
 

Ano 2 - Edição 19 - Conselheiro Lafaiete  

16 de março/2020 

 

As etiquetas da “marca fácil”, que 
servem para separar temas em um 
vade e já vêm impressas, prontas pa-
ra usar. Essas estão autorizadas pelo 
edital do Exame de Ordem. Eles são 
categorizadas como SEPARADORES 
DE CÓDIGOS, de acordo com a regra 
do edital. Notem bem: já vêm im-
pressas e servem para separar partes 
do vade.  

Marcadores no Vade Mecum ??? 
(XXX Exame de Ordem). Em sentença prolatada por uma Vara do Traba-

lho, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos adicionais de insalubrida-

de e periculosidade ao reclamante, já que a perícia realizada nos autos com-

provou que havia agente agressor à saúde do trabalhador e que as condições 

de trabalho geravam acentuado risco de morte. Na sentença, o juiz ainda con-

denou o ex-empregador a devolver ao autor o valor dos honorários do assis-

tente técnico contratado pelo trabalhador. Inconformada, a empresa contrata 

você, como advogado(a), para recorrer. 

Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consoli-

dado do TST, responda às indagações a seguir. 

  

A) Que tese jurídica você apresentaria em relação ao deferimento 

dos adicionais de periculosidade e insalubridade? Justifique. 

 

B) Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devo-

lução dos honorários do assisten-
te técnico? Justifique. 
 
A) Deverá ser apresentada a tese de que não cabe 
o pagamento simultâneo de ambos os adicionais, 
conforme o Art. 193, § 2º, da CLT OU NR 16 item 
16.2.1. 

 B) Deverá ser apresentada a tese de que a indica-
ção de assistente técnico é facultativa e, por isso, a 
parte arcará com os honorários desse profissional, 
não cabendo portanto esse ressarcimento, na 
forma do Art. 826 da CLT OU Art. 3º, parágrafo 
único, da Lei nº 5.584/70 OU Súmula 341 do TST. 
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DICAS OAB/FDCL 

Disciplina Laboratório civil - Prof(a). Renata Lina. Atenção: 

Alimentos Avoengos! Em relação ao instituto é polêmica a dis-

cussão sobre litisconsórcio necessário em relação aos avós ma-

ternos e paternos. Vale lembrar, que embora existam decisões 

divergentes nos tribunais em relação ao tema, o sistema permite 

(e não exige) a formação do litisconsórcio. Certo é que em ver-

dade ocorre o litisconsórcio ulterior (no curso do processo), 

com a integração dos outros avós no pólo passivo, tal como no 

chamamento ao processo, conforme ditames do artigo 1698 do 

CC, bem como deve ser levado em conta o binômio necessida-

de/possibilidade de cada um. 

  

Processo do Trabalho - Prof. Wagner Miranda. É direito do 

trabalhador, urbano e rural. Ação, quanto aos créditos resultan-

tes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois 

anos após a extinção do contrato de trabalho”. Art. 7º. XXIX/

CF. 

  

Direito penal: 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.  

  

Direito do Trabalho – Lei prevê abono de faltas ao trabalho 

em razão de medidas contra o coronavírus. Uma lei sancionada 

em fevereiro, a 13.979, estabelece medidas para enfrentar o 

coronavírus que preveem, inclusive, isolamento, quarentena e 

exames compulsórios. Dependendo do caso, a falta ao trabalho 

poderá ser justificada, tanto no setor público como privado. 

 

Direito Civil – Os animais não serão mais considerados como 

coisas no ordenamento jurídico brasileiro, passam a ter natureza 

jurídica sui generis, como sujeitos de direitos despersonifica-

dos. Eles serão reconhecidos como seres sencientes, ou seja, 

dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofri-

mento. O projeto de lei 27/2018 já foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados, mas como seu texto foi modificado pelos sena-

dores, voltou para análise na Câmara. 

 

Processo Penal: Em homicídio culposo na direção de veículo 

automotor (art. 302 do CTB), ainda que realizada composição 

civil entre o autor do crime e a família da vítima, é inaplicável o 

arrependimento posterior (art. 16 do CP).  

  

Tributário: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imu-

ne ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades refe-

ridas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que 

o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais 

tais entidades foram constituídas. (súmula Vinculante 52).  

 

Direito Internacional: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

tem competência para a homologação de sentenças estrangeiras 

e concessão de executar às cartas rogatórias (art.105, I, “i”).  

 

 

1 - É direito básico do consumidor a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especifi-

cação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem ( Lei 8.078/90 – art. 6 – III); 

 

2 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em 30 (trinta) dias, para serviço e de 

produtos não duráveis e 90 (noventa) dias, para serviço e de 

produtos duráveis. (Lei 8.078/90 – Art. 26 – I). 

 

3 - O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou servi-

ços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos 

interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

sustentação à mensagem. (Lei 8.078/90 – art. 36 – Parágrafo 

Único). 

 

4 -Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entre-

gues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equi-

param-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de paga-

mento. (Lei 8.078/90 – art. 39 – parágrafo único). 

 

5 - Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumpri-

mento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 

poderá, alternativamente e à sua livre escolha rescindir o 

contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

(Lei 8.078/90 – art. 35 – III). 

 

6 - fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos servi-

ços, bem como por informações insuficientes ou inadequa-

das sobre sua fruição e riscos. (Lei 8.078/90 – art. 14) 

 

7– É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de 

qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo 

ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou 

que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

(Lei 8.078/90 – art. 37 – § 2°). 

 

8 -A garantia legal de adequação do produto ou serviço in-

depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual 

do fornecedor. (Lei 8.078/90 – art. 24). 

9—O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 

dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do 

produto ou serviço, sempre que a contratação de forneci-

mento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimen-

to comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 

(Lei 8.078/90 – art.  49). 

 

10 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que transfiram responsabilidades a terceiros. (Lei 8.078/90 

– art. 51 – III). 


