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DIReITO CIVIL | cristiano sobral

cc/02. Destaco ainda que não caberá o 
regresso do pai em face do filho, em razão 
do art.934, cc/02.

02. Em caso de vícios redibitórios a par-
te lesada terá que propor uma das ações 
Edilícias para ter oser dano reparado. são 
elas: a redibitória (visa resolver o negócio) 

e a estimatória que pode ser chamada de 
quantis minoris (visa um abatimento).

03. se a parte comprou um bem alheio 
ou objeto de litígio não caberá demandar 
pela evicção (perda do bem por senten-
ça ou ato administrativo), conforme o art. 
457, cc/02.

DIReITO ADMInISTRATIVO | mathEus carvalho

terreno. não atendendo à exigência, po-
derá ser instituído iPtu com alíquota pro-
gressiva no tempo. Por fim, o texto consti-
tucional prevê desapropriação do bem com 
pagamento da indenização em títulos da 
Dívida Pública, resgatáveis em até 10 anos.

02. no Fato do príncipe o desequilíbrio 
contratual acontece quando o Estado fir-
ma contrato e, posteriormente, atua fora 

01. se a propriedade urbana não estiver 
cumprindo a função social prevista no pla-
no diretor da cidade, o proprietário deve ser 
notificado para que faça o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsória do 

do contrato, causando um desequilíbrio na 
avença. há uma atuação extracontratual do 
ente estatal que atinge a relação contratual.

03. a lei expressamente proíbe a delega-
ção de competência (e consequentemente a 
avocação) nas três situações a seguir descri-
tas: no caso de competência exclusiva, defi-
nida em lei; para decisão de recurso hierár-
quico; para edição de atos normativos.

ACESSE: WWW.PORTALEXAMEDEORDEM.COM.BR/MESA-REDONDA

DIA 15/03 - A PARTIR DAS 19:30H
(Horário de Brasília)

ACOMPANHE A CORREÇÃO
E COMENTÁRIOS DA SUA PROVA E X A M E  D E  O R D E M

XVI MESA
REDONDA AO VIVO QUESTÕES PASSÍVEIS

DE ANULAÇÃO
PROFESSORES

ESPECIALISTAS NA OAB

DIReITO DO COnSUMIDOR | cristiano sobral

esclarecimentos sobre cobrança de taxas, 
tarifas e encargos bancários”.

02. lembre que o vício apresenta pra-
zos decadenciais de 30 dias para produtos 
ou serviços não duráveis e 90 dias para 
produtos ou serviços duráveis. Já para 
o fato (acidente de consumo) o prazo é 

prescricional de 5 anos. observem os ar-
tigos 26 e 27 do cDc.

03.  a inversão do ônus da prova pode 
ser ope judicis (art. 6 inc viii) e ope legis 
(art. 12§3, 14§3 e 38) no cDc. na inver-
são ope judicis ocorre análise do critério 
subjetivo do julgador e na ope legis não.

01. atenção para a súmula 477 do stJ: 
“a decadência do artigo 26 do cDc não é 
aplicável à prestação de contas para obter 

01. os pais respondem objetivamente 
pelos atos praticados pelos filhos, confor-
me o art.932 inc. i e o art.933, ambos do 

DIReITO InTeRnACIOnAL | bruno viana

guai e uruguai. Em 2012, a venezuela tam-
bém passou ao status Estado Parte do bloco.

02. Deportação - a deportação consis-
te na saída compulsória do estrangeiro do 
território que Entra ou PErmanEcE 
irrEGular no brasil.

01. mercosul - são Estados Parte funda-
dores do mercosul: argentina, brasil, Para-

03. asilo vs. refúgio - na prática, o asilo 
é aplicado aos casos de perseguição políti-
ca individualizada. no caso do refúgio, na 
prática é aplicado aos casos em que a ne-
cessidade de proteção atinge a um número 
elevado de pessoas.



DIReITO CIVIL | luciano FiGuEirEDo

01. Erro, dolo, coação, lesão, estado 
de perigo e fraude contra credores são 
defeitos do negócio jurídico que ocasio-
nam a sua anulabilidade, no prazo deca-
dencial de 4 (quatro) anos – arts. 178 e 
179 do código civil.

02. a legislação aplicável ao direito su-
cessório é a da época da abertura da suces-
são, a qual ocorrerá com a morte (droit de 
saisine). sendo assim, caso o cidadão tenha 
falecido ainda à época da legislação pretéri-

ta (cc/16), mesmo que o seu inventário e 
partilha apenas finde na vigência da lei atual 
(cc/02), a anterior que incidirá, havendo 
ultra-atividade normativa (arts. 1.784 e 
1.787 do cc/02). 

03. no regime da comunhão parcial de 
bens vige a regra geral da separação para o 
passado e comunhão para o futuro. lem-
bre-se, doações e heranças recebidas por 
um dos cônjuges, bem como o patrimônio 
sub-rogados nestes casos, não comunicam.

DIReITO CIVIL | robErto FiGuEirEDo

01. a deserdação é a privação da legí-
tima dos herdeiros necessário (cc, art. 
1962) e pressupõe testamento. a indigni-
dade é a exclusão do herdeiro da herança 
em geral, independente de testamento 
(cc, art. 1.814).

02. nos termos da súmula 449 do stJ 
é possível a penhora da vaga de garagem, 
desde que esta tenha matrícula própria. se 

não possuir matrícula própria será bem de 
família impenhorável.

03. Posse direta é aquela em que o pos-
suidor tem contato material e imediato 
com a coisa (Ex: inquilino, locatário). Posse 
indireta é aquela em que o possuidor está 
afastado da coisa (Ex: o proprietário no 
contrato de locação, locador).
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PROCeSSO CIVIL | anDré mota

conEXÃo ou continÊncia. have-
rá a conEXÃo quando, entre duas ou 
mais causas, houver identidade de objeto 
ou causa de pedir; já a continÊncia se 
dará quando houver identidade de partes e 
causa de pedir, mas o objeto de uma, por 
ser mais amplo, abrange o da outra.

02. a citação será feita por oFicial 
DE JustiÇa: a) nas ações de estado; b) 
quando for ré pessoa incapaz; c) quando for 
ré pessoa de direito público; d) nos proces-
sos de execução; e) quando o réu residir em 
local não atendido pela entrega domiciliar 

de correspondência; f) quando o autor a 
requerer de outra forma.

03. a altEraÇÃo Do PEDiDo 
ou Da causa DE PEDir deve obede-
cer às seguintes regras: a) antes da citação, 
o autor poderá aditar o pedido, correndo 
à sua conta as custas acrescidas em razão 
dessa iniciativa; b) Feita a citação, é proibi-
do ao autor modificar o pedido ou a causa 
de pedir, sem o consentimento do réu; c) 
a alteração do pedido ou da causa de pedir 
em nenhuma hipótese será permitida após 
o saneamento do processo.

01. a competência em razão do valor 
e do território poderá ser modificada pela 
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PROCeSSO CIVIL | sabrina DouraDo

01. Quando a sentença não determinar 
o valor devido, procede-se à sua liquida-
ção. Dorequerimento de liquidação de 
sentença será a parte intimada, na pessoa 
de seu advogado. Da decisão de liquidação 
caberá agravo de instrumento.

02. a medida cautelar poderá ser subs-
tituída, de ofício ou a requerimento de 
qualquer das partes, pela prestação de 
caução ou outra garantia menos gravosa 
para o requerido, sempre que adequada 
e suficiente para evitar a lesão ou repará-
-la, integralmente. cabe à parte propor a 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos da data da efetivação da medida cau-
telar, quando esta for concedida em pro-
cedimento preparatório.

03. as possessórias tem natureza dú-
plice, logo, nelas não será cabível recon-
venção. ademais, aplica-se a elas a fungi-
bilidade, senão vejamos: a propositura de 
uma ação possessória em vez de outra não 
obstará a que o juiz conheça do pedido e 
outorgue a proteção legal correspondente 
àquela, cujos requisitos estejam provados. 

DIReITO DO TRAbALhO | raFaEl tonassi

atingidos pelas cláusulas regulamentares 
que revoguem ou alterem vantagens defe-
ridas anteriormente, súmula 51 do tst.

02. a rescisão indireta ocorre quando 
o empregado entender como impossível a 
manutenção do contrato de trabalho por 
força de falta grave cometida pelo empre-
gador (art. 483 da clt). nesse caso, o em-
pregado terá direito à percepção de todas 

01. havendo alteração do regulamento 
interno da empresa, somente os trabalha-
dores admitidos após a revogação ou alte-
ração do regulamento da empresa serão 

as verbas rescisórias a que teria direito em 
caso de uma dispensa sem justa causa.

03. é válida a compensação de horário 
alternando 48 horas semanais em uma se-
mana e 40 horas em outra, conhecida como 
“semana espanhola”, mediante ajuste por 
acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
sem violar os arts. 59, §2o da clt e 7o , Xiii 
da crFb/88 , vide oJ 323 dasDi-1 do tst.

conservação só pode ser feita mediante lei 
específica. é que a constituição Federal 
(artigo 225, §1º, iii) diz que a alteração e 
a supressão de um espaço territorial espe-
cialmente protegido apenas serão permi-
tidas através de lei. é pressuposto para a 
instituição de uma unidade de conservação 
a realização prévia de estudos técnicos e de 
consulta pública que permitam identificar 
a localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para a unidade.

02. as unidades de conservação são 
divididas em dois grandes grupos: unida-
des de proteção integral e unidades de 
uso sustentável. nas unidades de proteção 
integral o objetivo básico é preservar a na-
tureza, sendo admitido apenas o uso indi-

reto dos seus recursos naturais, salvo raras 
exceções. é o grupo em que há uma maior 
proteção, sendo ideal para áreas ambientais 
intocáveis em razão do seu elevado valor 
natural, a exemplo do Parque nacional de 
Fernando de noronha.

03. De acordo com o artigo 14, §1º, da lei 
6.938/81, é o poluidor obrigado, indepen-
dentemente da existência de culpa, a inde-
nizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua ati-
vidade, razão pela qual a responsabilidade civil 
por danos ambientais é objetiva. considera-
-se poluidor como a pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente, por atividade causa-
dora de degradação ambiental.

01. as unidades de conservação serão 
criadas por ato do Poder Público, ou seja, 
por lei ou decreto. Entretanto, mesmo 
que nascida por decreto, a desafetação ou 
redução dos limites de uma unidade de 

DIReITO AMbIenTAL | FrEDErico amaDo



DIReITO PenAL | GEovanE moraEs

01. Para estabelecer o regime inicial de 
pena, nos termos do art. 33, §2º, cP de-
verá observar o magistrado a pena efeti-
vamente sentenciada e a manifestação ou 
não de reincidência por parte do conde-
nado, adotando os seguintes critérios: em 
sendo o agente condenado a pena superior 

a 8 anos, o regime inicial obrigatoriamente 
deverá ser o fechado. caso a pena impu-
tada seja superior a 4 e não ultrapasse o 
limite de 8 anos e o condenado seja não 
reincidente, o regime inicial poderá ser 
semi-aberto. nas mesmas condições de 
pena, caso o condenado seja reincidente, 
o regime inicial será fechado. Por fim, caso 
ao réu seja imputado pena igual ou inferior 
a 4 anos e em sendo este não reincidente, 
o regime inicial será o aberto. nas mesmas 
condições de pena, em sendo reconhecida 
a reincidência do condenado, o regime ini-
cial será semi-aberto.

02. a prescrição da pretensão puniti-
va nos crimes contra a liberdade e a dig-

nidade sexual de crianças e adolescentes 
praticados após a entrada em vigor da lei 
Joana maranhão (lei 12.650 de 17/05/12) 
terá seu termo inicial na data que a vítima 
completar 18 anos, salvo se a esse tempo já 
houver sido proposta a ação penal, confor-
me previsão do art. 111, inciso v do cP.

03. a utilização de arma de brinquedo 
(simulacro) para intimidar a vítima no rou-
bo não caracteriza a causa de especial au-
mento de pena, previsto no art. 157, §2º, 
inciso i do cP, devendo ser reconhecido 
apenas o roubo simples nos termos do ca-
put do referido artigo. tal posicionamento é 
majoritário em sede de stJ e stF.
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PROCeSSO DO TRAbALhO | aryanna manFrEDini

01. litisconsortes com procuradores 
diferentes não têm prazo em dobro no pro-
cesso do trabalho (oJ 310, sDi-1, tst).

02. o acordo homologado judicial-
mente tem força de decisão irrecorrível, 
de modo que transita em julgado na data 
da sua homologação judicial (sumula 100, 
v, tst), sendo desconstituído por ação 
rescisória (súmula 259, tst).

03. nas causas sujeitas ao procedi-
mento sumaríssimo, somente será admi-
tido recurso de revista por contrariedade 
a súmula de jurisprudência uniforme do 
tribunal superior do trabalho ou a súmu-
la vinculante do supremo tribunal Fede-
ral e por violação direta da constituição 
Federal (art. 896, § 9°, clt).

PROCeSSO PenAL | ana cristina mEnDonÇa

provas, será possível a propositura da ação 
penal (súm. 524, stF). mas há exceções. 
Fazem coisa julgada os arquivamentos mo-
tivados pela atipicidade da conduta e pela 
extinção da punibilidade.

02. no Júri, sorteado cada jurado den-
tre os presentes à sessão de Julgamento, 
as partes poderão promover sua recusa, de 
forma motivada ou imotivada. as recusas 
motivadas não possuem limite máximo, 
mas as imotivadas (ou peremptórias) são de 
no máximo 3 para cada parte (se forem vá-
rios acusados, as recusas poderão ser feitas 

01. a decisão de arquivamento de in-
quérito tem natureza de ato administrativo 
complexo, não fazendo coisa julgada ma-
terial. assim, com o surgimento de novas 

por um só defensor). um número elevado 
de recusas pode resultar na separação do 
julgamento de corréus.

03. na lavagem de capitais a competência 
para processo e julgamento é definida pelo 
crime antecedente. se os valores objeto da 
lavagem forem fruto de crime federal, a com-
petência será da Justiça Federal, se tiverem 
origem em crime estadual, da Justiça Esta-
dual. o agente poderá ser processado pela 
lavagem de dinheiro ainda que o crime ante-
cedente não tenha sido objeto de processo.



DIReITOS hUMAnOS | Flavia bahia

pessoas ou entidades que sejam oficialmente 
reconhecidas pelos Estados Partes.

02. a convenção americana de Direi-
tos humanos reconhece como garantias 
judiciais do acusado em processo criminal 
o direito à defesa técnica, inclusive por ad-
vogado oferecido pelo Estado; o direito de 
não-incriminação e o direito de, em caso de 

01. a comissão interamericana de Di-
reitos humanos é órgão não jurisdicional que 
recebe petições individuais acerca de vio-
lações de direitos humanos, que podem ser 
apresentadas por qualquer pessoa, grupos de 

absolvição, não ser novamente processado-
pelos mesmos fatos.

03. o Pacto internacional de Direitos 
Econômicos, sociais e culturais prevê que 
tais direitos têm aplicação progressiva, pois 
os Estados devem dispor do máximo dos 
recursos disponíveis para a sua realização, 
sendo vedado o retrocesso social.

DIReITO eMPReSARIAL | Francisco PEnantE

trato também recebe o nome de aGÊn-
cia, sendo o representante, por isso, de-
signado agente comercial.

02. é patenteável a invEnÇÃo que 
atenda aos requisitos de novidade, ativida-
de inventiva e aplicação industrial. é paten-
teável como moDElo DE utiliDaDE 
o objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apre-
sente nova forma ou disposição, envolven-
do ato inventivo, que resulte em melhoria 
funcional no seu uso ou em sua fabricação.

01. contrato de representação comer-
cial: trata-se de contrato em que uma das 
partes, o representante comercial, se obri-
ga, mediante remuneração, a angariar ne-
gócios mercantis, como a compra e venda 
de produtos fabricados ou comercializados 
pela outra parte, o representado. Esse con-

03. operações societárias (lei 
6.404/76): transformação – é a operação 
pela qual a sociedade passa, independen-
temente de dissolução e liquidação, de um 
tipo para outro; incorPoraÇÃo – é a 
operação pela qual uma ou mais sociedades 
são absorvidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obrigações; FusÃo 
– é a operação pela qual se unem duas ou 
mais sociedades para formar sociedade 
nova, que lhes sucederá em todos os direi-
tos e obrigações.

DIReITO COnSTITUCIOnAL | Flavia bahia

cação das leis, buscando aplicação uniforme 
da jurisprudência do stF. se contrariada ou 
aplicada indevidamente por ato adminis-
trativo ou decisão judicial ensejará o ajuiza-
mento de reclamação constitucional.

02. a desincompatibilização do cargo do 
Poder Executivo significa a necessidade de 
renúncia para os que pretenderem se can-
didatar a outro cargo eletivo, o que deve 
ocorrer pelo menos seis meses antes do 

01. a súmula vinculante foi introdu-
zida no ordenamento jurídico pela Ec nº 
45/2004 com o objetivo garantir a celeri-
dade nos julgamentos e efetividade na apli-

pleito eleitoral. não há necessidade de de-
sincompatibilização para os que pretendem 
se reeleger, ou seja, ocupar o mesmo cargo.

03. as comissões Parlamentares de in-
quérito devem garantir o direito ao silêncio 
ao investigado e também às testemunhas. 
Podem convocar magistrados, desde que 
para tratar de questões administrativas e 
não jurisdicionais, sob pena de ofensa ao 
princípio da separação dos poderes.

eCA | cristianE DuPrEt

01. a internação constitui medida so-
cioeducativa privativa de liberdade, que 
pode ser aplicada ao adolescente que pra-
ticou ato infracional. no entanto, em se 
tratando de medida excepcional, somente 
poderá ser aplicada quando houver ato in-
fracional praticado com violência ou grave 
ameaça à pessoa, reiteração no cometi-

mento de outras infrações graves ou des-
cumprimento injustificado e reiterado de 
medida anteriormente imposta.

02. a medida socioeducativa de inter-
nação nāo comporta prazo determinado, 
devendo sua manutenção ser reavaliada no 
máximo a cada seis meses. no entanto, a 
medida possui prazo máximo, que em regra 
é de três anos. no caso de descumprimen-
to injustificado e reiterado de medida an-
teriormente imposta, o prazo máximo de 
internação é diferenciado, nāo podendo ser 

superior a três meses, caso em que deve ser 
decretada judicialmente, observado o devi-
do processo legal.

03. a hospedagem de menores de dezoi-
to anos em hotéis, pensões ou congêneres 
somente é permitida se os mesmos estive-
rem acompanhados dos pais ou de respon-
sável ou portando autorização. o namorado 
maior não é responsável pela namorada me-
nor de dezoito anos. se a proibição do Eca 
for descumprida, o responsável pelo estabe-
lecimento comete infração administrativa.



FILOSOFIA | bErnarDo montalvÃo

seria fundamentada em outra decisão. E a 
primeira decisão estaria fundamentada em 
um ato de crença. 

02. segundo niklas lhumann, o princí-
pio maior da Dogmática Jurídica é o prin-
cípio da inegabilidade dos pontos de parti-
da. ou seja, os dogmas são tomados como 
ponto de partida para decisão dos conflitos 
jurídicos. Para decidir o conflito jurídico, o 

01. segundo carl schmitt, o funda-
mento do Direito é um ato de crença. Para 
este autor, o Direito e suas normas jurídi-
cas resultam de uma decisão. uma decisão 

preço que se paga é o de não colocar o dog-
ma jurídico em xeque.

03. o critério, segundo Dworkin, aplicá-
vel às regras jurídicas, no caso de um even-
tual conflito entre elas, é o do tudo ou nada. 
não é possível aplicar uma regra pela meta-
de. ou ela é aplicada, ou é afastada. ou é 
válida, ou inválida. não há falar-se, então, no 
que tocas às regras, de ponderação.

DIReITO AMbIenTAL | FrEDErico amaDoDIReITO TRIbUTáRIO | JosianE minarDi

DIReITO AMbIenTAL | FrEDErico amaDoDIReITO TRIbUTáRIO | EDuarDo sabbaG

01. a legislação tributária é composta 
por: leis, tratados e convenções interna-
cionais, decretos e normas complementa-
res. as normas complementares são: atos 
normativos expedidos pelas autoridades 

administrativas, Decisões administrati-
vas que a lei atribua eficácia normativa, 
praticas reiteradamente observadas pelas 
autoridades administrativas e convênios.

02. Pessoa física que importar bem 
para uso próprio não paga iPi na impor-
tação, mas terá que recolher o icms 

importação, se houver lei estadual que 
assim determinar.

03. tudo que estiver em nome de institui-
ções religiosas e cumprir suas finalidades es-
senciais estará imune aos impostos, ainda que 
os bens estejam locados para terceiros. cuida-
do! maçonaria não tem imunidade tributária!

01.   Princípio da vedação ao confisco: 
o tributo com efeito de confisco pressu-
põe a tributação em excesso, exacerbada 
ou escorchante. Por outro lado, a exação 
que se fia nos limites da capacidade contri-
butiva do cidadão mantém-se na ideal zona 
intermediária entre o confisco e o mínimo 
razoável na tributação. a vedação à confis-
cabilidade proíbe a instituição de quaisquer 
tributos com caráter de absorção substan-

cial da propriedade privada, sem a corres-
pondente indenização. Entretanto, vale 
destacar que o texto constitucional permite 
que se dê tal apropriação sem indenização 
em duas situações: pena de perdimento de 
bens (art. º, Xlvi, b, cF) e expropriação 
de glebas destinadas a culturas de plantas 
psicotrópicas (art. 43 da cF).

02. Princípio da não limitação ao tráfego 
de pessoas e bens: o princípio da não limi-
tação ao tráfego de pessoas e bens, previsto 
no inciso v do art. 50 da cF, determina 
que a intermunicipalidade e a interestadu-
alidade não poderão ser fatos geradores de 
quaisquer tributos, sejam eles federais, es-
taduais ou municipais. no entanto, cabem 
aqui duas atenuações, sendo uma de ordem 
constitucional (art. 50, v, parte final, cF), 
referente aos pedágios, e outra de ordem 

doutrinária, referente ao icms, exigido 
pelas autoridades fiscais nos Postos de Fis-
calização das rodovias.

03. imunidade recíproca: o art. 50, vi, 
a, da cF dispõe que é vedado à união, aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municí-
pios a instituição de impostos sobre patri-
mônio, renda ou serviços uns dos outros. tal 
norma visa assegurar e confirmar o princí-
pio da isonomia e o equilíbrio federativo en-
tre as pessoas políticas (ou federalismo de 
equilíbrio). Por conta disso, tem-se que as 
entidades impositoras apresentam-se pari-
ficadas, e não hierarquizadas. além disso, a 
regra se estende às autarquias e fundações 
públicas, em razão da personalidade jurídica 
de direito público de que são possuidoras 
(art. 50, § º, da cF).

eSTATUTO e éTICA | Paulo machaDo

01. o substabelecimento do mandato, 
com reserva de poderes, é ato pessoal do 
advogado da causa. o substabelecimento 
do mandato sem reservas de poderes exige o 
prévio e inequívoco conhecimento do cliente. 

02. o advogado deve informar o cliente, 
de forma clara e inequívoca, quanto a even-

tuais riscos da sua pretensão, e das conse-
qüências que poderão advir da demanda.

03. é proibido o registro, nos cartórios de 
registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas 
comerciais, de sociedade que inclua, entre 
outras finalidades, a atividade de advocacia.
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