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caso de utilidade pública para fins de desapropriação a criação de estabelecimentos comerciais de produtos alimentícios próximos às instituições que sediarão jogos da Copa do
Mundo”. A partir das informações apresentadas, assinale a alternativa correta.
a)

A inconstitucionalidade da lei municipal em questão em face da Constituição Federal somente pode ser suscitada através da propositura de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental.

b)

Inexistindo pronunciamento do Poder Judiciário a respeito da contrariedade de tal lei municipal em relação à Constituição Federal, se o Prefeito reputá-la inconstitucional poderá
recusar-se a aplicá-la.

c)

Caso considere inconstitucional a lei em questão, o Prefeito Municipal poderá propor Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

d) A inconstitucionalidade da referida lei municipal poderá ser arguida através da propositura de Arguiçãode Descumprimento de Preceito Fundamental pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação.
Resposta: alternativa “b”.
02. (MPE/BA – Promotor de Justiça – BA/2008) Relativamente ao controle de constitucionalidade, é errôneo afirmar:
a)

Considerando que a ação civil pública tem eficácia erga omnes, não é possível, por esta
via, o controle difuso de constitucionalidade, que tem eficácia inter partes.

b)

O processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade não admite intervenção de terceiros,
admitindo, porém, a manifestação no processo de órgãos ou entidades não legitimados,
passíveis de serem afetados pelo resultado do julgamento.

c)

O decreto autônomo pode ser acoimado de inconstitucionalidade direta.

d) O chefe do Executivo pode deixar de aplicar lei que entenda inconstitucional, podendo
ainda determinar a seus subordinados que assim procedam.
e)

O controle difuso de constitucionalidade é exercido por qualquer órgão do judiciário,
podendo o juiz de 1º grau, de ofício ou por provocação das partes, do Ministério Público
custos legis ou do terceiro interveniente, declarar a inconstitucionalidade incidental de lei
ou ato normativo conflitante com a Constituição.
Resposta: alternativa “a”.

8. (ACP – PROMOTOR DE JUSTIÇA - PB/2011)
Considerando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, responda: Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, pode haver interesse processual em se
pedir a declaração de inconstitucionalidade de lei já revogada? Fundamente.

◉ RESPOSTA
A jurisprudência prevalente do Supremo Tribunal Federal firma-se no sentido de
não haver interesse processual em se pedir a declaração de inconstitucionalidade de
lei revogada via ação direta de inconstitucionalidade, pois o controle concentrado
não teria o condão de analisar atos normativos revestidos de valor meramente histórico.
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Esse posicionamento da Corte Suprema é que fundamenta o entendimento segundo o qual a revogação de lei ou ato normativo objeto da ação direta de inconstitucionalidade implica a prejudicialidade da ADI por perda de objeto da ação.
Entretanto, vale destacar que, existem votos e decisões em sentido diverso.
Desde o início dos anos 2000 o Ministro Gilmar Mendes sustenta não haver fundamento constitucional para considerar-se prejudicada uma ação direta por revogação do ato guerreado. Argumenta-se que, sempre é possível a análise dos efeitos
gerados pela lei ou ato normativo, que podem ter muita repercussão, coadunando-se com os efeitos erga omnes gerados pelas decisões em ações diretas.
Em alguns casos – ainda excepcionais – o próprio STF tem flexibilizado o seu
entendimento, inclinando-se para a orientação do Ministro Gilmar Mendes, notadamente quando presentes indícios de fraude processual.
O Supremo Tribunal Federal já admitiu o prosseguimento de uma ADI cuja lei
objeto da ação havia sido revogada justamente para impedir a geração dos efeitos da ação direta. A justificativa, como exposta acima, é de que, diante da fraude
processual, não seria razoável entender-se pela prejudicialidade da ação direta de
inconstitucionalidade por perda de objeto.

◉ DOUTRINA TEMÁTICA
“A jurisprudência do STF considera inadmissível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado. Sob o império da Constituição
de 1967/69 entendia-se que se a revogação ocorresse após a propositura da ação era
possível que o Tribunal procedesse à aferição da constitucionalidade da lei questionada, desde que a norma tivesse produzido algum efeito no passado. Caso contrário
proceder-se-ia à extinção do processo por falta de objeto. Elidia-se, assim, a possibilidade de que o legislador viesse a prejudicar o exame da questão pelo Tribunal através
da simples revogação. Esse entendimento dominante subsistiu, ainda, sob o regime da
Constituição de 1988. Tal orientação sofrera mudança, já sob o império da Constituição
de 1988, a partir do julgamento da ADI 709 (questão de ordem), quando o STF passou
a admitir que a revogação superveniente da norma impugnada, independentemente
da existência ou não de efeitos residuais e concretos, prejudica o andamento da ação
direta. A posição do Tribunal que obsta ao prosseguimento da ação após a revogação
da lei pode levar, seguramente, a resultados insatisfatórios. Se o Tribunal não examina
a constitucionalidade das leis já revogadas torna-se possível que o legislador consiga
isentar do controle abstrato lei de constitucionalidade duvidosa, sem estar obrigado a
eliminar as suas consequências inconstitucionais. É que mesmo uma lei revogada configura parâmetro e base legal para os atos de execução praticados durante o período de
sua vigência”. (MENDES, COELHO, BRANCO, 2008, p. 1117-1118)
“O STF não admite a interposição de ADI para atacar lei ou ato normativo revogado ou
de eficácia exaurida, na medida em que ‘não deve considerar, para efeito do contraste
que lhe é inerente, a existência de paradigma revestido de valor meramente histórico
[...] No entanto, em sentido contrário, destacamos importante voto do Min. Gilmar Mendes, relator, no julgamento de questão de ordem na ADI 1.244, propondo a ‘...revisão
da jurisprudência do STF...para fim de admitir o prosseguimento do controle abstrato
nas hipóteses em que a norma atacada tenha perdido a vigência após o ajuizamento da
ação [...] Na ADI 3.232, o STF afastou a prejudicialidade por se tratar de revogação da lei
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objeto da ação apenas para frustrar o julgamento, especialmente por já estar pautada a
ação. Entendeu o STF que se tratava de verdadeira fraude processual e, assim, superou
a questão de ordem”. (LENZA, 2015, p. 358-359).

◉ JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA
` STF
“É por essa razão que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte tem advertido
que o controle concentrado de constitucionalidade reveste-se de um só e único objetivo: o de julgar, em tese, a validade de determinado ato estatal contestado em face do
ordenamento constitucional, desde que em regime de plena vigência, pois - conforme
já enfatizado pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 95/980 - RTJ 95/993 - RTJ 99/544 - RTJ
145/339) -, o julgamento da arguição de inconstitucionalidade, quando deduzida “in
abstracto”, não deve considerar, para efeito do contraste que lhe é inerente, a existência
de paradigma revestido de valor meramente histórico” (ADC 8, julgada em 2004 e relatada pelo Ministro Celso de Mello).
“Iniciado o julgamento de segunda questão de ordem, suscitada pelo Min. Gilmar Mendes, relator, em que se discute a prejudicialidade das ações diretas de inconstitucionalidade nas hipóteses de revogação do ato impugnado. Trata-se, na espécie, de ação
direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra Decisão Administrativa do
TRT da 15ª Região tomada em 7.12.94, que fora posteriormente revogada - a mencionada decisão determinara o pagamento, a partir de abril de 1994, do reajuste de 10,94%,
correspondente à diferença entre o resultado da conversão da URV em reais, com base
no dia 20 de abril de 1994, e o obtido na operação de conversão com base no dia 30
do mesmo mês e ano, aos magistrados da Justiça do Trabalho, inclusive juízes classistas,
bem como aos servidores ativos e inativos do Tribunal. O Min. Gilmar Mendes, relator,
proferiu voto no sentido da revisão da jurisprudência do STF - segundo a qual a ação
direta perde seu objeto quando há a revogação superveniente da norma impugnada
ou, em se tratando de lei temporária, quando sua eficácia já teria se exaurido -, para o
fim de admitir o prosseguimento do controle abstrato nas hipóteses em que a norma
atacada tenha perdido a vigência após o ajuizamento da ação, seja pela revogação, seja
em razão do seu caráter temporário, restringindo o alcance dessa revisão às ações diretas pendentes de julgamento e às que vierem a ser ajuizadas. O Min. Gilmar Mendes,
considerando que a remessa de controvérsia constitucional já instaurada perante o STF
para as vias ordinárias é incompatível com os princípios da máxima efetividade e da força normativa da Constituição, salientou não estar demonstrada nenhuma razão de base
constitucional a evidenciar que somente no âmbito do controle difuso seria possível a
aferição da constitucionalidade dos efeitos concretos de uma lei. Após, o julgamento foi
adiado em virtude do pedido de vista da Ministra Ellen Gracie.” ADI (QO-QO) 1.244-SP,
rel. Min. Gilmar Mendes, 23.4.2003. (ADI-1244). STF. Informativo 305 de 2003.
“O Tribunal julgou procedentes pedidos formulados em três ações diretas de inconstitucionalidade conexas, ajuizadas pelo Procurador-Geral da República e pelo Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB, para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade dos artigos 5º, I, II, e III, e 7º, I e III, todos da Lei 1.124/2000, do Estado
do Tocantins, bem assim, por derivação, de todos os decretos do Governador do referido Estado-membro que, com o propósito de regulamentar aquela norma, criaram
milhares de cargos públicos, fixando-lhes atribuições e remunerações. Preliminarmente,
o Tribunal acolheu a questão de ordem, suscitada pelo relator, no sentido de afastar a
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prejudicialidade da ação, ao fundamento de que a revogação da lei impugnada pela
Lei estadual 1.950/2008, quando já em pauta as ações diretas, não subtrairia à Corte a
competência para examinar a constitucionalidade da norma até então vigente e as suas
consequências. No mérito, entendeu-se que a autorização conferida pelo art. 5º da lei
em questão ao Chefe do Poder Executivo de criar, mediante decreto, os cargos, afronta
a norma constitucional emergente da conjugação dos artigos 61, § 1º, II, a, e 84, VI, a,
da CF. Asseverou-se que, nos termos do art. 61, § 1º, II, a, da CF, a criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração constituem objeto próprio de lei de iniciativa reservada do Chefe do
Poder Executivo. Ressaltou-se, também, que a regra constitucional superveniente inscrita no art. 84, VI, a, da CF, acrescida pela EC 32/2001, a qual autoriza o Chefe do Poder
Executivo a dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, não retroagiria para convalidar inconstitucionalidade, estando, ademais,
sua incidência subordinada, de forma expressa, à condição de não implicar aumento
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por fim, aduziu-se que, sendo
inconstitucional a norma de lei que lhes daria fundamento de validez, inconstitucionais também seriam todos os decretos”. Alguns precedentes citados: RE 446076 AgR/
MG (DJU de 24.3.2006); ADI 1590 MC/SP (DJU de 15.8.97); ADI 2155 MC/PR (DJU de
1º.6.2001); ADI 2950 AgR/RJ (DJU de 9.2.2007); ADI 3614/PR (DJE de 23.11.2007). ADI
3232/TO, rel. Min. Cezar Peluso, 14.8.2008. (ADI-3232). STF. Informativo 515 de 2008.

◉ QUESTÕES DE CONCURSO RELACIONADAS
01. (Delegado de Polícia – RN/ 2008 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do direito
constitucional.
a)

A publicação da lei de conversão prejudica a análise de eventuais vícios formais da medida provisória no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.

b)

Compete ao estado-membro legislar sobre a ordem de vocação sucessória dos cargos de
prefeito e vice-prefeito, em caso de dupla vacância.

c)

É constitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas
de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

d) No âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, não é possível o reconhecimento da
inconstitucionalidade de diploma legislativo já revogado.
e)

É possível em determinadas situações a utilização da ação civil pública como instrumento
de fiscalização incidental de constitucionalidade pela via difusa.
Resposta: alternativa “e”.

9. (CESPE –JUIZ DE DIREITO – DF/2015)
Responda, justificadamente, aos seguintes quesitos de Direito Constitucional.
a) Quais os princípios limitadores da autonomia dos Estados-membros na Federação brasileira?
b) Estabeleça a distinção entre Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por
Omissão e Mandado de Injunção, quanto à Competência, objeto de controle e efeitos
da decisão.
c) O que significa cognição aberta no controle concentrado de inconstitucionalidade? Extensão máxima da resposta: 30 linhas
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◉ RESPOSTA
a) Segundo a doutrina de José Afonso da Silva, a autonomia dos Estados-membros está limitada notadamente por duas ordens de princípios: sensíveis e estabelecidos. Nos termos do art. 34, VII, da CF, são princípios sensíveis: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e
indireta; e e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. A importância desses
princípios é tamanha que, acaso sejam desrespeitados, será cabível a intervenção
da União nos Estados-membros. Já os princípios estabelecidos são aqueles arrolados pela Constituição Federal para a organização de toda a República Federativa do
Brasil e que, por simetria ou parametricidade, devem ser respeitados pelos Estados-membros, notadamente no conteúdo das normas inscritas nas Constituições Estaduais. São exemplos: i. repartição de competências; ii. proibição de secessão; e iii.
direitos individuais e coletivos.
b) No que tange à competência, será do Supremo Tribunal Federal quanto à
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (controle concentrado de constitucionalidade) e de qualquer juiz para o Mandado de Injunção (controle difuso de
constitucionalidade; quanto ao objeto, caberá Ação Direta de Inconstitucionalidade
por omissão em face de qualquer norma constitucional de eficácia limitada carente
de regulamentação, ao passo que o Mandado de Injunção poderá ser impetrado
apenas em face de omissão que torne inviável o exercício de prerrogativa inerente a
nacionalidade, soberania ou cidadania; finalmente, em relação aos efeitos, em regra
serão erga omnes na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e inter partes no Mandado de Injunção.
c) A cognição aberta em controle concentrado de inconstitucionalidade se traduz na possibilidade de o Tribunal responsável pelo julgamento da ação direta decidir a questão constitucional por meio de fundamento diverso da causa de pedir veiculada pelo autor para justificar seu pedido de violação ao paradigma constitucional.
O Supremo Tribunal Federal adota a cognição aberta em sua atuação no controle
abstrato, não se vinculando aos argumentos apresentados nas ações diretas.

◉ DOUTRINA TEMÁTICA
“Por meio da simetria federativa, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios procuram seguir o modelo traçado na Constituição da República, evitando,
assim, lacunas, discrepâncias e, sobretudo, antagonismos. O princípio da simetria é
implícito, porque não se encontra grafado no texto das constituições. Dessume-se
de vários princípios explícitos, tais como a legalidade, a isonomia, o devido processo
legal, e, também, de inúmeros ditames implícitos, a exemplo da supremacia constitucional, da presunção de constitucionalidade dos atos normativos, da boa-fé, da razoabilidade (proporcionalidade ou proibição de excesso) etc.” (BULOS, 2014, p. 927).
“A intervenção federal pelo inciso VII do art. 34 busca resguardar a observância dos chamados princípios constitucionais sensíveis. Esses princípios visam assegurar uma unidade de princípios organizativos tidos como indispensáveis para a
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identidade jurídica da Federação, não obstante a autonomia dos Estados-membros
para se auto-organizarem. Tais princípios sensíveis estão enumerados nas alíneas do
dispositivo. Ali se encontram a forma republicana e o sistema representativo, cláusula clássica do constitucionalismo brasileiro, além do regime democrático. O sistema
republicano e representativo e o regime democrático a serem tomados como padrão
são os adotados pelo constituinte federal. Disso decorre a necessidade de estruturação do Estado-membro, segundo moldes em que as funções políticas do Executivo
e do Legislativo sejam desempenhadas por representantes do povo, responsáveis
perante os eleitores, por força de mandatos temporários, obtidos em eleições periódicas. [...] O poder constituinte dos Estados-membros é, isto sim, expressão da
autonomia desses entes, estando submetido a limitações, impostas heteronomamente, ao conteúdo das deliberações e à forma como serão tomadas. O conflito
entre a norma do poder constituinte do Estado-membro com alguma regra editada
pelo poder constituinte originário resolve-se pela prevalência desta, em função da
inconstitucionalidade daquela. As normas de conteúdo a que o poder constituinte
estadual está sujeito podem ser classificadas no grupo dos princípios constitucionais sensíveis e dos princípios constitucionais estabelecidos, estes compreendendo
as demais disposições da Constituição Federal, que se estendem à observância dos
Estados-membros”. (MENDES, BRANCO, 2015, p. 821-828).
“O processo de controle da omissão, previsto no art. 103, § 2°, da Constituição,
é abstrato, e, consoante a sua própria natureza, deve a decisão nele proferida ser
dotada de eficácia erga omnes. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal,
o constituinte pretendeu conferir aos dois institutos significado processual semelhante, assegurando idênticas consequências jurídicas às decisões proferidas nesses
processos. [...] Dessarte, a diferença fundamental entre o mandado de injunção e a
ação direta de controle da omissão residiria no fato de que, enquanto o primeiro
destina-se à proteção de direitos subjetivos e pressupõe, por isso, a configuração de
um interesse jurídico concreto, o processo de controle abstrato da omissão, enquanto processo objetivo, pode ser instaurado independentemente da existência de um
interesse jurídico específico. O Tribunal deixou assente que de sua competência para
apreciar a omissão do legislador, no mandado de injunção, decorria, igualmente, a
faculdade de determinar a suspensão dos processos administrativos ou judiciais e
de suspender determinadas medidas ou atos administrativos. Poder-se-ia assegurar,
assim, ao impetrante a possibilidade de ser beneficiado pela norma que viesse a ser
editada. [...] O Tribunal parte da ideia de que o constituinte pretendeu atribuir aos
processos de controle da omissão idênticas consequências jurídicas. Isso está a indicar que, segundo seu entendimento, também a decisão proferida no mandado de
injunção é dotada de eficácia erga omnes. Dessa forma, pôde o Tribunal fundamentar a ampliação dos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção”. (MENDES, BRANCO, 2015, p. 1323-1324).
“A Lei 9.869/99 estabelece dois requisitos da petição inicial: I) o dispositivo da lei
ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação
a cada uma das impugnações; e II) o pedido, com suas especificações. O primeiro
requisito se refere ao objeto (dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado) e
ao parâmetro (fundamentos jurídicos do pedido) da ADI (Lei 9.868/1999, art. 3°, I).
Em relação ao objeto, deve ser observada regra da congruência (ou da correlação
ou da adstrição). O STF deve se limitar, como regra geral, à análise dos dispositivos
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impugnados na petição inicial. A exceção fica por conta dos casos de inconstitucionalidade por consequência (ou por arrastamento ou por atração), hipótese em que o
STF pode estender a declaração de inconstitucionalidade a dispositivos não impugnados na petição inicial, desde que possuam uma relação de interdependência com
os dispositivos questionados. Neste caso, portanto, cria-se uma exceção à regra da
adstrição ao pedido, admitindo-se a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo não impugnado expressamente na inicial. Com o parâmetro invocado, a situação é diversa, pois apesar da necessidade de serem indicados os fundamentos jurídicos do pedido na petição inicial, o STF não está adstrito a eles. Isto ocorre porque na
ADI, assim como em todas as ações de controle abstrato, a causa de pedir é aberta,
abrangendo todas as normas integrantes da Constituição, independentemente dos
fundamentos constitucionais invocados pelo requerente. Por essa razão, no processo
constitucional objetivo a conexão entre as ações ocorrerá apenas quando houver
identidade quanto ao objeto impugnado.” (NOVELINO, 2012, p. 277-278).

◉ JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA
` STF
ADIn N. 2.396-MS - medida liminar. Relator: Min. Ellen Gracie. Ementa: 1. ADIN. Legitimidade ativa de Governador de Estado e pertinência temática. Presente a necessidade
de defesa de interesses do Estado, ante a perspectiva de que a lei impugnada venha a
importar em fechamento de um mercado consumidor de produtos fabricados em seu
território, com prejuízo à geração de empregos, ao desenvolvimento da economia local
e à arrecadação tributária estadual, reconhece-se a legitimidade ativa do Governador
do Estado para propositura de ADIn. Posição mais abrangente manifestada pelo Min.
Sepúlveda Pertence. 2. Caráter interventivo da ação não reconhecido. 3. Justificação de
urgência na consideração de prejuízo iminente à atividade produtiva que ocupa todo
um município goiano e representa ponderável fonte de arrecadação tributária estadual.
4. ADIN. Cognição aberta. O Tribunal não está adstrito aos fundamentos invocados pelo
autor, podendo declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos expendidos na inicial. 5. Repartição das Competências legislativas. CF arts. 22 e 24. Competência concorrente dos Estados-membros. Produção e consumo (CF, art. 24, V); proteção de meio ambiente (CF, art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII).
No sistema da CF/88, como no das anteriores, a competência legislativa geral pertence
à União Federal. A residual ou implícita cabe aos Estados que "podem legislar sobre
as matérias que não estão reservadas à União e que não digam respeito à administração própria dos Municípios, no que concerne ao seu peculiar interesse" (Representação
nº 1.153-4/RS, voto do Min. Moreira Alves). O espaço de possibilidade de regramento
pela legislação estadual, em casos de competência concorrente abre-se: (1) toda vez
que não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2) quando, existente legislação federal que fixe os
princípios gerais, caiba complementação ou suplementação para o preenchimento de
lacunas, para aquilo que não corresponda à generalidade; ou ainda, para a definição de
peculiaridades regionais. Precedentes. 6. Da legislação estadual, por seu caráter suplementar, se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não
que venha dispor em diametral objeção a esta. Norma estadual que proíbe a fabricação,
ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou produtos à base de amianto está
em flagrante contraste com as disposições da Lei federal nº 9.055/95 que expressamente autoriza, nos seus termos, a extração, industrialização, utilização e comercialização
da crisotila. 7. Inconstitucionalidade aparente que autoriza o deferimento da medida
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cautelar. 8. Medida liminar parcialmente deferida para suspender a eficácia do artigo
1º, §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º, §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos
da Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul, até julgamento final da presente
ação declaratória de inconstitucionalidade. (STF. Informativo 254).

◉ QUESTÕES DE CONCURSO RELACIONADAS
01. (CESPE – Procurador do Estado – DF/ 2013) Acerca da disciplina constitucional e legal
referente à composição dos cargos públicos, julgue o seguinte item.
Em razão do princípio da simetria, a Constituição estadual deve reproduzir a CF em relação à norma que rege a composição do Tribunal de Contas da União.
Resposta: errado.
02. (Cespe – Promotor de Justiça – RO/2010) A respeito do controle de constitucionalidade
na jurisprudência do STF, assinale a opção correta.
a)

O STF está adstrito à fundamentação jurídica (causa petendi) invocada na ADI, desde que
o proponente a tenha trazido de forma específica, e não genérica.

b)

Não é possível a intervenção de terceiros na ADI e na ADC, em razão da natureza objetiva
do controle normativo abstrato, no qual não se discutem interesses ou direitos subjetivos
nem há litígio entre as partes.

c)

Quando ato normativo municipal for contestado em face de norma da constituição do
estado repetida da CF, por força da reprodução obrigatória, a competência para julgar a
ADI será do STF.

d) Não é cabível o ajuizamento de ADI perante o STF para impugnar ato normativo editado
pelo DF, no exercício de competência que a CF tenha reservado aos municípios.
e)

A ação civil pública pode ser manejada para se obter o controle de constitucionalidade
de lei, desde que a declaração de inconstitucionalidade seja incidenter tantum e tenha
eficácia erga omnes.
Resposta: alternativa “d”.

03. (Cespe – Procurador do Estado – AL/ 2008) Acerca da ADI por omissão e de temas correlatos, assinale a opção correta.
a)

A omissão do poder público que justifica o ajuizamento da ADI por omissão é aquela
relativa às normas constitucionais de eficácia contida de caráter impositivo, em que a CF
investe o legislador na obrigação de expedir comandos normativos.

b)

Desde a promulgação da CF, o STF entende que é cabível a concessão de medida liminar
em sede de ADI por omissão.

c)

É incabível a modulação dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade em sede de
ADI por omissão.

d) Nos últimos dois anos, a jurisprudência do STF evoluiu quanto aos efeitos das decisões
que reconhecem a omissão do legislador, seja em sede de ADI por omissão, seja em sede
de mandado de injunção. De um caráter meramente declaratório e mandamental, passou
a fixar prazo razoável para que o Congresso Nacional supra a omissão, chegando até a
proferir sentenças de perfil aditivo.
e)
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Em se tratando de reconhecimento de omissão inconstitucional perpetrada por órgão
administrativo, o STF, em sede de ADI por omissão, está livre para fixar o prazo para que

