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“Os Sonhos não determinam o lugar que você vai estar, mas produzem a força necessária para o tirar 
do lugar em que está” Augusto Cury. 

(XXIV Exame Unificado). Em observância aos princípios da transparência, publicidade e responsabi-

lidade fiscal, o prefeito do Município Alfa elabora detalhado relatório contendo a prestação de contas 

anual, ficando tal documento disponível, para consulta e apreciação, no respectivo Poder Legislativo e no 

órgão técnico responsável pela sua elaboração. Carlos, morador do Município Alfa, contribuinte em dia 

com suas obrigações civis e políticas, constata diversas irregularidades nos demonstrativos apresentados, 

apontando indícios de superfaturamento e desvios de verbas em obras públicas. Em função do exposto e 

com base na Constituição da República, você, como advogado de Carlos, deve esclarecer que: 

a) a fiscalização das referidas informações, concernentes ao Município Alfa, conforme previsto na Cons-

tituição brasileira, é de responsabilidade exclusiva dos Tribunais de Contas do Estado ou do Município, 

onde houver. 

b) Carlos tem legitimidade para questionar as contas do Município Alfa, já que, todos os anos, as contas 

permanecem à disposição dos contribuintes durante sessenta dias para exame e apreciação. 

c) a impugnação das contas apresentadas pelo Chefe do Executivo local exige a adesão mínima de um 

terço dos eleitores do Município Alfa. 

d) a CRFB/88 não prevê qualquer forma de participação popular no controle das contas públicas, razão 

pela qual Carlos deve recorrer ao Ministério Público Estadual para que seja apresentada ação civil 

pública impugnando os atos lesivos ao patrimônio público praticados pelo prefeito do Município Alfa. B 

Direito Constitucional | OAB 2ª Fase 
 

           Analisando o histórico da FGV desde a unificação do Exame de Ordem em 2010 até a última 

prova, é possível percebermos um tendência para fins de prova de 2ª fase.  

          Há temas recorrentes, que julgo fundamentais  e mercem uma atenção especial na 2ª fase.  Al-

guns são os chamados “queridinhos da banca”: Controle de Constitucionalidade, repartição de com-

petências, Poder Executivo e Poder/Processo Legislativo.  

          Esses assuntos permearam por TODAS as provas, seja na cobran-

ça das discursivas ou na cobrança das peças processuais. Na parte das 

peças, analise  o histórico da banca: 
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A) A legislação acerca de regime dos portos é de competência privativa da União, nos termos do Art. 22, inciso X, da CRFB/88. Portanto, a Assembleia Legislativa somente pode legislar sobre questões específicas afetas ao tema, 

por meio da Lei Estadual Y, caso haja a devida autorização pelo Congresso Nacional, pela via legal complementar, conforme disciplina constante no Art. 22, parágrafo único, da Constituição da República.  Caso contrário, a Lei 

Estadual Y é formalmente inconstitucional,posto estar presente uma inconstitucionalidade formal orgânica. 

 
B) O Governador do Estado Beta, como legitimado pelo Art. 103, inciso V, da CRFB/88, em princípio, pode atacar a Lei Y (ato normativo estadual), por via de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do que preceitua o 

Art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República. Porém, de acordo com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo sua legitimidade especial, terá que demonstrar a devida pertinência temática, ou 

(XXVI Exame Unificado) O Congresso Nacional estabeleceu novas regras gerais sobre o regime dos portos 

brasileiros. Imediatamente, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, interessada na temática, posto estar em fase 

final a construção de um grande porto no Estado, legislou sobre questões específicas da matéria.   

  

Inconformado com o teor das normas específicas estabelecidas pela Lei Y, de autoria do Estado Alfa, que poderi-

am causar grande prejuízo aos interesses econômicos e políticos do Estado Beta, o governador de Beta solicitou 

que sua assessoria jurídica respondesse, com base no que informa o sistema jurídico-constitucional brasileiro, às 

indagações a seguir.  

  

A) Pode o Estado Alfa produzir a normatização específica a que se refere o enunciado? Justifique.  

  

B) Está o governador do Estado Beta legitimado a questionar a constitucionalidade da Lei Y, do Estado Alfa, por 

meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)? Justifique. 

1- Direito Constitucional - O substituto eventual do Presidente da República (Presidente da Câmera dos Deputa-

dos, Presidente do STF), caso seja réu em processo criminal perante o STF, não pode assumir, como substituto, o 

cargo de Presidente da Republica, mas podem continuar presidindo a casa a que pertence. (ADPF 402/Info 850) 

2- Direito Administrativo - O candidato aprovado em concurso público possui direito subjetivo à nomeação nos 

casos de: a) aprovado ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; b) preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação; c) quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de 

forma arbitrária e imotivada por parte d administração. 

3- Direito Civil - Os prazos prescricionais são sempre legais e estão arrolados exclusivamente por força dos arti-

gos 205 e 206 do Código Civil. Já os prazos decadenciais tanto podem ser legais, bem como convencionais e estão 

espalhados por todo o Código Civil. 

4- Código Defesa do Consumidor - É direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessiva-

mente onerosas. 

5-  Direito de Família - Não havendo acordo entre a mãe e o pai quando à guarda do filho, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar, a guarda será compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor. 

6- ECA - A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. 

7- Direito Empresarial - A sociedade Anônima é sempre empresária, não podendo ser constituída para o exercí-

cio de atividade simples.  

8- Direito Tributário - Os Estados, Municípios e Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de 

imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 

9 - Processo Penal - De acordo com o STJ, para a configuração d violência doméstica e familiar prevista no artigo 

5º da Lei Nº 11.340/2006 (Lei Maria d Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima. 


