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FACULDADE  DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE-FDCL 

Ano 1 - Edição 16 - Conselheiro Lafaiete -  14 de novembro/2019   

Expediente: 
Edição e redação: Prof. Wagner Camilo Miranda 

Coord. do Curso Direito: Prof. Waidd Francis de Oliveira 

Diretor  Geral FDCL: Prof. Cirley José Henriques 
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Desafie-se (Bento Augusto). 

NOME POSIÇÃO ACERTOS 

1 - BEATRIZ RIBEIRO 1º 74 

2 - MICHAEL THADEU R. PEREIRA DO NASCIMENTO 2º 74 

3 - VILMA CARLOS SILVA REZENDE 3º 66 

4 - ARIEL ROMUALDO VASCONCELOS 4º 65 

5 - BRUNO ALBINO P. F. DE MENDONCA SOUZA 5º 64 

6 - THIAGO BRUNO DE REZENDE 6º 63 

7- VALQUIRIA GONALVES DE REZENDE 7º 61 

8 - WILLIAM JOS DE ASSIS SOUZA 8º 61 

9 - DEBORA PINTO DE OLIVEIRA 9º 61 

10 - JOYCE DE ASSIS TRINDADE 10º 58 

    

   Após a realização do 1º simulado avaliativo OAB/FDCL 

temos o prazer de informar os 10 (dez) primeiros colocados no referido simulado. A FDCL 

parabeniza a todos, bem como informa que conforme regras do simulado os 03 (três) pri-

meiros colocados receberão o valor da inscrição no Exame de Ordem, qual seja, R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais). 

Os primeiros colocados deverão realizar requerimento ao setor financeiro da 

FDCL para resgatar o prêmio; 1ª Beatriz Ribeiro (10AN), 2ª Michael Thadeu do Nascimen-

to (10BN) e 3ª Vilma Carlos Silva Rezende (9AN). 

A FDCL parabeniza a todos os participantes pelo esforço e dedicação e informa 

que no próximo semestre teremos a 2ª Edição do simulado avaliativo com outras novidades, 

visando sempre o aprimoramento de todos seus alunos(as)!! 



 Se te faz feliz ver o Voo dos outros, você entendeu tudo!!! (Bento Augusto). 
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Processo Civil: Nos termos do CPC/2015: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito Empresarial: na sociedade anônima existem três espécies de ações: ordinárias, preferenciais e 

de fruição. Ordinárias com direito a voto, preferenciais com voto, com voto limitado ou sem voto. (Prof. 

Wagner Miranda). 

Direito Civil: Em matéria cível a prescrição começa a correr em regra, não a partir da maioridade civil, 

mas sim a partir dos dezesseis anos de idade (inciso I do artigo 198 CC), salvo quando o litígio versar 

entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (inciso II do art. 197 CC). 

Processo do Trabalho: Desde a vigência da Lei 13.467/20417 a carga horária semanal no regime de 

tempo parcial poderá ser de até 30 horas. E, se antes os empregados submetidos a esse regime não podi-

am prestar horas extras, agora podem, desde que a carga horária seja de até 26h semanais. De toda forma, 

no caso de horas extras, elas não poderão ultrapassar o limite de 06 horas a mais, artigo 58A, caput da 

CLT. (Prof. Wagner Miranda). 

Filosofia do Direito: Para Habermas em sua teoria da ação comunicativa a comunicação é a melhor forma 

de expressão; e não a dominação. Defende assim um sistema democrático com amplas formas de partici-

pação popular. 

Direito Administrativo: Espécies de atos administrativos: Punitivo, Ordinário, Normativo, Enunciativo, 

Negociais (Prof. Herman Junqueira). 

Processo Civil: Nos termos do CPC/2015: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” (Prof. Eduardo Lameu). 

O QUE PODE SER LEVADO PARA CONSULTA NA 2ª FASE OAB? 
  

 Na 2ª fase do exame da OAB, o candidato poderá consultar a legislação seca, súmulas, orientações juris-

prudenciais, enunciados e precedentes normativos. Logo, ele poderá levar códigos isolados ou um Vade Me-

cum para o exame, desde que não tenham comentários ou anotações. 

Para evitar que a possibilidade de consulta seja um empecilho no dia do exame, é essencial que você saiba esco-

lher seu Vade Mecum para OAB.  

 É preciso também ficar atento à edição do seu material de consulta e verificar se ele está atualizado de 

acordo com a legislação vigente. A OAB gosta de fazer questões que exigem o conhecimento de leis que foram 

recentemente alteradas e o candidato precisa estar preparado para isso. 

Minutos antes da prova, os aplicadores passarão de mesa em mesa, revistando os materiais de cada um. Aquilo 

que não estiver de acordo com as regras será confiscado e o candidato deverá fazer a prova sem qualquer tipo de 

consulta. 

 É claro que algumas anotações podem passar despercebidas durante essa revista. Porém, caso os aplica-

dores constatem alguma irregularidade no material durante a apli-

cação da prova, o candidato será eliminado. 

 Vale ressaltar que, apesar das anotações serem proibidas, 

é possível fazer remissões simples entre artigos de leis e usar clipes 

e marcadores para destacar as páginas mais importantes do seu 

material. O candidato deve usar isso ao seu favor, organizando 

seu Vade Mecum de forma estratégica. 

 

https://www.saraivaaprova.com.br/descubra-qual-o-melhor-vade-mecum-para-a-oab/
https://blog.saraivaaprova.com.br/marcacao-de-vade-mecum-descubra-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-na-2a-fase-da-oab/
https://blog.saraivaaprova.com.br/marcacao-de-vade-mecum-descubra-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-na-2a-fase-da-oab/

