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A Faculdade de Direito de Conselheiro 

Lafaiete, esteve presente no  dia 17 de 

março na Escola Municipal Doriol Bea-

to - CL , recepcionando  a todos(as) os

(as) alunos(as) e ex-alunos(as)  que rea-

lizaram o XXVIII Exame de Ordem . 

A proposta do projeto em recepcionar os 

candidatos antes do exame é de valori-

zar e reconhecer a importância deste 

momento na vida dos bacharéis e bacha-

relandos em direito. 

A direção, coordenação e vários profes-

sores da FDCl estiveram presentes, ofe-

recendo aos candidatos antes do Exame, 

um kit (água mineral, caneta e barra de 

cereal), dicas e atualidades do direito 

para o Exame, além de ótimas vibra-

ções, reforçando desta maneira o papel 

institucional. 

A FDCL  acredita no potencial de todos 

os(as) alunos(as) e ex-alunos(as) que 

buscam a aprovação no Exame de Or-

dem. 

1 - Direito Civil: A ruina da construção-base implica ex-

tinção do direito real de laje todavia não haverá a extinção 

se tiver sido instituído sobre o subsolo e se a construção 

base não for reconstruía no prazo de cinco anos. Art. 

1510E do CC. 

 

2 - Processo do Trabalho: O comparecimento das partes 

na audiência, é obrigatório. Ausente o reclamante a ação 

será arquivada, com a sua condenação nas custas ainda se 

beneficiário da Justiça gratuita (salvo se comprovar, em 

até 15 dias, motivo legalmente justificável para sua ausên-

cia). O pagamento das custas do 1º processo é condição 

para ajuizar nova ação.    

 

3 - Direito Penal: O princípio da insignificância é basea-

do apenas no valor patrimonial do bem? Não. Além do 

valor econômico existem outros fatores que devem ser 

analisados e que podem servir para impedir a aplicação do 

princípio, como o valor sentimental do bem, condição 

econômica da vítima, condições pessoais do agente, cir-

cunstâncias e consequências do delito. (Prof(a). Lidiane 

Maurício). 

 

4 - Processo Penal: Em um caso concreto, durante a audi-

ência de instrução, a magistrada primeiro inquiriu as teste-

munhas e, somente então, permitiu que as partes formu-

lassem perguntas. O STF entendeu que houve violação ao 

art. 212 do CPP e, em razão disso, determinou que fosse 

realizada uma nova inquirição das testemunhas, observada 

a ordem prevista no CPP. (STF 1a Turma. HC 111815/

SP). (Prof(a). Lidiane Maurício). 

 

5 - Direito Ambiental: Segundo o artigo 24 da Constitui-

ção, a competência legislativa sobre Meio Ambiente é 

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal 

Todavia, vale destacar que a competência para legislar 

sobre aguas é privativa da União.  

 

6 - Processo Civil: Julgamento antecipado parcial do mé-

rito: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou 

mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se 

em condições de imediato julgamento (pedido maduro) 

art. 356 CPC. 



 "comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder – Arthur Ashe  

CONHEÇA AS  ÚLTIMAS PEÇAS PROCESSUAIS EXIGIDAS NOS EXAMES DE ORDEM  

 

Direito Tributário 
  XXVII Exame de Ordem – Embargos à Execução  

  XXVI Exame de Ordem – Agravo de Instrumento  

  XXV Exame de Ordem (reaplicação Porto Alegre/RS) – Ação Anulatória  

  XXV Exame de Ordem – Apelação  

  XXIV Exame de Ordem – Repetição de Indébito  

 

Direito Trabalho 
  XXVII Exame de Ordem – Reclamatória Trabalhista  

  XXVI Exame de Ordem – Recurso Ordinário  

  XXV Exame de Ordem (reaplicação Porto Alegre/RS) – Recurso Ordinário  

  XXV Exame de Ordem – Contestação e Reconvenção  

  XXIV Exame de Ordem – Recurso Ordinário  

 

Direito Penal 
  XXVII Exame de Ordem – Contrarrazões de Apelação  

  XXVI Exame de Ordem – Memoriais  

  XXV Exame de Ordem (reaplicação Porto Alegre/RS) – Recurso de Apelação  

  XXV Exame de Ordem – Resposta à Acusação  

  XXIV Exame de Ordem – Agravo em Execução  

 

Direito Empresarial 
  XXVII Exame de Ordem – Ação de Execução por Quantia Certa  

  XXVI Exame de Ordem – Ação de cobrança pelo procedimento comum  

  XXV Exame de Ordem (reaplicação Porto Alegre/RS) – Contestação  

  XXV Exame de Ordem – Ação de desconsideração da personalidade jurídica  

  XXIV Exame de Ordem – Embargos à Execução  

 

Direito Constitucional 
  XXVII Exame de Ordem – Ação Direta de Inconstitucionalidade  

  XXVI Exame de Ordem – Ação Direta de Inconstitucionalidade  

  XXV Exame de Ordem (reapl. Porto Alegre/RS) – Ação de Desc. de Preceito Fundamental  

  XXV Exame de Ordem – Ação Popular  

  XXIV Exame de Ordem – Mandado de Segurança Coletivo  

 

Direito Civil 
  XXVII Exame de Ordem – Embargos de Terceiro  

  XXVI Exame de Ordem – Ação de Reintegração de Posse  

  XXV Exame de Ordem (reaplicação Porto Alegre/RS) – Ação de Alimentos  

  XXV Exame de Ordem – Recurso Especial  

  XXIV Exame de Ordem – Embargos do Devedor à Execução  

 

Direito Administrativo 
  XXVI Exame de Ordem – Mandado de Segurança  

  XXVI Exame de Ordem – Ação Civil Pública  

  XXV Exame de Ordem (reaplicação Porto Alegre/RS) – Recurso de Apelação  

  XXV Exame de Ordem – Opção 1: Ação Anulatória  

  XXV Exame de Ordem – Opção 2: Mandado de Segurança  
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Expediente: 
Edição e redação:  
Prof. Wagner Camilo Miranda 
Coord. do Curso Direito:  
Prof. Waidd Francis de Oliveira 
Diretor  Geral FDCL: 
 Prof. Cirley José Henriques 

 

 "A vitória se alcança com a conjugação de esforço e com o equilíbrio da mente com o corpo." William Douglas  
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O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competin-

do-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais 

em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, na qual foram julga-

dos procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados ho-

norários de sucumbência em seu favor. 

Considerando o caso narrado e o disposto no Regulamento Geral do Esta-

tuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. 

a) Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão con-

siderados para efeitos trabalhistas, embora não sejam considerados para efei-

tos previdenciários. 

b) Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão con-

siderados para efeitos trabalhistas e para efeitos previdenciários. 

c) Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não 

serão considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para 

efeitos previdenciários. 

d) Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não 

serão considerados para efeitos trabalhistas, nem para efeitos previdenciá-

MATERIAIS/PROCEDIMENTOS PERMITIDOS PARA A 2ª FASE 
(Nos termos do Edital do XXVIII Exame de Ordem) 

• Legislação não comentada, não anotada e não comparada. 

• Códigos, inclusive os organizados que não possuam índices estruturando roteiros de peças 

processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer co-

mentários, anotações ou comparações. 

• Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais, inclusive organizados, desde que não 

estruturem roteiros de peças processuais. 

• Leis de Introdução dos Códigos. 

• Instruções Normativas. 

• Índices remissivos, em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturem roteiros de 

peças processuais. 

• Exposição de Motivos. 

• Regimento Interno. 

• Resoluções dos Tribunais. 

• Simples utilização de marca texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. 

REFERÊNCIAS DE OBRAS INDICADAS PARA 2ª FASE 


