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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. 

(XXVI Exame Unificado). O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimen-

to a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua 

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não 

lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. 

Em relação à alienação do estabelecimento empresarial nessas condições, sua eficácia depende: 

a) da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação 

do estabelecimento. 

b) do pagamento a todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, 

em trinta dias a partir de sua notificação. 

c) da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real e, quanto aos demais credores, 

da notificação da transferência com antecedência de, no mínimo, sessenta dias. 

d) do consentimento expresso de todos os credores quirografários ou da consignação pré-

via das importâncias que lhes são devidas. 
B 

2ª ETAPA OAB 

No último domingo (05/05) ocorreu à segunda fase do 

exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); a 

aplicação da prova na cidade de Conselheiro Lafaiete 

foi realizada na Escola Municipal Professor Doriol 

Beato, das 13h às 18h.  

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete - 

FDCL, através do seu corpo docente e administrativo 

esteve presente na portaria da Escola Prof. Doriol re-

cepcionando a todos(as) os (as) candidatos(as), como 

demonstração de apoio e respeito a este momento tão 

importante na vida dos alunos(as) e ex-alunos(as). 

A FDCL reconhece os esforços de todos os seus alunos

(as) e ex-alunos(as) e acredita que a aprovação no Exa-

me da OAB está muito próximo!!!!  

#FDCL#VEMOAB!!!! 
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APPS GRÁTIS - EXAME DA ORDEM 
 

1 – OAB de Bolso- Tenha acesso rápido e prático a um material de estudo completo e seja aprovado no 

Exame de Ordem! 

 

2 – App Passei! OAB - Disponível para produtos da Apple, o aplicativo divide suas questões por discipli-

na, onde é possível acessá-las individualmente. Além disso, permite que o usuário escreva comentários em 

cada questão. A versão gratuita possui 80 itens cadastrados. 

 

3 – Questões OAB Lite-  O aplicativo permite a escolha do ano da prova e a quantidade de questões das 

provas anteriores a serem respondidas, conforme a sua disponibilidade de tempo. O usuário pode ainda 

compartilhar seu desempenho nas redes sociais e e-mails. 

4 - Endireitados  -  Com o Endireitados você treina para o Exame da Ordem e ainda tem à disposição mini

-aulas das questões que teve dificuldade. 

5– OAB Focado - O OAB Focado vai quase na mesma linha do Endireitados, buscando implementar uma 

dinâmica de jogo para que você aprenda com maior prazer.  

6 -  Simulados OAB - O aplicativo “Exame da OAB” é ideal para os estudantes de direito que estão na reta 

final da faculdade e prestarão o Exame da Ordem.  

SÚMULA VINCULANTE 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se 

sujeita ao princípio da anterioridade. 

SÚMULA VINCULANTE 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel perten-

cente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos 

aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. 

 

SÚMULA VINCULANTE 53. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição 

Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação cons-

tante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.  

 

SÚMULA VINCULANTE 54. A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda 

Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei 

desde a primeira edição. 

SÚMULA VINCULANTE 55. O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. 

SÚMULA VINCULANTE 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção 

do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no 

RE 641.320/RS. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artics.ejoab
https://itunes.apple.com/br/app/passei!-oab-free/id592313550?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.questoesoab.lite&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwiYnIuY29tLnF1ZXN0b2Vzb2FiLmxpdGUiXQ
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=50.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=52.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=53.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=54.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=55.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=56.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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CDC: É direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas contratu-

ais que estabeleçam Prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 

Processo Penal: No procedimento especial da Lei de Tóxicos. Lei 11.343/06 

oferecida a denúncia por tráfico 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. 

Processo do Trabalho: Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda 

que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequen-

tes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obri-

gações do beneficiário.  

Direito Constitucional: CRFB: Art. 5º  LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; Porém o STF editou 

a súmula vinculante 25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. 

(Prof. Eduardo Lameu) 
  

Direito Internacional: Muita atenção ao conceito de REFUGIADO, nos teros do art. 1ª da lei Federal 9474/97. 

Direito Tributário: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabili-

dade solidária do sócio-gerente. 

CDC. Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento 

de serviço e de produtos duráveis. (Prof. Eduardo Lameu). 

 

Direito Administrativo: A Lei 13.822, de 2019, estabelece que todo empregado de consórcio público, tanto de 

direito público (associação pública, como se fosse autarquia) como privado (sem fins econômicos), deverá ser 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os consórcios são parcerias sem fins lucrativos criadas 

por municípios, estados e Distrito Federal para prestar serviços e desenvolver ações de interesse coletivo.  

 

ECA: É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e , excepcionalmente  em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvi-

mento integral. 

(XXIII Exame Unificado). Lino é gerente do estabelecimento empresarial do microempresário individu-

al Teotônio Palmeira. Na ausência do empresário, sob a justificativa de que precisa de um tratamento 

médico, Lino decidiu transferir unilateralmente sua condição de gerente e as prerrogativas decorrentes 

dela a seu amigo Mário, que aceitou o encargo. 

Com base nessas informações, responda aos questionamentos a seguir. 

A)  Na condição de gerente do empresário Teotônio Palmeira e com a justificativa apresentada, Lino po-

de designar outro gerente para substituí-lo sem autorização do primeiro?  

B)  Caso Lino venha a praticar um ato doloso no exercício da gerência que cause prejuízo a terceiro, este 

poderá responsabilizar o empresário Teotônio Palmeira?  

A. Não. Lino não pode, sem autorização escrita do empresário (preponente), designar outro gerente para substituí-lo, porque tal conduta é vedada ao preposto, de acordo com o Art. 1.169 do CC  

B.  Sim. No exercício de suas funções, o preposto Lino é solidariamente responsável com o preponente Teotônio Palmeira perante terceiros, pelos atos dolosos praticados pelo primeiro, com fundamento no Art. 1.177, parágrafo único, do CC .  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13822.htm

