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

1º SIMULADO AVALIATIVO OAB - FDCL 

 O simulado realizado pela faculdade às vésperas da primeira fase do XXX Exame da OAB foi uma experi-

ência bastante oportuna, pois me trouxe mais confiança, além de demonstrar com questões dos exames 

anteriores o perfil dos questionamentos da banca. Além disso, pude observar quesitos que também são 

importantes como o tempo gasto para realizar a prova, incluindo o preenchimento 

do gabarito e também as matérias nas quais estava com mais dificuldade. (Cecilia 

Freitas 10AN).  

 

 O simulado é de suma importância para quem pretende realizar a prova 

da OAB, visto que, é a oportunidade para que se possa ter conhecimento da prova 

e saber como trabalhar com tempo em cada questão. Devido a extensão da prova, 

esta se torna cansativa com o passar das horas, pois tem um nível de dificuldade 

apresentado e o volume de informações dada e com simulado, podemos treinar 

como enfrentar cada obstáculo apresentado. (Lilian Lopes Bandeira 10AM). 

Direito Constitucional: Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da popu-

lação diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

(art. 18, §3º CRFB).  Prof. Eduardo Lameu. 

Direito Processual Civil: O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373 

CPC). Prof. Eduardo Lameu. 

Ética: O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no pra-

zo de quinze dias, prorrogável por igual período. (art. 5º §1º EOAB). 

Filosofia do Direito: Sobre o pensamento de Rousseau pode-se afirmar que “o estado de 

natureza, (...), o homem é originariamente integro, biologicamente sadio e moralmente reto, e mau e 

injusto apenas depois, por um desequilíbrio de ordem social: a natureza humana, deixada a seu livre de-

senvolvimento, leva ao triunfo dos instintos, dos sentimentos e da autoconservação, e não da reflexão, da 

razão e da aniquilação. (REALE, ANTISERI, 2005, p. 281). Prof. Eduardo Lameu. 

Processo do Trabalho:  O juízo do trabalho não poderá exigir adiantamento de valores para realização 

de perícias.  Prof. Wagner Miranda. 
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Certificado Aprovação Exame de Ordem 

 
Após o resultado final pelo Conselho Federal da OAB, o examinando 

aprovado obterá o direito de receber o certificado de aprovação, com vali-

dade por prazo indeterminado. 

 

Para receber seu certificado de aprovação, o examinando deverá compro-

var que preenche as condições previstas no edital perante a Comissão de 

Exame de Ordem da Seccional para a qual prestou o Exame, mediante a 

entrega dos seguintes documentos, em cópia autenticada ou simples 

(neste último caso, acompanhada do original para conferência): a) documento de identidade, título eleitoral e  

CPF; e b) Diploma, certificado de colação de grau ou declaração fornecida pela instituição de ensino onde cur-

sou ou esteja cursando sua graduação em Direito, comprobatória de cumprimento das condições de vinculação 

acadêmica.  O certificado de aprovação é documento indispensável para se inscrever nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

OAB/XXVII - Marcela firmou 

com Catarina um contrato de 

mútuo, obtendo empréstimo de 

R$ 50.000,00, no qual figurou 

como fiador seu amigo, Jorge, 

sem renúncia aos benefícios le-

gais. Todos residem no Municí-

pio de São Carlos, SP.  Vencida a 

obrigação de pagamento, Marcela 

não efetuou o depósito do valor devido a Catarina, de modo que Catarina ajuizou execução de título extrajudicial, 

indicando como executados Marcela e Jorge. 

Jorge, citado, procurou seu advogado, com o objetivo de proteger seu patrimônio, já que sabe que Marcela possui 

dois imóveis próprios, situados no Município de São Carlos, suficientes para satisfação do crédito. 

Diante de tal situação, responda aos itens a seguir. 

A) Jorge tem direito a ver executados primeiramente os bens de Marcela? Apresente o embasamento jurídico per-

tinente.  

B) Poderia Catarina ter incluído Jorge como executado? Uma vez citado, como Jorge deve proceder no âmbito do 

processo de execução, em defesa de seus bens?  

 
A Jorge tem direito a exigir que sejam primeiro executados os bens de Marcela, até que haja satisfação da dívida, conforme dispõem o Art. 827 do CC e o Art. 794 do CPC. Isso ocorre porque, não tendo ocorrido renúncia ao 

benefício de ordem (Art. 828, I, do CC), a responsabilidade de Jorge é subsidiária, e seu patrimônio apenas será atingido caso os bens de Marcela sejam insuficientes. 

 

B) Catarina poderia ter incluído Jorge no polo passivo da Execução (Art. 779, inciso IV, do CPC). No entanto, uma vez citado, Jorge pode nomear à penhora os bens de Marcela, indicando-os pormenorizadamente (Art. 794 do 

CPC OU Art. 827, parágrafo único, do CC), para que seus bens apenas sejam atingidos caso não seja possível satisfazer o crédito pela excussão dos bens de Marcela. 

 

ALGUNS CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO 

2ª FASE 

 

O raciocínio jurídico dos candidatos é o mais avaliado 

nas questões subjetivas da prova. Assim, de nada adianta 

fazer a referência a determinado artigo sem justificar com 

bons argumentos suas respostas. A argumentação desenvolvida será avaliada, sendo a justificativa lógica 

imprescindível. 

Referente à parte prático-profissional, a argumentação também é ponto fundamental. No entanto, de nada 

adianta construir uma boa argumentação que seja baseada em alguma informação que esteja errada. A 

língua portuguesa conta e muito para acrescentar ou tirar pontos. Erros não são tolerados. 

 

A ordem para as respostas devem ser seguidas à risca. Se o candidato se confundir e responder a questão 

da folha três, na folha dois, por exemplo, sua nota é zerada. São cinco folhas de respostas, separadas para 

a peça prática. 


