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“Sucesso requer dedicação, comprometimento, trabalho e, acima de tudo, ações inteligentes.” 

–  Villela da Matta  

(XXIV Exame de Ordem Unificado). Solange é comissária de bordo em uma grande 

empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de 

periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das 

aeronaves porque ele era feito com a tripulação a bordo. 

Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril recebendo adicional de 

insalubridade, mas, após cinco anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades in-

salubres, por ato da autoridade competente. 

Sobre as duas situações, segundo a norma de regência e o entendimento consolidado do 

TST, assinale a afirmativa correta. 

a) Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao 

adicional de insalubridade. 

b) Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o adicional de 

insalubridade por ter direito adquirido. 

c) Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o direito 

ao adicional de insalubridade. 

d) Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito 

ao adicional de insalubridade. 
A 

 

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete, deseja boa sorte a todos os alunos e ex-

alunos que  participarão do XXIX Exame de Ordem a ser realizado no próximo domingo 

dia 30/06/2019!  

Lembre-se que o principal é manter a calma e a determinação na hora de responder às per-

guntas. Se o nervosismo bater, tente respirar fundo, coloque a ca-

beça no lugar e lembre-se de tudo que você estudou. Agora é só 

mostrar aquilo que você sabe!  

   ÓTIMA PROVA !!!! # OAB#FDCL 
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XXVI Exame de Ordem Unificado). Paulo trabalhou na construtora Casa Feliz S.A. como pedreiro por 

três anos, findos os quais foi dispensado por justa causa sob a alegação de que estava desviando sacos de 

cimento da obra e vendendo esse material a terceiros. Inconformado, ajuizou reclamação trabalhista pos-

tulando horas extras e a anulação da justa causa, com o consequente pagamento das verbas como se a 

dispensa tivesse sido feita sem justa causa.   

 

Distribuída a demanda em 30/01/2018, foi designada audiência para o dia 10/04/2018. Na hora designada 

as partes foram apregoadas e sentaram-se à mesa de audiências.   

O juiz indagou do preposto qual era a sua relação com a construtora, tendo ele dito que era um terceiriza-

do da empresa que cuidava da parte de limpeza e conservação. O juiz pediu a CTPS do preposto, consta-

tando que ela fora assinada pela Limpa Tudo Serviços Terceirizados Ltda.   

Com essa informação, o advogado de Paulo requereu a aplicação da revelia, porque a empresa era uma 

sociedade anônima e não estaria regularmente representada por um empregado.  
 

Diante da situação retratada e do comando legal vigente, responda às indagações a seguir.  

a) a qualidade de advogado(a) da construtora, que argumentação jurídica você apresentaria em relação ao 

requerimento do autor? Justifique. 
 

b) De que modo, na legislação trabalhista, a alegação de desvio dos sacos de cimento para venda a tercei-

ros deve ser juridicamente qualificada? Justifique. 

A. Que o preposto não precisa ser empregado. Indicação Art. 843, § 3º, CLT.   

B.                    Ato de improbidade. Indicação Art. 482, “a”, CLT OU Mau procedimento. Indicação Art. 482, “b”, CLT.  

Constitucional: Cargos privativos de brasileiro NA-

TO: Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Fede-

ral; Ministro do Supremo Tribunal Federal; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas. Ministro de Estado da 

Defesa. (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à 

saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza 

e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito.  (Prof. Eduardo Lameu). 

Processo do Trabalho: A postulação na Justiça do Trabalho (art. 791, CLT – jus postulandi), como regra, dispensa 

a intervenção de advogado, ressalvada a interposição de recursos de competência do TST e a propositura de ações 

rescisória, cautelar e mandados de segurança (vide Súmula 425, TST).  

Direito Tributário: IMUNIDADES tributárias são regras de NÃO INCIDÊNCIA definidas pela CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. ISENÇÕES são regras que dispensam o pagamento do tributo definidas pela LEI.  

Direito do Trabalho: Estabelecimentos empresariais que possuam mais de 100 empregados deverão preencher seu 

quadro com pessoas portadoras de deficiência de 2% a 5%.  

Direito Empresarial: A EIRELI inclui ao CC o inciso VI do art. 44 (P. Jurídica), art. 980-A (Características) e o 

parágrafo único do art. 1033 do Código Civil que trata da hipótese de transformação.  

Direito Civil: O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consu-

midor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou 

contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerra-

mento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.  


