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APRESENTAÇÃO

A obra APROVA OAB 1a FASE é coordenada pelos professores Vander Brusso da Silva e 
Geancarlos Lacerda Prata, com mais de 15 anos de docência em Cursos Preparatórios para 
Exame de Ordem e Concursos Públicos e em Universidades e de exercício da advocacia nas 
suas respectivas áreas.

Ao longo dessa trajetória, reuniram-se a profissionais-professores experientes e renomados 
em Cursos Preparatórios para Exame de Ordem e Concursos Públicos, com profundo conheci-
mento nas suas respectivas áreas e na preparação de candidatos para o Exame da OAB. Ensinar 
de forma direcionada e objetiva é a nossa expertise!

No início de cada disciplina, há um índice temático que facilita a busca de questões por 
tema e direciona os estudos do leitor.

Na nossa obra, APROVA OAB 1a FASE, as alternativas das questões são comentadas na 
sua íntegra (certas e erradas) acompanhadas das respectivas justificativas para que o leitor 
possa entender as razões de cada uma das alternativas.  Os comentários são abordados com 
a profundidade necessária para o candidato que presta o Exame da OAB. Ou seja, cada autor, 
comenta as alternativas certas e erradas, considerando o grau de dificuldade de cada questão e 
de cada alternativa, fornecendo ao leitor, conhecimento jurídico indispensável a sua aprovação 
no Exame de Ordem.

Ao adquirir este livro estamos certos de que você, nosso leitor, fez a melhor opção. Nosso 
principal objetivo consiste em prepará-lo e ajudá-lo na sua aprovação.

Conte sempre conosco para a construção de uma jornada de muito sucesso!

ORGANIZADORES
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1. (OAB FGV – XIX Exame – 2016-1) Tício, presidente de determinada Subseção da OAB, 
valendo – se da disciplina do Art. 50 da Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da OAB), pre-
tende requisitar, ao cartório de certa Vara de Fazenda Pública, cópias de peças dos autos 
de um processo judicial que não estão cobertas pelo sigilo. Assim, analisou o entendimento 
jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a fim de apurar 
a possibilidade da requisição, bem como, caso positivo, a necessidade de motivação e 
pagamento dos custos respectivos.

Diante da situação narrada, Tício estará correto ao concluir que

a) não dispõe de tal prerrogativa, pois o citado dispositivo legal foi declarado inconstitucio-
nal pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que compete privativamente aos tribunais 
organizar as secretarias e cartórios judiciais, não se sujeitando a requisições da OAB, por 
expressa disciplina constitucional.

b) pode realizar tal requisição, pois o citado dispositivo legal foi declarado constitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, independentemente de motivação e pagamento dos respecti-
vos custos.

c) pode realizar tal requisição, pois o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de 
constitucionalidade, assegurou-a, desde que acompanhada de motivação compatível com 
as finalidades da Lei no 8.906/94 e o pagamento dos respectivos custos.

d) não dispõe de tal prerrogativa, pois ao citado dispositivo legal foi conferida, pelo Supremo 
Tribunal Federal, interpretação conforme a Constituição Federal para excluir os presiden-
tes de Subseções, garantindo a requisição apenas aos Presidentes do Conselho Federal 
da OAB e dos Conselhos Seccionais, desde que motivada.

COMENTÁRIOS:
a) Errado, porque: Tício, na qualidade de Presidente de Subseção possui a prerrogativa legal, de re-

quisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão 
da Administração Pública. O STF, ao realizar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
no 1.127-8, concluiu pela legalidade de referido dispositivo legal.

b) Errado, porque: a primeira parte da resposta é correta, pois Tício, como Presidente de Subseção, 
poderá requisitar as cópias necessárias, sendo que referido dispositivo legal foi declarado consti-
tucional pelo STF. Contudo, a segunda parte da resposta é equivocada, uma vez que a prerrogativa 
constante no artigo 50, do EAOB, somente será devida se houver motivação para fins da Lei no 
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).

c) CERTO, porque: o artigo 50 do EAOAB, prevê a possibilidade dos Presidentes dos Conselhos Seccionais 
da OAB e também aos Presidentes de Subseções, a possibilidade de requisição de cópias de peças e 
documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da Administração Pública, in verbis:

Art. 50. Para os fins desta lei, os Presidentes dos Conselhos da OAB e das Subseções podem 
requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório 
e órgão da Administração Pública direta, indireta e fundacional.

E, tendo o STF realizado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.127-8, decidiu 
pela legalidade do artigo 50, do EAOAB, desde que haja motivação, compatível com as finalidades do 
EAOAB (Lei Federal no 8.906/94) e que seja realizado o pagamento das custas necessárias, vejamos:

XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, car-
tório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes 
do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades 
da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a 
requisição de documentos cobertos pelo sigilo.
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Ética Profissional e estatuto da advocaciaEdilton Cardoso

Art. 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda 
quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação 
direta dos advogados regularmente inscritos.
(...)
§ 2º O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exo-
nerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e 
exercer efetivamente a profissão há mais de 3 (três) anos, nas eleições para os cargos de 
Conselheiro Seccional e das Subseções, quando houver, e há mais de 5 (cinco) anos, nas 
eleições para os demais cargos.

c) Errado, porque: Diego não cumpre o requisito de tempo mínimo de exercício da advocacia, pois, se-
gundo preceitua o art. 63, § 2º, do EAOAB, o tempo mínimo para os cargos de Conselheiro Seccional 
é de 03 (três) anos. Por sua vez, Pablo exerce cargo em comissão, exonerável ad nutum, o que não 
é admitido aos candidatos à eleição de cargos junto à OAB.

d) Errado, porque: conforme esclarecido anteriormente, o advogado Pablo exerce e ocupa cargo em 
comissão, exonerável ad nutum, perante a OAB, motivo pelo qual não preenche o requisito previsto 
no art. 63, § 2º, do EAOAB.

112. (OAB FGV – XXXII Exame – 2021-1) A advogada Clotilde, em manifestação oral em 
juízo, proferiu algumas palavras sobre o adversário processual de seu cliente. Na ocasião, 
a pessoa mencionada alegou que teria sido vítima de crime de injúria.

Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar que

a) as palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequada 
condução da atividade jurisdicional. Além disso, Clotilde poderá responder disciplinar-
mente perante a OAB pelos excessos que tiver cometido.

b) a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não 
constituem injúria, tampouco são passíveis de responsabilização disciplinar perante a 
OAB, independentemente da alegação de excesso.

c) a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não 
constituem injúria. Contudo, ela poderá responder disciplinarmente perante a OAB pe-
los excessos que tiver cometido.

d) as palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de se tutelar a adequada 
condução da atividade jurisdicional. Contudo, não são passíveis de responsabilização 
disciplinar perante a OAB, independentemente da alegação de excesso.

COMENTÁRIOS:
a) Errado, porque as palavras proferidas pela Advogada Clotilde não constituem crime de injúria, no 

exercício da sua profissão, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia 
e da OAB). Contudo, os excessos praticados pela Advogada Clotilde na defesa de seu cliente pode-
rão ser apurados perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e aplicados às devidas sanções 
disciplinares.

b) Errado, porque a segunda parte da resposta afirma que a Advogada Clotilde não responderá pelos 
excessos cometidos. Isto não é verdade, pois os eventuais excessos cometidos pela Advogada Clotilde 
serão passíveis de aplicação das sanções disciplinares cabíveis ao caso, aplicadas pelo Tribunal 
de Ética e Disciplina da OAB. A primeira parte da resposta, no entanto, está absolutamente correta, 
na medida em que a Advogada Clotilde possui imunidade profissional, não constituindo crime de 
injúria as palavras proferidas no intuito de defender seu cliente, conforme previsto no § 2o do art. 
7o do EAOAB.
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– Questões Comentadas – 1a fase

c) CERTO, porque os(as) Advogados(as) possuem imunidade profissional, que garantem que as suas 
manifestações, durante o exercício profissional da advocacia, em juízo ou fora dele, não constituirão 
crime de injúria e crime de difamação.
Para o estudante, é importante trazer à baila a definição e previsão dos referidos crimes, ambos 
previstos no Capítulo dos Crimes contra a Honra, no Código Penal brasileiro.
Nesse sentido, como mencionado anteriormente, os(as) Advogados(as) não responderão pelo crime 
de injúria, previsto no art. 140 do CP, que consiste no ato de ofender a dignidade e o decoro de 
alguém. Vejamos:

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1o O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
§ 2o Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio 
empregado, se considerem aviltantes:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 
origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela 
Lei no 10.741, de 2003)
Pena – reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei no 9.459, de 1997)

Por sua vez, os(as) Advogados(as) também não responderão pelo crime de difamação, disposto 
no art. 139 do CP, que consiste na imputação de fatos ofensivos à reputação da vítima. Vejamos:

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Há que se destacar ainda, como bem mencionado por esta resposta, que os eventuais excessos pra-
ticados pelos(as) Advogados(as) serão passíveis de apuração e aplicação das respectivas sanções 
disciplinares perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, tudo a teor do quanto estabelece o 
art. 7o, § 2o, do EAOAB. Vejamos:

Art. 7o São direitos do advogado:
(...)
§ 2o O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou 
desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos 
que cometer. (Vide ADIN 1.127-8)

d) Errado, porque as manifestações da Advogada Clotilde são protegidas pela imunidade profissional, 
seja para o crime de injúria ou seja para o crime de difamação, diferentemente do que afirmou 
esta resposta. A segunda parte da resposta também está errada, pois, em que pese a imunidade 
profissional para os(as) Advogados(as), prevista no art. 7o, § 2o, do EAOAB, os eventuais excessivos 
praticados pela Advogada Clotilde estão sujeitos e passíveis de aplicação das sanções disciplinares 
previstas no art. 35 do EAOAB.

113. (OAB FGV – XXXII Exame – 2021-1) Maria, advogada, adotou o recém-nascido João. 
A fim de organizar sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em quinze 
dias e audiência agendada em quarenta dias, em processos distintos, nos quais figura 
como única advogada das partes que representa.

Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   136Aprova_OAB_3ed_2021.indb   136 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



150

– Questões Comentadas – 1a fase

125. (OAB FGV – XXXIII Exame – 2021-2) Carlos é aluno do primeiro período do curso 
de Direito. Vinícius é bacharel em Direito, que ainda não realizou o Exame da Ordem. 
Fernanda é advogada inscrita na OAB. Todos eles são aprovados em concurso público 
realizado por Tribunal de Justiça para o preenchimento de vagas de Técnico Judiciário.

Após a investidura de Carlos, Vinícius e Fernanda em tal cargo efetivo e, enquanto per-
manecerem em atividade, é correto afirmar que

a) Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior 
em que está matriculado.

b) Vinícius preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado na OAB, 
caso venha a ser aprovado no Exame da Ordem.

c) Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de comu-
nicação que pode ser feita por qualquer pessoa.

d) Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB suspensa, restaurando-se o número em 
caso de novo pedido.

COMENTÁRIOS:
a) Errado, porque Carlos, aluno do primeiro período do curso de Direito, poderá frequentar o estágio 

ministrado pela sua Faculdade para fins de aprendizagem, porém, ficando proibida a sua inscrição 
nos quadros da OAB, por exercício incompatível com a advocacia, conforme previsão do art. 9o, § 3o 
e também do art. 28, inciso II, ambos do EAOAB. Vejamos:

Art. 9o (...)
(...)
§ 3o O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode 
frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins 
de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. (grifo nosso)
Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:
(...)
II – membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos 
de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos 
os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração 
pública direta e indireta; (...)

b) Errado, porque o preenchimento dos requisitos necessários para inscrição como Advogado(a) nos 
quadros da OAB não se dácom a aprovação em concurso público e ao cargo de Técnico Judiciário, 
mas com o cumprimento dos requisitos previstos no art. 8o do EAOAB. Vejamos:

Art. 8o Para inscrição como advogado é necessário:
I – capacidade civil;
II – diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficial-
mente autorizada e credenciada;
III – título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro;
IV – aprovação em Exame de Ordem;
V – não exercer atividade incompatível com a advocacia;
VI – idoneidade moral;
VII – prestar compromisso perante o conselho.
§ 1o O Exame da Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB.
§ 2o O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova 
do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além 
de atender aos demais requisitos previstos neste artigo.

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   150Aprova_OAB_3ed_2021.indb   150 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



SOBRE OS AUTORES:

Luís Fernando P. B. Cardoso
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM). Especialista em Relações In-
ternacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo (FESPSP). Mestre em Direito pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de São Paulo (USP) e Doutorando em Po-
líticas Públicas pela UFABC, tendo realizado o Curso Avançado 
de Direito Internacional Público na Academia de Direito Inter-
nacional de Haia (Holanda). Professor de Direito Internacional 
e de Direitos Humanos nos cursos de Relações Internacionais e 
de Direito da Universidade São Judas Tadeu. Advogado.

Marcelo Moreira Ferrasin
Graduado em História pela PUC/SP e Direito pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Licenciado em História pela PUC-SP. 
Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo. 
Doutorado em andamento na Universidade de São Paulo. Ên-
fase em História Medieval, com foco na história da justiça na 
Alta Idade Média. Professor de Sociologia do Direito, História 
do Direito, Filosofia do Direito e Direitos Humanos. Atualmente, 
Professor no AMSV Cursos.

As questões de Direito Internacional, Direito Humanos e Filoso-
fia do Direito foram comentadas pelo Professor Marcelo Moreira 
Ferrasin até a 2a edição.

DIREITO INTERNACIONAL

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   155Aprova_OAB_3ed_2021.indb   155 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



Índice temático
TEMAS QUESTÕES 

PARTE I – Direito Internacional Público 
Conflito entre Tratados Internacionais e Normas de Direito Interno 20
Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados 7
Direitos da Nacionalidade 5
Mercosul 4
Os Litígios Internacionais e os Meios de Solução 16
Sujeitos de Direito Internacional Público: Estados, Dimensão Pessoal do Estado. 
Nacionalidade, Naturalização e Apátrida. Condição Jurídica do Estrangeiro 10 11 15

PARTE II – Direito Internacional Privado 
Cartas Rogatórias 3 14
Direito Civil Internacional 18 19 1 2 8 9 12
Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria 6
Direito Processual Internacional 17 22
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) 23
Leis, Tratados Internacionais, Doutrina e Jurisprudência 13 21 23 24 25

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   156Aprova_OAB_3ed_2021.indb   156 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



Di
re

ito
 In

te
rn

ac
io

na
l

157

1. (OAB FGV – XIX Exame – 2016-1) Para a aplicação da Convenção sobre os Aspectos 
Civis do Sequestro Internacional de Crianças, Lígia recorre à autoridade central brasileira, 
quando Arnaldo, seu marido, que tem dupla-nacionalidade, viaja para os Estados Unidos 
com a filha de 17 anos do casal e não retorna na data prometida. Arnaldo alega que entrará 
com pedido de divórcio e passará a viver com a filha menor no exterior.

Com base no caso apresentado, a autoridade central brasileira

a)  deverá acionar diretamente a autoridade central estadunidense para que tome as medidas 
necessárias para o retorno da filha ao Brasil.

b)  deverá ingressar na Justiça Federal brasileira, em nome de Lígia, para que a Justiça Fede-
ral mande acionar a autoridade central estadunidense para que tome as medidas neces-
sárias para o retorno da filha ao Brasil.

c)  não deverá apreciar o pleito de Lígia, eis que a filha é maior de 16 anos.
d)  não deverá apreciar o pleito de Lígia, eis que o pai também possui direito de guarda sobre 

a filha, já que o divórcio ainda não foi realizado.

COMENTÁRIOS:
a)  Errado, porque: A autoridade central poderá, de maneira direta ou via intermediário, acionar a 

autoridade central dos Estados Unidos da América para que, juntas, possam colaborar e cooperar 
com o intuito de tomar medidas para o retorno imediato da criança transferida ou retida ilicitamente, 
como também para fazer valer os outros preceitos presentes na Convenção. As medidas cabíveis 
não são apenas tarefa do Estado contratante para onde a criança foi transferida e retida de forma 
ilegal. Vide artigo 7 da Convenção de Haia de 1980.

b)  Errado, porque: Não é condição sine qua non ingressar na Justiça Federal brasileira para que esta 
acione a autoridade central norte-americana. Os requerentes podem ser: “Qualquer pessoa, instituição 
ou organismo que julgue que uma criança tenha sido transferida ou retirada em violação a um direito 
de guarda pode participar o fato à Autoridade Central do Estado de residência habitual da criança ou 
à Autoridade Central de qualquer outro Estado Contratante, para que lhe seja prestada assistência 
para assegurar o retorno da criança”.  Esta disposição se encontra no artigo 8 da Convenção de Haia. 
Outrossim, o artigo 8 apresenta a lista de requisitos obrigatórios e facultativos para o pedido de pres-
tação de assistência com vistas ao retorno da criança e à cessação da violação ao direito de guarda.

c)  CERTO, porque: A filha é maior de 16 anos, tendo 17 anos. A Convenção sobre os Aspectos Civis do 
Sequestro Internacional de Crianças (Convenção de Haia de 1980), em seu artigo 4, preceitua que 
“A Convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual num Estado Contratante, 
imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. A aplicação da Convenção cessa 
quando a criança atingir a idade de dezesseis anos”.

d)  Errado, porque: A filha de Ligia tem 17 anos. Todavia, se a filha de Ligia e Arnaldo fosse menor de 
16 anos, a autoridade brasileira seria competente para analisar o pleito. A análise não teria que ser 
necessariamente em ação de divórcio ou dissolução de união estável. O artigo 1.584, I, do Código 
Civil de 2002 permite a análise da guarda por meio de medida cautelar requerida pelo pai e mãe, 
consensualmente, ou requerida por uma das partes. Já o inciso II do artigo supracitado informa 
sobre a fixação de guarda feita por decretação de um juiz.

2. (OAB FGV – XX Exame – 2016-2) Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há 
10 anos, em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive atualmente 
em Buenos Aires com seus três filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia pre-
tende se divorciar de Mauro, ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio, a fim 

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   157Aprova_OAB_3ed_2021.indb   157 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



Di
re

ito
 In

te
rn

ac
io

na
l

175

direito internacionalLuís Fernando P. B. Cardoso | Marcelo Moreira Ferrasin

c) John, mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil, 
caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país por crime 
doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. 

d) Se John tiver o intuito de estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, de-
verá obrigatoriamente solicitar visto para trabalho, uma vez que a Lei de Migraçãonão 
possui a previsão de concessão de visto temporário para reunião familiar. 

COMENTÁRIOS:
a) Esta alternativa está errada, pois a concessão de visto é uma mera expectativa de direito e não um 

direito subjetivo (art. 6o da Lei de Migração). Isto é, estão sob o poder discricionário da Administra-
ção Pública tanto a sua concessão quanto a efetiva entrada no território nacional após o controle 
migratório, em especial na hipótese de impedimento (art. 45 da Lei de Migração). 

b) Por um lado, a concessão de visto é uma mera expectativa de direito e não um direito subjetivo (art. 
6o da Lei de Migração), por outro, reconhece-se o direito à reunião familiar (art. 3o, VIII, da Lei de 
Migração). De todo modo, o Decreto no 9.199/2017, que regulamenta a referida lei, prevê requisitos 
para a concessão do visto que permite o exercício deste direito (art. 45), o que torna o item errado. 

c) Esta alternativa está correta, pois a efetiva entrada no território nacional do não nacional (imigrante 
ou apátrida) após o controle migratório, pode ser obstada na hipótese de impedimento (art. 45 da 
Lei de Migração), entre as quais as situações apresentadas no item. 

d) Esta alternativa está errada, pois há muitas outras hipóteses que reconhecem a possibilidade de 
autorização de residência, entre as quais a reunião familiar (art. 30, I, i, da Lei de Migração).

25. (OAB FGV – XXXIII Exame – 2021-2) Carlyle Schneider, engenheiro suíço, morava 
em Madison, Wisconsin, Estados Unidos da América, há 12 anos.Em meados de 2015, 
participou da construção de dois edifícios em Florianópolis, Brasil, dos quais se afeiçoou 
de tal modo, que decidiu adquirir uma unidade residencial em cada prédio. Portanto, 
apesar de bem estabelecido em Madison, era o Sr. Schneider proprietário de dois imó-
veis no Brasil. Em 10/12/2017, viajou à Alemanha e, ao visitar um antigo casarão a ser 
restaurado, foi surpreendido pelo desabamento da construção sobre si, falecendo logo em 
seguida. Carlyle Schneider deixou 3 (três) filhos, que moravam na Suíça. 

A respeito dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, com base nas 
normas constantes do Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. 

a) Em matéria de sucessãohereditária, compete exclusivamente à autoridade judiciária da 
Suíça, país de nacionalidade do autor da herança e de nacionalidade e residência dos 
herdeiros legítimos, proceder à partilha dos dois bens imóveis situados no Brasil. 

b) Em matéria de sucessãohereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária 
da Alemanha, local de óbito do autor da herança, proceder à partilha dos dois bens 
imóveis situados no Brasil. 

c) Em matéria de sucessãohereditária, compete exclusivamente ao Estado brasileiro, local 
de situação dos imóveis, proceder ao inventário e à partilha dos dois bens imóveis. 

d) Em matéria de sucessãohereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária 
dos Estados Unidos da América, país de residência do autor da herança, proceder à 
partilha dos dois bens imóveis situados no Brasil. 

COMENTÁRIOS:
a) Tal alternativa está equivocada, pois não há competência da jurisdição suíça. Em termos de limites 

do exercício da jurisdição nacional, em matéria de sucessão hereditária, conforme o Código de 
Processo Civil (art. 23, II), compete exclusivamente à jurisdição brasileira proceder à confirmação 

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   175Aprova_OAB_3ed_2021.indb   175 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



SOBRE O AUTOR:

Vander Brusso da Silva
Mestre em Administração, Comunicação, Educação e Direito. 
Professor de Direito Tributário e Direito Empresarial em cursos 
preparatórios para Exame de Ordem e concursos públicos. Pro-
fessor de cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Tri-
butário e Direito Empresarial. Professor universitário de Direito 
Empresarial e Direito Tributário. Autor de várias obras de Direito 
Empresarial e Direito Tributário. Advogado atuante nas áreas 
de Direito Tributário e Direito Empresarial. Sócio do escritório 
Brusso, Santos & Prata Sociedade de Advogados.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   177Aprova_OAB_3ed_2021.indb   177 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



Índice temático
TEMAS QUESTÕES 

Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 71
Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica – ADI ou ADIN 29 36 64
Ação Popular 70 76
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 58
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT 15
Câmara dos Deputados 5
Classificação das Normas Constitucionais 39
Congresso Nacional 62
Controle Preventivo: Comissões de Constituição e Justiça e Veto Jurídico 10
Controle Repressivo do Poder Legislativo 17
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 11 53 73 89
Deliberação Executiva 7
Direito à Liberdade 6 18 34 50 84
Direito de Propriedade 37
Direitos Constitucionais-Penais e Garantias Constitucionais do Processo 75
Direitos da Nacionalidade 45 55
Direitos Individuais 42 66
Direitos Individuais – Remédios Constituicionais e Garantias Processuais 59
Direitos Políticos 51 83
Direitos Políticos e Partidos Políticos 3
Disposições Constitucionais Gerais 60
Disposições Gerais na Administração Pública 43
Espécies Normativas: Lei Complementar e Lei Ordinária 69
Espécies Normativas: Medida Provisória, Lei Delegada, Decreto Legislativo 
e Resolução 27 63 80

Finanças Públicas – Orçamento 31 85
História Constitucional Brasileira 4
Imunidade, Crimes Comuns, Crimes de Responsabilidade (Lei nº 
1.079/1950) e Impeachment 26 87

Intervenção do Estado no Domínio Econômico 65
Lei no 13.300/2016 – Processo e o Julgamento dos Mandado de Injunção 
Individual e Coletivo 28

Mandado de Injunção 74
Mandado de Segurança Coletivo 80
O Federalismo Brasileiro 57 67
Ordem Social 19 24 30 38 48 86
Organização do Poder Judiciário 8 9
Organização Político-Administrativa do Estado 1 33 40 47 90
Partidos Políticos 32 41
Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo 91 92 93 94 95 96 97 98
Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministros de 
Estado 12

Princípios da Administração Pública 25
Princípios Gerais da Atividade Econômica 77
Processo e o Julgamento dos Mandados de Injunção Individual e Coletivo – 
Lei no 13.300/2016 88

Processo Legislativo Ordinário 13
Reclamação Constitucional 49
Regime de Urgência (Processo Legislativo Sumário) 56
Saúde 20 35 61 72
Senado Federal 68
Sistema Tributário Nacional 82
Súmula Vinculante 2
Teoria da Constituição 16 23 44 46 52 54
Teoria dos Direitos Fundamentais 22 78
Tribunal de Contas da União (TCU) e Fiscalização Contábil, Financeira e 
Orçamentária da União 21

Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e Tribunais e Conselhos de Contas 
dos Municípios (TCMs) 14

Vedações, Garantias e Imunidades Parlamentares 79

Aprova_OAB_3ed_2021.indb   178Aprova_OAB_3ed_2021.indb   178 03/01/22   08:5603/01/22   08:56



Di
re

ito
 C

on
st

itu
ci

on
al

279

direito constitucionalVander Brusso da Silva

98. (OAB FGV – XXXIII Exame – 2021-2) João, considerado suspeito de ter comercializado 
drogas ilícitas em festa realizada há duas semanas em badalada praia do Município Delta, 
após investigação policial, teve localizado seu endereço.

Os policiais, sem perda de tempo, resolvem se dirigir para o referido endereço, e lá che-
gando, às 22h, mesmo sem permissão, entram na casa de João e realizam uma busca 
por provas e evidências.

Segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, a ação policial

a) respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que a Constituição da República dis-
pensa a necessidade de mandado judicial em situações nas quais esteja em questão a 
possibilidade de obtenção de provas para investigação criminal em curso.

b) desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, como a Constituição da Repú-
blica não prevê explicitamente qualquer exceção a este direito, o ingresso na casa alheia, 
contra a vontade do morador, sempre exige ordem judicial.

c) respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que o sistema jurídico brasileiro consi-
dera que a plena fruição desse direito somente pode ser relativizada em situações nas 
quais o seu exercício venha a conceder proteção a alguma ação criminosa.

d) desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja 
absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, a atuação dos 
agentes estatais não se deu no âmbito destas exceções.

COMENTÁRIOS: 
A questão em estudo versa sobre direitos e garantias individuais, mais precisamente sobre o direito 
à inviolabilidade domiciliar, nos termos do inciso XI do art. 5o da CF/1988.

a) Errado, porque, como visto nos comentários pertinentes à alternativa correta, a ação policial não 
respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar consagrada na Constituição Federal, pois, embora 
tal direito não seja absoluto, a atuação policial não se deu dentro das exceções constitucionais 
previstas (salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial).

b) Errado, porque a alternativa em análise contraria o inciso XI do art. 5o da CF/1988, que prevê as 
devidas exceções ao direito à inviolabilidade domiciliar, quais sejam, em caso de flagrante delito 
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

c) Errado, porque, como visto nos demais comentários, a ação policial não respeitou o direito à invio-
labilidade domiciliar, pois tal ação não está tipificada nas exceções à inviolabilidade domiciliar, 
reproduzidas no inciso XI do art. 5o da CF/1988.

d) CERTO, porque a alternativa em comento apresenta-se de acordo com o inciso XI do art. 5o da CF/1988, 
que estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial”.
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1. (OAB FGV – XIX Exame – 2016-1) Jonilson trabalhava na sociedade empresária XYZ Ltda. 
e atuava como analista financeiro. Mostrando bom desempenho, o empregador o promoveu 
ao cargo de confiança de gerente financeiro e, dali em diante, passou a lhe pagar, além do 
salário, uma gratificação de função de 50% do salário. Oito anos após, a empresa resolveu 
retornar Jonilson ao cargo de origem e suprimiu a gratificação de função.

Diante da situação apresentada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.

a) Uma alteração desse vulto necessitaria de ordem judicial, a ser declarada em ação 
revisional.

b) A reversão é válida, pois não há estabilidade em cargos de gerência.
c) Pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida.
d) A alteração contratual é nula, tratando-se na verdade de rebaixamento.

COMENTÁRIOS:
a) Errado, porque: as relações de trabalho, cujas regras vêm insculpidas na CLT, podem ser objeto de 

livre estipulação entre as partes interessadas, desde que não contravenha às disposições de proteção 
ao trabalho, entre outros, na forma preconizada na forma do art. 444, também da CLT. Dessa forma, 
no caso em comento, a possibilidade de reversão para o cargo anterior poderia, em um primeiro 
momento, de forma aparente, apresentar-se como uma alteração ilícita, por ter sido realizada de 
forma unilateral pelo empregador que, de alguma forma, pudesse resultar em prejuízo ao empregado, 
o que não ocorreu. Para este caso, não seria necessária a presença de mútuo consentimento, ante a 
inexistência de prejuízo direto ou indireto ao empregado, e a real necessidade de alteração, regras 
que estão presentes na redação do caput do art. 468 da CLT. Neste sentido, ao contrário do que 
aponta a alternativa, para que haja uma alteração contratual, não se faz necessário judicializar o 
tema, posto que estamos no seio do exercício de poder, direito do empregador, que encontra limites 
e exceções na própria legislação trabalhista.

b) CERTO, porque: a conduta praticada pelo empregador, neste caso, representa uma reversão, o que 
não se confunde com alteração contratual prejudicial , pois, a partir do momento em que o empre-
gado recebe maior responsabilidade por conta do encargo de confiança, receberá um acréscimo a 
título de gratificação, mas também saberá que, se não mais houver a fidúcia do empregador para 
mantê-lo nessa condição, será afastado da função adicional. Por consequência, haverá a retirada da 
gratificação, situação que se aplica de maneira implícita nesses casos. Logo, a questão apresentada 
à época, estava em conformidade com o que vinha exposto no § 1o  do art. 468 da CLT, cuja redação 
era a seguinte:

CLT – Art. 468 caput (...)
§ 1o  – Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o 
respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício 
de função de confiança.

À guisa de complemento, observamos que, na situação-problema, temos que o empregado, à medida 
que mostrou bom desempenho, recebeu, a título de confiança, uma gratificação de função, mas sem 
ter havido nova definição de salário-base, aumentando assim as atribuições que geraram o paga-
mento do complemento pela função de confiança, pois, consequentemente, mais responsabilidades 
foram atribuídas a ele. Todavia, essa situação pode desaparecer por diversas circunstâncias, como 
gestão, fiscalização etc. Para isso, basta que o empregador não mais tenha tarefas adicionais que 
gerem o pagamento do complemento salarial, por conta da confiança, o que lhe permite proceder 
de forma excepcional a regra contida no § 1o do art. 468 da CLT, ou seja, reverter o empregado ao 
cargo anterior.
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– Questões Comentadas – 1a fase

b) CERTO, porque, conforme dito anteriormente, caso o empréstimo levado a efeito não possua natureza 
jurídica diversa do contrato de trabalho, é de se observar o que rege o art. 477, § 5o, da CLT, o qual 
garante ao trabalhador que qualquer compensação no pagamento não poderá exceder o equivalente 
a um mês de remuneração do empregado.

c) Errado, porque, sem prejuízo da possibilidade de anulação de referida questão em face do que ela 
exprime, de fato, caso o empréstimo realizado não mantenha relação com o contrato de trabalho, 
sendo, portanto, de natureza civil, não há que se falar em compensação quando do pagamento de 
verbas rescisórias, não se aplicando, no caso, o contido no art. 477, § 5o, da CLT. 

d) Errado, porque, conforme dito anteriormente, o legislador autoriza a compensação de valores, mas 
tais descontos não poderão exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.

94. (OAB FGV – XXXIII Exame – 2021-2) Jorge e Manoel integram a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) da empresa na qual trabalham. Jorge é representante 
do empregador e Manoel, representante dos empregados. Durante a vigência dos seus 
mandatos, ambos foram dispensados, sem justa causa, na mesma semana, recebendo 
aviso prévio indenizado.

Considerando a situação de fato e a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta.

a) Não há empecilho à dispensa de Jorge, mas Manoel tem garantia no emprego e não 
poderia ser desligado sem justa causa.

b) Ambos os empregados podem ser dispensados, porque o empregador concedeu aviso 
prévio indenizado.

c) Jorge, por ser representante do empregador junto à CIPA e dele ter confiança, não pode-
rá ser dispensado, exceto por justa causa.

d) Nenhum empregado integrante da CIPA pode ser dispensado sem justa causa durante o 
mandato e até 1 ano após.

COMENTÁRIOS:
a) CERTO, porque a estabilidade é a manutenção do empregado no contrato de trabalho, mesmo contra 

a vontade do empregador, ou seja, não pode o empregador despedir o empregado sem justa causa. 
No caso em tela, fala-se de representação decorrente de formação de CIPA. Nesse contexto, cada 
CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios 
que vierem a ser adotados na regulamentação. O empregador designará, anualmente, entre os 
seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, entre eles, o Vice-Presidente. 
Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, 
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou finan-
ceiro. No entanto, a vedação da dispensa é direcionada apenas ao representante dos empregados, 
pois eleito por eles e não aquele que detém a confiança do empregador e por ele é escolhido, na 
forma do que prescreve o art. 165 da CLT.

b) Errado, porque, conforme dito anteriormente, os titulares da representação dos empregados nas 
CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em 
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro (art. 165 da CLT). 

c) Errado, porque, considerando que apenas os titulares da representação dos empregados nas CIPAs 
não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo 
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, a dispensa do representante do empregador, uma vez 
não abrangida pela proteção, está despida de exceção. 

d) Errado, porque, de acordo com a redação contida no art. 165 da CLT, a vedação da dispensa é 
direcionada ao representante dos empregados, apenas.
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