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O que você faz pode desaparecer. O que você é permanece vivo porque transforma os outros. (John Maxwell) 

 Improbidade Administrativa – Prescrição 

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade é 

de 05 anos, a contar do término do exercício do mandato (se reelei-

to, ao término do último mandato) ou do cargo em comissão, e não 

da prática do fato. Caso praticado o ato por servidor ocupante de 

cargo efetivo ou emprego público, o prazo será de 5 anos a contar 

da prática do fato (art. 23 da Lei 8.429/92). 

 

Sindicância 

Procedimento mais célere para investigar previamente o ato infra-

cional antes de instaurar o PAD, mas também é usado para aplicar 

sanção de advertência e de suspensão de até 30 dias (nesse casos 

assegurada ampla defesa e contraditório). É concluído em 30 dias 

prorrogáveis por mais 30 dias (art. 145 da Lei 8112/90). 

TEMAS MAIS COBRADOS 
ÉTICA PROFISSIONAL 

1 - Direitos dos Advogados; 

 

2 - Infrações e Sanções Disciplinares ; 

 

3- Atividades da Advocacia; 

 

4 – Ordem dos Advogados do Brasil; 

 

5 – Honorários Advocatícios; 

 

6 - Incompatibilidade e Impedimentos; 

 

7 - Sociedades de Advogados. 



 Jamais deixe alguém se sentir confortável desrespeitado VOCÊ. (Bento Augusto). 
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Direito Administrativo: sanções dos atos de improbidade Administrativa (PARIS) - a) Perda da função Pública, b) 

Ação Penal, c) Ressarcimento ao Erário, d) Indisponibilidade dos bens, e) Suspensão dos Direitos Políticos. (Prof. 

Hermam Junqueira). 

Direito Processual do Trabalho: não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo em-

pregador: vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, 

para a prestação do serviço dentre outros estabelecidos no art. 458 da CLT.   (Prof. Wagner Miranda). 

Direito Constitucional: Nos termos do texto constitucional: Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, medi-

ante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: contrariar 

dispositivo desta Constituição; declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; julgar válida lei ou ato de 

governo local contestado em face desta Constituição; julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    

(Prof. Eduardo Lameu). 

Processo Civil: Não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença; a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (Prof. Eduardo Lameu). 

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

cacia. (Prof. Eduardo Lameu). 

Filosofia do Direito:  A justiça para John Rawls está calcada em dois princípios fundamentais: igualdade e liberda-

de. Tais princípios devem ser observados no contrato social (situação original e hipotética). Prof. Eduardo La-

meu). 

 

B 

(FGV/OAB) João da Silva, idoso, ingressou com ação 

judicial para revisão de valores de reajuste do plano de 

saúde, contratado na modalidade individual. Alega que 

houve alteração do valor em decorrência da mudança de 

faixa etária, o que entende abusivo. Ao entrar em contato 

com a fornecedora, foi informado que o reajuste atendeu 

ao disposto pela agência reguladora, que é um órgão go-

vernamental, e que o reajuste seria adequado. 

Sobre o reajuste da mensalidade do plano de saúde de João, de acordo com entendimento do STJ firma-

do em Tema de Recurso Repetitivo, bem como à luz do Código do Consumidor, assinale a afirmativa 

correta. 

a) Somente seria possível se o plano fosse coletivo, mesmo que isso não estivesse previsto em contrato, 

mas se encontrasse em acordo com percentual que não seja desarrazoado 

ou aleatório, portanto, não sendo abusivo. 

b) Poderia ser alterado por se tratar de plano individual, mesmo que em 

razão da faixa etária, desde que previsto em contrato, observasse as nor-

mas dos órgãos governamentais reguladores e o percentual não fosse de-

sarrazoado, o que tornaria a prática abusiva. 

c) É possível o reajuste, ainda que em razão da faixa etária, sendo coleti-

vo ou individual, mesmo que não previsto em contrato e em percentual 

que não onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. 

d) Não poderia ter sido realizado em razão de mudança de faixa etária, 

mesmo se tratando de plano individual, sendo correto o reajuste apenas 

com base na inflação, não havendo interferência do órgão governamental 

regulador nesse tema. 


