vinculante: 

 

Como aprender? (art. 103 da CF) 

São três autoridades: 

I - o Presidente da República;  

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;          

VI - o Procurador-Geral da República;  

 

Qual é o ‘mais fraco’? 

Exatamente esse precisa de pertinência temática: V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;          

 

São três mesas: 

II - a Mesa do Senado Federal;  

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;  

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

 

Qual é a ‘mais fraca’? 

Exatamente essa precisa de pertinência temática: IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

 

São três entidades: 

 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  
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VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;  

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

 

Qual é a ‘mais fraca’? 

Exatamente essa precisa de pertinência temática: IX - confederação sindical ou entidade de classe 

de âmbito nacional. 

 

Já foi cobrado em provas também: 

 O governador precisa de Pertinência temática para ajuizar uma ADI. 

 O governador do Estado pode propor ADI de lei estadual de outro estado da federação, 

havendo pertinência temática.  

 O prefeito NÃO é legitimado no art. 103. (cobrado mais de uma vez) 

 O rol do artigo 103 se aplica às 4 ações de controle concentrado (ADI, ADO, ADC e ADPF). 

(cobrado mais de uma vez) 

 A União Nacional dos Estudantes NÃO tem legitimidade para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

 

DICA 07 

Cobrado de forma repetida:  E o rol da edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante? (art. 3º da Lei 11417/2006) 

 

São os mesmos que acabamos de aprender mais: 

 

VI - o Defensor Público-Geral da União; 

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os 

Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e 

os Tribunais Militares. 

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, 

a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do 

processo. 
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Atenção! Quatro são as ações do controle concentrado de constitucionalidade: 

ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ADC: Ação Declaratória de Constitucionalidade 

ADO: Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

ADPF: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

 

DICA 08 

 

Cobrado de forma repetida: Atenção! É muito importante que o aluno saiba bem o que elas possuem 

em comum e a diferenciação do objeto de cada ação: 

 LEGITIMIDADE OBJETO CAUTELAR DESISTÊNCIA 

ADI Art. 103 da CF Lei ou ato normativo 

primário FEDERAL ou 

ESTADUAL  

SIM (art. 10 da Lei 

9868/1999) 

NÃO (art. 5º da 

Lei 9868/1999) 

ADC Art. 103 da CF Lei ou ato normativo 

primário FEDERAL. 

(exige controvérsia 

judicial relevante) 

SIM (art. 21 da Lei 

9868/1999) 

NÃO (art. 16 da 

Lei 9868/1999) 

ADO Art. 103 da CF Omissão inconstitucional 

(parcial ou total) 

SIM (art. 12-F da 

Lei 9868/1999) 

NÃO (art. 12-D da 

Lei 9868/1999) 

ADPF Art. 103 da CF Caráter residual 

(SUBSIDIÁRIA). Qualquer 

ato (ou omissão) do Poder 

Público, incluídos os não 

normativos; Leis e atos 

normativos federais, 

estaduais e municipais e 

abrangidos os anteriores 

à Constituição. 

SIM (art. 5 da Lei 

9882/1999) 

NÃO 
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DICA 09 

 Nenhuma ação do controle concentrado (ADI. ADO, ADC e ADPF) admite desistência. (Art. 

16, art. 5º e art. 12-D da Lei nº 9.868/1999). (cobrado mais de uma vez) 

 Cabe MEDIDA CAUTELAR EM TODAS as ações do controle concentrado (ADI. ADO, ADC e 

ADPF) 

 

DICA 10 

Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc. Não confunda com os efeitos da medida cautelar: em 

regra, são ex nunc. 

 

DICA 11 

Caráter ambivalente ou dúplice da ADI/ADC: ADI e ADC são ações dúplices ou ambivalentes, ou seja, 

são ações “com sinais trocados”, já que a procedência de uma implica a improcedência da outra. (Art. 

24, da Lei nº 9.868/99) (cobrado mais de uma vez) 

 

DICA 12 

Modulação de efeitos – DOIS TERÇOS (art. 11 da lei 9.882/99 e art. 27 da Lei 9868/1999). (cobrado 

mais de uma vez) 

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois 

terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 

a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

Em outras palavras, a Lei permite que o STF determine que os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade somente valham a partir da decisão proferida (ex nunc) ou ainda a partir de 

determinada data futura (efeitos prospectivos) 

 

Sistematizando! 

 REGRA: Se o STF declara uma lei ou ato normativo inconstitucional em ADI, ADC ou ADPF, 

essa decisão, em regra, produz efeitos EX TUNC (retroativos) 
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Excepcionalmente, o STF pode, pelo voto de, no mínimo, 8 Ministros (2/3): 

* restringir os efeitos da declaração; ou 

* decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em 

julgado; ou 

* de outro momento que venha a ser fixado. 

Desde que haja razões de: 

* segurança jurídica ou; 

* excepcional interesse 

social 

 

DICA 13 

 NÃO pode ter ADI de lei municipal, mas pode controle difuso e ADPF. (cobrado mais de uma 

vez) 

 O decreto legislativo é ato normativo primário e cabe ADI. 

 NÃO cabe ADI de decreto regulamentar. Seria possível a propositura de ADI se fosse um 

decreto autônomo. 

 Súmula Vinculante NÃO pode ser objeto da ADI ou qualquer outra ação do controle de 

constitucionalidade. (cobrado mais de uma vez) Motivo: as súmulas vinculantes possuem 

procedimento próprio para serem reavaliadas, que se dá através da revisão e do cancelamento, por 

decisão de 2/3 dos membros do STF. 

 

DICA 14 

Entendimento do STF para FGV: Não é admitido ADI de lei ou ato normativo que já tenha sido 

revogado ou sua eficácia não produza mais efeito, por exemplo, no caso de medidas provisórias não 

convertidas em lei. 

 

DICA 15 

 O objeto da ADPF é mais amplo, abarca lei municipal e normas anteriores à CRFB/88. (cobrado 

mais de uma vez) 

 Conceito de Preceito Fundamental: Tem sido sustentado, de um modo geral, que são 

preceitos fundamentais, dentre outros, os direitos e garantias individuais (art. 5º, dentre outros), os 

demais princípios protegidos como cláusula pétrea (art. 60, §4º) e os princípios sensíveis, cuja 

violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos estados-membros (art. 34, VII) 

 A ADPF possui caráter subsidiário. (Art. 4º, §1º): Não será admitida ADPF quando houver 

qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
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DICA 16 

A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na 

suspensão de procedimentos administrativos. 

 

DICA 17 

A manifestação do AGU possui ritos diferentes nas ações de controle concentrado.  

 

DICA 18 

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em 

ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos de 

declaração. 

Entretanto, quando estamos diante de uma ação de controle de constitucionalidade em âmbito 

estadual (lei municipal ou estadual sendo impugnada por violação à Constituição Estadual no Tribunal 

de Justiça), caso o parâmetro normativo da ação, presente na Constituição Estadual, seja uma norma 

de reprodução obrigatória da CF, será possível a interposição de Recurso Extraordinário da decisão 

do Tribunal de Justiça para o STF. 

Mas, atenção! O Recurso Extraordinário somente será possível se o parâmetro da Constituição 

Estadual violado for norma de reprodução obrigatória da CF. Se o parâmetro for apenas uma norma 

de imitação, não há que se falar em RExt! 

 

DICA 19 

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. 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! 

DICA 20 

Cobrado de forma repetida:   

O subtema mais importante e que está mais em voga nas provas da OAB – já foi cobrado mais de 5 

vezes: 

 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

As decisões de mérito do STF (art. 102, § 2º) em controle de constitucionalidade NÃO vinculam: 

 O Poder Legislativo na função legislativa (Sim, o Poder Legislativo pode criar uma norma de 

idêntico teor a outra já declarada inconstitucional pelo STF) (Não vincula o Legislativo para evitar o 

fenômeno da Fossilização Constitucional). 

 O Poder Executivo na função legislativa (Exemplo: edição de Medida Provisória) 

 

Atenção! Não alcança também o próprio STF. 

 

IMPORTANTÍSSIMO!!! 

DICA 21 

Cobrado de forma repetida: O mesmo ocorre com as edições de súmulas vinculantes (art. 103-A, 

caput). NÃO vinculam o Poder Legislativo na função legislativa, Poder Executivo na função legislativa 

e o próprio STF, que pode rever sua edição; 

 

DICA 22 

Cobrado de forma repetida:   

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (prevista no art. 988 do CPC – importante ler o artigo, ainda que 

não tenha sido cobrado por completo em provas). 

Natureza jurídica: Direito de petição 

Art. 988, § 1º, do CPC: A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento 

compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda 

garantir 

 Cabe Reclamação constitucional por violação a enunciado de súmula vinculante, mas não por 

violação de súmula sem efeito vinculante. (art. 988, III) 

 A reclamação NÃO é sucedâneo recursal. 

 A reclamação pode ser utilizada tanto para a preservação da competência do Supremo 

Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. 

 A reclamação só pode usada diante de ato administrativo ou decisão judicial e NÃO de lei! 
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DICA 23 

A mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição, não possuindo 

qualquer relação com o controle de constitucionalidade. Através da mutação, altera-se a 

interpretação do texto constitucional, sem que haja qualquer modificação do texto em si. 

 

DICA 24 

Atenção! mudança de entendimento do STF: O Supremo passou a decidir que, se uma lei ou ato 

normativo é declarado inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de controle 

difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes 

e efeitos vinculantes. (Esse tema foi cobrado 2x na OAB quando havia outro entendimento. Porém, 

este foi alterado pelo STF e há grande chance de voltar a cair em prova com o novo entendimento 

acima indicado).  

 

Houve mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88. A nova interpretação deve ser a seguinte: 

quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem 

efeito vinculante e erga omnes e o STF apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida 

Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido. (cobrado mais de uma vez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


