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O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n°.56 estabeleceu o seguinte: “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. 
 

Havendo déficit de vagas, a autoridade judiciária deverá determinar comulativamente: 

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 

 

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é pos-

to em prisão domiciliar por falta de vagas; 

 

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao 

regime aberto. 

 

Cabe salientar que até que sejam estruturadas as medidas descritas acima, o juiz poderá defe-

rir a prisão domiciliar ao sentenciado.” 

PROJETO SIMULADO AVALIATIVO EXAME DE ORDEM – FDCL 

 

O simulado avaliativo OAB 2º semestre de 2019 será realizado no dia 16/10/2019 a todos os 

alunos matriculados nos (9 e 10) períodos. 

O projeto visa reforçar os conteúdos estudados durante todo o curso e o simulado será avaliado 

em  5 pontos em todas as disciplinas dos 9º e 10º perío-

dos nos termos das regras publicadas no portal da 

FDCL. 

A FDCL premiará os 03(três) primeiros colocados no 

simulado com o valor referente a inscrição no Exame de 

Ordem, ou seja, R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 

Dica do Prof. Mauro filó 



 O mundo não está interessando nos temporais que você encontrou. Ele quer saber se  você trouxe o navio. (William McFee). 
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Direito Penal: o descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha, é crime previsto na própria lei 

em seu art. 24-A, único crime nela previsto, independente se a medida foi estipulada por juiz cível ou penal e 

somente o juiz poderá estipular fiança; (Prof. Cleiton). 

Direito Penal: Lei de drogas, o laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregu-

laridades do laudo preliminar realizado na fase de investigação. (Prof. Cleiton). 

Direito Processual do Trabalho: Segundo STJ, a justiça do trabalho não é competente para julgar ações en-

tre motorista de aplicativo e a empresa deste, por não haver vínculo empregatício, sendo competente a justiça 

comum;(Prof. Cleiton). 

Direito Constitucional: STF autorizou pessoas trans a mudar o nome mesmo sem cirurgia ou decisão judici-

al, sendo regulamentado pelo CNJ como tal alteração irá proceder em cartório. (Prof. Cleiton). 

Direito Constitucional: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com re-

presentação no Congresso Nacional; e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associ-

ados.              (Prof. Eduardo Lameu). 

Processo Civil: O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito 

real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.(Prof. Eduardo Lameu). 

Ética: A incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício da 

advocacia. (Prof. Eduardo Lameu). 

Filosofia do Direito: segundo Aristóteles: “toda arte e toda investigação, bem como toda a ação e toda esco-

lha, visam a um bem qualquer. O fim de toda ação deve ser o bem.” (Prof. Eduardo Lameu). 

(OAB/FGV/XXIV) Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e porta-

va, em um automóvel, três armas de fogo, sendo que duas estavam embaixo 

do banco do carona e uma, em sua cintura. Abordado por policiais, foram 

localizadas todas as armas. Diante disso, o Ministério Público ofereceu de-

núncia em face de Cláudio pela prática de três crimes de porte de arma de 

fogo de uso permitido, em concurso material (Art. 14 da Lei nº 10.826/03, 

por três vezes, na forma do Art. 69 do Código Penal). Foi acostado nos au-

tos laudo pericial confirmando o potencial lesivo do material, bem como 

que as armas eram de calibre .38, ou seja, de uso permitido, com numeração 

de série aparente. 

Considerando que todos os fatos narrados foram confirmados em juízo, é 

correto afirmar que o(a) advogado(a) de Cláudio deverá defender o reco-

nhecimento: 

a) de crime único de porte de arma de fogo. 

b) da continuidade delitiva entre os três delitos imputados. 

c) do concurso formal entre dois delitos, em continuidade delitiva com o 

terceiro. 

d) do concurso formal de crimes entre os três delitos imputados.  
A 


