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DIA 01 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA DO DIA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - PARTE I 

 

CESPE: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: 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 Controle de Constitucionalidade foi dividido em DOIS DIAS (dias 01 e 02).  

Atenção! São os mesmos artigos para os dois dias de meta. O aluno deve dividir da forma que melhor 

se adequa à sua rotina.  

A recomendação é que o estudo da lei seca seja feito no primeiro dia e a revisão no segundo. Isso 

apenas para alunos que possuem bastante contato com o tema.  

Para os alunos que não tem esse contato: o ideal é dividir o estudo em dois dias. 

 

Atenção! Nosso curso é focado na letra da lei e essa é sua meta oficial. Súmulas, pontos doutrinários 

e jurisprudenciais presentes são metas extras e devem ser cumpridos se o aluno tiver disponibilidade. 

É a busca de aprimorar cada vez nosso curso para que você ocupe brevemente nosso mural de 

aprovados. 

 

Controle de Constitucionalidade é o tema de maior incidência dentro de Direito Constitucional nas 

provas da . Em função disso, abrimos a nossa  com ele. Perceba que é o 

tema mais cobrado para a CESPE e FCC. Isso nos indica que deve ser de domínio obrigatório.  
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Controle é um tema de poucos artigos legais, mas de farta doutrina e farta jurisprudência. Por isso, 

além de dedicar-se à leitura dos dispositivos legais a seguir elencados, estude com atenção a doutrina 

e a jurisprudência, dando enfoque para as informações dispostas ao longo dessa meta, que já foram 

alvo de cobrança pelas bancas. 

Comentários sobre a CESPE:  

 O artigo de maior cobrança pela banca CESPE foi o art. 1º, p. único, I da Lei da ADPF (cobrado 

7 vezes). 

 A banca cobrou bastante doutrina e jurisprudência, deixando a cobrança da letra da lei para 

último plano. Embora a lei não tenha sido a principal fonte de cobrança direta aqui, sabemos 

que a doutrina e a jurisprudência interpretam a letra da lei, de modo que seu estudo se faz 

igualmente importante.  

 A banca trouxe questões sobre o parâmetro e o objeto do controle de constitucionalidade. 

Cobrou as diferenças entre o controle abstrato e controle concreto, controle preventivo e 

repressivo. Observou-se uma predileção pela ADPF e seu objeto. A ADPF pode ter por objeto 

ato normativo já revogado. Isso foi cobrado mais de uma vez! 

 A banca cobrou também sobre a natureza da lei orgânica municipal, que não serve de 

parâmetro de controle de constitucionalidade.  

 Em uma de suas questões, houve a abordagem da técnica da remissão normativa, segundo a 

qual a Constituição estadual pode incorporar o conteúdo de normas da CF, podendo os 

preceitos constitucionais estaduais de remissão servir de parâmetro no controle abstrato de 

normas de âmbito estadual! 

 Ademais, a banca cobrou o Princípio da contemporaneidade e a tese da (in)constitucionalidade 

superveniente. 

 A Ação Civil Pública pode versar sobre constitucionalidade, desde que não seja seu pedido 

principal! A cláusula de reserva de plenário é aplicável à declaração de inconstitucionalidade. 

Não à análise de recepção/revogação! Essas informações foram cobradas pela banca. 

 A produção de efeitos da decisão de mérito proferida pelo STF na ADI não se condiciona ao 

trânsito em julgado! O STF não reconhece a legitimidade das entidades sindicais de 

composição heterogênea para o ajuizamento de ADI. Essa jurisprudência do STF foi também 

cobrada. 
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 Ademais, a banca cobrou os institutos da inconstitucionalidade por arrastamento, simultaneus 

processus, pertinência temática. Necessitam de pertinência temática: Mesa da Assembleia 

Legislativa ou Câmara Legislativa do DF; Governados do estado ou do DF; Confederação sindical 

ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 A banca cobrou ainda sobre legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade: 

A entidade de classe de âmbito nacional tem legitimidade para propor ADI, sendo necessário, 

segundo o STF, que a referida entidade esteja situada em, pelo menos, 9 estados da Federação.  

 A ação direta de constitucionalidade possui causa de pedir aberta, de modo que pode ser 

decidida por outros fundamentos, ainda que não alegados na petição inicial. Isso também foi 

cobrado pelo CESPE. 

 

Comentários sobre a FCC:  

 A FCC quebrou seu padrão legalista e cobrou bastante jurisprudência e doutrina. Destaque-se 

que a FCC cobrou mais jurisprudência do que o próprio CEBRASPE/CESPE. O artigo de lei de 

maior incidência pela banca foi o art. 97 da CF, cobrado 6 vezes. 

 A banca apresentou questões mais densas, com casos concretos. Observou-se, inclusive, uma 

pequena mudança de perfil da banca, que, nos últimos anos, pesou bastante a mão na 

jurisprudência. Houve muita questão pautada em julgados do STF. 

 Em uma das questões, a banca cobrou o conhecimento do julgamento da ADI 4439, sobre a 

laicidade estatal. A banca explorou também o conhecimento das ADPF’s movidas em face de 

Planos Municipais de Educação. A banca cobrou também sobre a Reação legislativa.  

 A banca gosta de explorar as técnicas adotadas pelo STF nos seus julgamentos. Por mais de uma 

vez, a banca cobrou a técnica da declaração do estado de coisas inconstitucional. Houve 

cobrança também sobre a técnica da interpretação conforme a constituição. 

 A FCC cobrou ainda os seguintes enunciados de súmulas: 

Súmula vinculante 10 do STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 

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

normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 
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Súmula vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro 

ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 

 

Essa exigência viola o art. 5º, LV, da CF/88. 

 

Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da 

previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição 

Federal, até a edição de lei complementar específica. 

 

Súmula vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 

 

Súmula vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do 

condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros 

fixados no RE 641.320/RS. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados no tema):  Artigo 97, art. 102, §2º, art. 103-A, 

§3º e art. 125, §2º, da CF. Artigos 26 e 28 da Lei 9.868/1999. Artigos 1º, p. único, I e 4º, §1º da Lei 

9.882/1999. Artigos 3º e 7º, caput da Lei 11.417/2006. 

 

 

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) 

ART 60, §1º 

ART 60, §4º 

ART 97 (+) (cláusula de 

reserva de plenário) 

ART 102, I, a 

ART 102, I, L (+) 

ART 102, §2º (+) 

Art 102, §3º 
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ART 103, incisos (+) 

(Atenção! Pertinência 

temática: incisos IV, V, IX) 

ART 103, §1º 

Art 103, §3º 

ART 103-A, caput (+) 

ART 103-A, §1º 

ART 103-A, §2º 

ART 103-A, §3º (+) 

ART 125, §2º (+) 

ART 134, §2º 

 

 

LEI 9.868/1999 (LEI DA ADI, ADC, ADO) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 2º, I, II, III, VIII, IX 

ART 5º (NÃO cabe desistência) 

ART 7º, caput 

ART 7º, §2º 

ART 10, caput 

ART 11, §2º (+) 

ART 12-B, I 

ART 12-C 

ART 12-F (+) 

ART 12-H, §1º 

ART 21 (+) 

ART 22 

ART 23 

ART 26 (+) 

ART 27 (+) (modulação de 

efeitos) 

ART 28, caput (+) 

ART 28, p. único 

 

 

LEI 9.882/1999 (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 4º, §1º (+) 

(subsidiariedade da ADPF) 

ART 5º, caput (+) 

ART 5º, §1º 

ART 5º, §3º (+) 

ART 6º, §1º 

ART 7º 

ART 11 (modulação de efeitos) 
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LEI 11.417/2006 (LEI DA SÚMULA VINCULANTE) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 2º, caput (+) 

ART 2º, §1º (+) 

ART 2º, §3º (+) 

ART 3º (+) (perceber que são 

os mesmos do 103 da CF + VI e 

XI) 

ART 3º, VI 

ART 4º, caput 

ART 7º, caput (+) 

ART 7º, §1º (+) 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 988, III ART 1.035, §3º, I 
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DIA 02 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA DO DIA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - PARTE II 

 

CESPE: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: 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 Controle de Constitucionalidade foi dividido em DOIS DIAS (dias 01 e 02).  

Atenção! São os mesmos artigos para os dois dias de meta. O aluno deve dividir da forma que melhor 

se adequa à sua rotina.  

A recomendação é que o estudo da lei seca seja feito no primeiro dia e a revisão no segundo. Isso 

apenas para alunos que possuem bastante contato com o tema.  

Para os alunos que não tem esse contato: o ideal é dividir o estudo em dois dias. 

 

Hoje é dia de continuação ou revisão da meta anterior. 

 

 

 

 

 


