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Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Friedrich Nietzsche  

Boletim OAB-FDCL 

A FDCL acredita que o Boletim Informativo tem a possibilidade 

de ampliar os conhecimentos dos alunos e ex-alunos, visando à 

atualização continua dos temas mais relevantes do direito. 

Portanto, a todos os leitores, caso tenham pontos de melhorias, 

sugestões e elogios, favor encaminhar para o e-mail da ouvido-

ria da FDCL. 

#VEMOAB#FDCL 

 
 

José possuía uma grande propriedade rural, utilizada para o 

cultivo de milho e soja. Após seu falecimento, ocorrido em 

2001, suas duas filhas, as únicas herdeiras, decidiram inter-

romper o plantio dos grãos, tornando a propriedade improdu-

tiva. 

Em 2017, a União declarou a área como de interesse social 

para fins de reforma agrária. Após um processo judicial de 

rito sumário, o juiz fixou o valor da indenização devido às 

filhas de José. Na ocasião, identificou-se a ausência de ben-

feitorias no terreno desapropriado. Após o pagamento pela 

União do valor fixado na sentença, Ronaldo foi beneficiado 

pela desapropriação, passando a ser proprietário de uma pe-

quena fração do terreno. 

Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. 

 

A) O valor da indenização devido às filhas de José foi pago 

em dinheiro?  

B) Ronaldo, dois anos após ser beneficiado pela desapropria-

ção, pode vender o terreno recebido a terceiros?    
A. Não, o valor da indenização devido às filhas de José não foi pago em dinheiro, mas em títulos da dívida agrária, nos termos do Art. 184 da CRFB/88  

B.  Não, Ronaldo não pode vender o terreno dois anos depois de ser beneficiado pela desapropriação. Os imóveis recebidos na reforma agrária são inegociáveis por dez anos, nos termos do Art. 189 da CRFB/88.  

https://www.pensador.com/autor/friedrich_nietzsche/


 " 
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A 

O Governo do Estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cer-

cada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cida-

de mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem 

dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para a 

concessão da estrada, com fundamento na Lei nº 8.987/95, cabendo ao futuro conces-

sionário a execução das obras. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmati-

va correta. 

a) O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita além 

daquela oriunda do pedágio; a renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, 

reduzindo a tarifa paga pelos usuários. 

b) Um grande investidor (pessoa física) pode ser contratado pelo poder concedente, 

caso demonstre capacidade de realização das obras. 

c) A concessão pode ser feita mediante licitação na modalidade tomada de preços, 

caso as obras necessárias estejam orçadas em até R$ 1.500.000,00 (um milhão e qui-

nhentos mil reais). 

d) O poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário de que 

realizará as obras a contento, dado que a essência do contrato de concessão é a dele-

gação de serviço público. 

DIREITO DO TRABALHO 

GARANTIA PROVISÓRIA: Pedir reintegração 

OU indenização substitutiva mais tutela provisó-

ria de urgência (art. 496 da CLT, arts 294 e 300 

do CPC), Se indevida dispensa por justa causa: 

pedir a conversão em dispensa imotivada e dife-

renças de verbas rescisórias. 

 

 

DIREITO PENAL 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

1 - Não escrevam suas respostas fora do espaço 
 

Não fujam dos espaços destinados à resposta. Mantenham sempre a redação dentro dos parâmetros impos-

tos pela prova. Sempre! 

2- Fique atento à quantidade de folhas disponíveis 

Delimitar bem o espaço para o total da redação é uma medida absolutamente necessária. 

Conte o número de folhas que você tem para escrever e esteja convicto que não passará o limite de páginas do 

caderno de resposta. 

  

Alguns candidatos utilizam todas as folhas na elaboração da peça e precisam usar a parte de trás da última folha 

para concluir a petição, o que acarreta na perda de pontos, além de correr o risco de reprovação por suposta 

identificação. 
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CDC – A personalidade jurídica do fornecedor poderá ser desconsiderada 

sempre que for, de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos cau-

sados aos consumidores. 

Processo penal: O advogado do suspeito/investigado por um crime tem direi-

to de ter acesso ao que já estiver documentado. Súmula vinculante 14 STF  

Processo do trabalho: Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por da-

nos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclu-

sive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 45/04. 

Direito administrativo: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, nos termos da 

súmula vinculante 55. 

Direito Constitucional: Cotas em concursos públicos - é constitucional a reserva de 20% das vagas aos negros 

em concurso públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública direta e indireta (ADC 41/DF. Rel. Ministro. Roberto Barroso, julgado em 

08/06/2017. 

Ética:  O direito do advogado examinar autos de investigações e copiar peças poderá ser limitado nos casos das 

diligências ainda em andamento ou ainda não carreadas ais autos, desde que haja risco de comprometimento da 

diligência (art. 7º.§11, acrescido pela Lei nº. 13.245/16). 

ECA: A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar. 

Direito Internacional: Leitura dos artigos 21-25 do CPC; arts. 7º-10 da LINDB; e art. 12 da CR/88. 

Direito do Trabalho: Existem na CLT, quatro formas de se compensar a jornada: 1) compensação “padrão”, ce-

lebrada de forma tácita; 2) compensação semestral, celebrada de forma escrita. 3) compensação “banco de horas 

anual” celebrada mediante negociação coletiva. 4) Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, cele-

brada mediante negociação coletiva. 

Direito Penal: A súmula 511 do STJ admite o crime de furto qualificado-privilegiado: “É possível o reconheci-

mento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de furto  qualificado, se estiverem presentes a 

primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

Direito de Família: É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos 

os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde  e a 

honra, sua ou de seus familiares. 

Direito Ambiental: Segundo a EC 96/2017, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem ani-

mais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimô-

nio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envol-

vidos. 

 
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 


