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Constitucional: Nos termos da Constituição de 1988, “compete ao STF: julgar, mediante recur-

so extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 

contrariar dispositivo desta Constituição; declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei fede-

ral; julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, e julgar váli-

da lei local contestada em face de lei federal.” (Prof. Eduardo Lameu). 

Ética: Nos termos do Estatuto da OAB: “Licencia-se o profissional que: assim o requerer, por 

motivo justificado; passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exer-

cício da advocacia; e, sofrer doença mental considerada curável. (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito Tributário: as imunidades gerais (recíproca, religiosa, das entidades, do livro e da mú-

sica) somente afastam a incidência de impostos, sendo possível a cobrança de taxas e outras es-

pécies (art. 150,VI, CF). (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito Constitucional:  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 

ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anterior-

mente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade compe-

tente. (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito Processual Civil: Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do pro-

fissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho reali-

zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Prof. Eduardo Lameu). 

Ética profissional: Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em 

caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar, em juízo ou fora dele, 

clientes com interesses opostos. (Prof. Eduardo Lameu). 



 Esteja disponível para buscar e seja competente para fazer” Mário Sérgio Cortella 
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(XXVIII Exame de Ordem). Mara adquiriu, 

diretamente pelo site da fabricante, o creme 

depilatório Belle et Belle, da empresa Bela 

Cosméticos Ltda. Antes de iniciar o uso, Ma-

ra leu atentamente o rótulo e as instruções, 

essas unicamente voltadas para a forma de 

aplicação do produto. 

Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu 

queimação na pele e removeu imediatamente 

o produto, mas, ainda assim, sofreu lesões nos 

locais de aplicação. A adquirente entrou em 

contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido a reação 

alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia 

acontecer pela própria natureza química do produto. 

Não se dando por satisfeita, Mara procurou você, como advogado(a), a fim de saber se é 

possível buscar a compensação pelos danos sofridos. 

Nesse caso de clara relação de consumo, assinale a opção que apresenta a orientação a ser 

dada a Mara. 

 

a) Poderá ser afastada a responsabilidade civil da fabricante, se esta comprovar que o dano decor-

reu exclusivamente de reação alérgica da consumidora, fator característico daquela destinatária 

final, não havendo, assim, qualquer ilícito praticado pela ré.  

b) Existe a hipótese de culpa exclusiva da vítima, na medida em que o CDC descreve que os pro-

dutos não colocarão em risco a saúde e a segurança do consumidor, excetuando aqueles de cuja 

natureza e fruição sejam extraídas a previsibilidade e a possibilidade de riscos perceptíveis pelo 

homem médio.  

c) O fornecedor está obrigado, necessariamente, a retirá-lo de circulação, por estar presente defei-

to no produto, sob pena de prática de crime contra o consumidor.  

d) Cuida-se da hipótese de violação ao dever de oferecer informações claras ao consumidor, na 

medida em que a periculosidade do uso de produto químico, quando composto por substâncias 

com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor.                  D 

A FDCL esteve presente no último dia 27 de novembro no 
Conselho Federal da OAB em Brasília para o evento 
“Diálogo da OAB com os docentes. O evento foi proposto 
para promover a interação entre as Instituições de Ensino 
Superior do país e o certame do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil.  

Nesse sentido, foram promovidos debates sobre a impor-
tância do Exame de Ordem para a Advocacia e a socieda-
de, entre diversos outros temas cujo escopo precípuo é 
promover a melhoria do Exame e do Ensino Superior Jurí-
dico.  

O evento foi de suma importância para ampliar horizon-
tes e para a troca de experiências sobre o ensino jurídico 
em todo o país, demonstrando desta forma que a FDCL 
está preocupada com o melhor desempenho de todos os 
seus alunos.   #oabfdcl.  


