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C 

(XXVIII - Exame de Ordem Unificado) Douglas foi condenado pela prática de duas tentativas de 

roubo majoradas pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (Art. 157, § 2º, incisos II 

e V, c/c. o Art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do Art. 70, todos do CP). No momento de fixar a 

sanção penal, o juiz aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do 

agente, mas deixou de diminuir a pena na segunda fase. No terceiro momento, o magistrado aumentou a 

pena do máximo, considerando as circunstâncias do crime, em especial a quantidade de agentes (5 

agentes) e o tempo que durou a restrição da liberdade das vítimas. Ademais, reduziu, ainda na terceira 

fase, a pena do mínimo legal em razão da tentativa, novamente fundamentando na gravidade do delito e 

naquelas circunstâncias de quantidade de agentes e restrição da liberdade. 

Após a aplicação da pena dos dois delitos, reconheceu o concurso formal de crimes, aumentando a pena 

de um deles de acordo com a quantidade de crimes praticados. O Ministério Público não recorreu. 

Considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal 

de Justiça, o(a) advogado(a) de Douglas, quanto à aplicação da pena, deverá buscar. 

a) a redução da pena na segunda fase diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 

b) a redução do quantum de aumento em razão da presença das majorantes, que deverá ser aplicada de 

acordo com a quantidade de causas de aumento. 

c) o aumento do quantum de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, pois a fundamenta-

ção apresentada pelo magistrado foi inadequada. 

d) a redução do quantum de aumento em razão do reconhecimento do concurso de crimes, devido à 

fundamentação inadequada. 

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete deseja a todos os 

alunos(as) e ex-alunos(as) boa sorte na segunda etapa do Exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil que será realizado no próximo dia 18 

de agosto. Lembre-se que o principal é manter a calma e a determina-

ção na hora de responder às perguntas e no desenvolvimento da peça 

profissional . Se o nervosismo bater, respire fundo, coloque a cabeça no 

lugar e lembrar  de todo o conteúdo estudado. 

Vocês se dedicaram muito e temos a certeza que encontram-se prepara-

dos para o exame! ! 

 Boa prova!  



 O mundo não está interessando nos temporais que você encontrou. Ele quer saber se  você trouxe o navio. (William McFee). 
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OAB – 2ª FASE  
1. Sempre, em qualquer hipótese, comece pela peça 

prático-profissional, ela vale mais pontos, mais passe 

mais do que mais da metade do tempo com ela, pois 

ainda tem as questões subjetivas para serem respondi-

das; 

2. Não faça rascunho, é perda de tempo. Faça somen-

te um esboço do que você vai escrever e em que ordem 

as coisas devem ser escritas, como por exemplo: ende-

reçamento, tipo de ação, autor, réu, lastro dos fatos, 

dispositivos legais, pedidos, valor da causa; 

3. Cuidado com o rito da peça. É comum o aluno achar que é rito ordinário, mas sempre este-

ja atento para um eventual rito sumário ou de juizado especial; 

4. Conheça o material que você vai levar para a prova. Leia antes e saiba onde as coisas es-

tão. No momento da prova você não terá tempo para procurar coisa que você não sabe onde es-

tá. Se eventualmente isso acontecer, deixe essa questão por último, faça primeiro o que você 

sabe; 

5. Cuidado também com a qualidade da redação. Sei que o uso do computador faz com que as 

pessoas esqueçam como as palavras são escritas, pois tem corretor, e alguns programas geram o 

vício das abreviações, estas não podem ser usadas; 

6. Cuidando também com a caligrafia, faça sempre letra legível, pois você não quer que o 

avaliador tenha resistência ao ler a sua prova? Se for necessário, treine para melhorá-la; 

7. Não basta colocar o instituto ou o dispositivo legal, é necessário demonstrar que você sabe 

do que se trata. Assim, explique um pouco o que é aquilo, com as suas palavras; 

8. Nunca assine ou coloque qualquer informação que não consta na questão da prova OAB, 

a fim de que não seja considerado identificação e zerada a prova. 

Direito Constitucional: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição.  

Direito Processual do Trabalho: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajui-

zada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. (Súmula Vinculante 

23 STF). 

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

poder familiar. 

Direito Tributário: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicilio fis-

cal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio ge-

rente. 

Direito Ambiental: A responsabilidade civil por  danos ambientais tem natureza objetiva, ou seja, basta comprovar 

que houve dano ambiental e o respectivo nexo causal para que seja ajuizada a ação competente. Nesse caso, não se 

discute se o ato que causou o dano foi lícito ou ilícito. 

Direito de Família: No pacto antenupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á con-

vencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. 

Direito Processual Civil: Nos termos do art. 331 do CPC/2015: Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, 

facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. (Prof. Eduardo Lameu). 


