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FACULDADE  DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE-FDCL 

Ano 1 - Edição 01 - Conselheiro Lafaiete - 18 de março/2019   

Expediente: 
Edição e redação: Prof. Wagner Camilo Miranda 
Coord. do Curso Direito: Prof. Waidd Francis de Oliveira 
Diretor  Geral FDCL: Prof. Cirley José Henriques 

 

CALENDÁRIO OAB 2019 

XXIX EXAME DE ORDEM UNIFICADO 

 

Publicação do Edital de Abertura: 03/05/2019. 

Período de Inscrição: 03/05/2019 a 11/05/2019. 

Prova Objetiva: 1.ª fase 30/06/2019. 

Prova Prático-profissional: 2.ª fase 18/08/2019  

Proposta do Informativo 

 O informativo Exame de 

Ordem tem o proposito de atualizar 

os alunos da FDCL sobre os princi-

pais temas do direito que podem 

ser objeto de cobrança no exame da 

OAB bem como oferecer dicas e 

resoluções de questões de todas as 

disciplinas exigidas no exame. 

 O papel institucional é de 

criar medidas que possam incenti-

var a todos(as) os(as) alunos(as) da 

FDCL a se tornarem cada vez me-

lhores e junto a esta, concretizarem 

o sonho da  aprovação no exame da  

OAB.   

 O boletim será publicado 

quinzenalmente para oferecer aos 

alunos as principais atualizações do 

mundo jurídico, viabilizando me-

lhores resultados nos exames. 

 A FDCL acredita que juntos 

podemos nos tornar cada vez me-

lhores.    

Bons Estudos !!!!! 
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1- Fernanda Rocha de M. Teixeira - 10AN - 

1/2019 

2- Denilson José de Assis - 10AN -  1/2019 

3 - Érica Rodrigues Silva - 10AN - 1/2019 

4 - Sheila Fabiana dos Santos - 10AN - 1/2019 

5 -  Isabela Weiss Reimão de Melo - 1/2018 

6 - Danielle Ranieri gomes Freitas - 2/2018 

7 - Ivalde Antônio de Freitas Neto - 1/2018 

8 - Maicon Lobo Modesto - 2/2018 - 2/2018 

9—Francklin Eduardo S. Lopes de Almeida - 

2/2018 

XXVII E
XAM

E 



Podem realizar o Exame de 

Ordem os estudantes de 

Direito que, comprovem 

estar matriculados nos últi-

mos dois semestres ou no 

do último ano do curso de 

graduação em Direito 

no primeiro semestre de 

2019. 

1 - Processo do Trabalho: Empregador doméstico, microem-

preendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte e 

entidades sem fins lucrativos, pagarão o deposito recursal pela meta-

de. Massa falida, sociedades em recuperação judicial, entidades filan-

trópicas e beneficiários da justiça gratuita estão dispensados do reco-

lhimento. 

2 - Direito Administrativo: Nas PPP’s a contraprestação do Poder 

Público não pode ultrapassar 70%, SALVO  se estabelecida por lei 

3 - Direito Civil: recente alteração entendeu por legitimar o Ministério Público a ingressar com ações 

visando excluir herdeiros por indignidade nos estritos termos do inciso I do art. 1814 do CC. 

4 - Direito do Trabalho: Foi incluído no art. 473 XII da CLT que o empregado poderá deixar de compa-

recer ao serviço sem prejuízo do salário:  até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso 

de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.    

5 - Direito Empresarial: Nos títulos de crédito o avalista é devedor solidário, portanto não faz jus ao 

benéfico de ordem. 

6 - CDC: É considerada pelo CDC prática abusiva o envio ou a entrega ao consumidor, sem solicitação 

prévia, de qualquer produto ou de qualquer serviço. 

7 - Direito Penal: Não admitem a insignificância: Tráfico de drogas, moeda falsa, roubo, contrabando, 

crime contra administração pública e a reincidência específica (criminoso habitual). 

8 - Processo Penal: No procedimento especial da lei de Tóxicos. (lei 11.343/06, oferecida a denúncia por 

trafico de drogas, o acusado será notificado para apresentar defesa preliminar em 10 dias, e que somente 

após a apresentação da Defesa Preliminar o juiz decidirá pela rejeição ou pelo recebimento da denúncia. 

9 - Direito Ambiental: A Vaquejada e o rodeio fazem parte do patrimônio Cultural Brasileiro, agora com 

previsão na CF em seu artigo 225, paragrafo 7º.  

10 - Processo Civil: É licito ao réu propor reconvenção, que poderá ser proposta contra o autor e terceiro 

ou, ainda, pelo réu em litisconsórcio com terceiros (art. 343, CPC). 

 "A vitória se alcança com a conjugação de esforço e com o equilíbrio da mente com o corpo." William Douglas  
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1) (XXVII Exame Unificado A União concedeu isenção de Imposto sobre 

a Renda aos portadores da doença Beta. João e Maria são portadores da 

referida doença, sendo João servidor público do Estado ABC e Maria, ser-

vidora pública do Município XYZ. Em razão de retenção indevida do tri-

buto, João e Maria desejam propor ação de restituição de Imposto sobre a 

Renda retido na fonte. Com base nesse relato, assinale a afirmativa corre-

ta. 
 

a) João e Maria devem ajuizar ação em face da União, sendo a competência 

da Justiça Federal. 

b) João deve ajuizar ação em face do Estado ABC, enquanto Maria deve 

ajuizar ação em face do Município XYZ, sendo a competência da Justiça 

Estadual. 

c) João deve ajuizar ação em face da União e do Estado ABC e Maria, em 

face da União e do Município XYZ, sendo a competência da Justiça Federal. 

d) João e Maria devem ajuizar ação em face do respectivo ente empregador, 

sendo a competência da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União. 
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