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Olá, caro novo aluno! 
 
Com o envio desta Meta inaugural, começamos a trilhar um percurso sólido cujo destino final
será sua aprovação na primeira fase do Exame da OAB. 
 
Como estudar as tarefas da “Sugestão de Organização” 
  
A sua “Sugestão de Organização” foi elaborada levando-se em conta a priorização das
disciplinas feita por você, a partir da sua percepção do nível de domínio dessas disciplinas e da
sua afinidade com elas, bem como o grau de importância das disciplinas no contexto geral do
Exame de Ordem. Desta forma, o seu estudo será mais agradável e estrategicamente
organizado, ao seguir a ordem sugerida abaixo (ver tabela mais adiante).  
A Meta de estudos possui “n” tarefas para serem cumpridas durante uma semana, de acordo
com a sua disponibilidade horária de estudo semanal. O estudo de cada tarefa deve ser feito em
um tempo aproximado de uma hora e trinta minutos. A variação em torno desse tempo
estimado vai depender de alguns fatores, tais como: 
1) o nível de complexidade e a importância do assunto a ser estudado; 
2) a sua facilidade com a disciplina; 
2) a circunstância de você já ter ou não um resumo do assunto a ser estudado; 
3) a maneira como o orientador repartiu o conteúdo da tarefa, alongando-o ou encurtando-o, de
modo a não “quebrar” um mesmo assunto em tarefas distintas. 
  
Exemplo elaborado a partir da hipótese de uma disponibilidade semanal de 18 horas
(resultando em 12 Tarefas por Meta): 
  
SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO 
  
Tarefas: 
1ª - Disciplina A 
2ª - Disciplina C 
3ª - Disciplina A 
4ª - Disciplina D 
5ª - Disciplina F 
6ª - Disciplina C 
7ª - Disciplina E 
8ª - Disciplina B 
9ª - Disciplina E 
10ª - Disciplina B 
11ª - Disciplina F 
12ª - Disciplina C 
  
Vamos supor que sua disponibilidade de estudo semanal (18 horas) esteja distribuída da
seguinte forma: 
  
2ªf – 3h 
3ªf – sem disponibilidade 
4ªf – 4.5h 
5ªf – 6h 
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6ªf – sem disponibilidade 
sábado – 4.5h 
domingo – sem disponibilidade 
  
  
  
Você estudará da seguinte forma: 
  
Tarefa – Disciplina – dia da semana 
1ª - Disciplina A - estudo na 2ª feira 
2ª - Disciplina C - estudo na 2ª feira 
------------------------------------------------ 
totalizando as 3 horas disponíveis na 2ª 
------------------------------------------------ 
3ª - Disciplina A - estudo na 4ª feira 
4ª - Disciplina D - estudo na 4ª feira 
5ª - Disciplina F - estudo na 4ª feira 
------------------------------------------------- 
totalizando as 4,5 horas disponíveis na 4ª 
------------------------------------------------- 
6ª - Disciplina C - estudo na 5ª feira 
7ª - Disciplina E - estudo na 5ª feira 
8ª - Disciplina B - estudo na 5ª feira 
9ª - Disciplina E - estudo na 5ª feira 
------------------------------------------------ 
totalizando as 6 horas disponíveis na 5ª 
------------------------------------------------ 
10ª - Disciplina B - estudo no sábado 
11ª - Disciplina F - estudo no sábado 
12ª - Disciplina C - estudo no sábado 
-------------------------------------------------------- 
totalizando as 4,5 horas disponíveis no sábado 
-------------------------------------------------------- 
  
  
  
 
 
Orientação Técnica
 
 
 
Seu Planejamento de Estudo oferece uma preparação ampla e completa, enfatizando os
principais pontos cobrados neste Exame, cuja elaboração e aplicação estão sob a
responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) desde 2010. Nossa equipe de
orientadores fez um levantamento de todos os assuntos mais abordados desde então, a
fim de priorizar o que realmente importa para a sua aprovação.  Além disso, os materiais
indicados nas Metas são os mais adequados para proporcionar um estudo eficiente e
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versátil, de forma que você possa enfrentar com segurança as provas aplicadas pela
FGV. 
 
Tendo em conta a “Sugestão de Organização” estabelecida, iniciaremos com o estudo daquelas
disciplinas prioritárias e, no decorrer do Planejamento de Estudo, incluiremos as demais. 
 
Temos certeza de que, a partir de hoje, seus estudos tomarão um novo rumo e você perceberá
que o seu esforço pessoal e a sua disciplina, aliados à nossa orientação, produzirão ótimos
resultados, inclusive de forma relativamente rápida. 
 
A seguir, são apresentadas instruções gerais para a abordagem das matérias que exigem
estudo teórico combinado com a resolução de exercícios. Como proceder? Vamos lá: 
  
1° Passo 
Quando for orientado em sua Meta a ler determinado assunto, você deverá sublinhar no seu
material de estudo tudo aquilo que considerar importante, retirando as redundâncias que
eventualmente existam em um mesmo trecho lido. 
No caso de leitura em materiais impressos, recomendamos que você utilize lápis neste primeiro
momento. Posteriormente, à medida que confirmar a real importância das informações
sublinhadas, será possível adicionar grifos com pincel marca-texto e, para detalhes ainda mais
importantes, caneta vermelha ou de outra cor que se destaque visualmente. 
No caso de leitura por meios digitais, você poderá utilizar alguns programas com
funcionalidades adicionais – tais como grifos e marcações. Confira algumas sugestões em suas
“Orientações Iniciais de Estudo”. 
  
 
2° Passo 
Quando for instruído a revisar ou esquematizar o estudo de determinado assunto, você
deverá fazer um resumo esquemático, algo similar a um quadro sinótico, com referências às
páginas, dicas etc. Qual o objetivo? Montar um roteiro para as revisões futuras. Assim, se algum
tópico ficar no esquecimento, você terá a indicação exata do local (livro/apostila, capítulo,
página) onde encontrar o conteúdo esquecido. Em termos simples, a ideia é elaborar um quadro
sinótico aperfeiçoado (infelizmente não há tempo hábil para se fazer resumo de tudo). 
Para auxiliá-lo na elaboração de seus quadros sinóticos, baseie-se nos quadros presentes nas
aulas em PDF de Direito Civil do Prof. Lauro Escobar. O exemplo poderá ser conferido em
qualquer aula demonstrativa gratuita (Aula 00) do Curso de Direito Civil do professor no site 
www.pontodosconcursos.com.br. 
Caso você opte por fazer tal quadro de forma manuscrita, recomendamos que se use lápis, pois
assim será possível alterá-lo com mais facilidade. Por outro lado, caso seja da sua preferência,
também é possível que você utilize editores de texto digitais – tais como o Word. Dessa
maneira, é conservada a maleabilidade de seu material de revisão, permitindo e facilitando
edições futuras, que serão feitas à medida que se evolui no estudo das matérias. De forma
natural, à medida que consolidamos a compreensão geral de determinada matéria, adquirimos a
percepção necessária para aperfeiçoar essas anotações.  
Para mais informações sobre resumos, consulte as “Orientações Iniciais de Estudo” que você
recebeu por e-mail. 
  
3° Passo 
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Quando você fizer exercícios de determinado assunto, deve sempre anotar no quadro sinótico
as questões que errou e as que, por algum motivo, achou interessantes. É muito importante
que, ao anotar tais questões, também se anotem o material e a aula referente ao assunto. Caso
contrário, é bem provável que você acabe ficando perdido em suas referências... 
  
4° Passo 
Procure sempre melhorar seus resumos nas futuras revisões. Eventualmente, quando você fizer
exercícios, poderá notar que alguns tópicos importantes não estão anotados em seu
quadro/resumo, possivelmente por terem passado despercebidos no estudo inicial. Nesse caso,
você deverá rever a teoria e preencher a lacuna deixada anteriormente em seu resumo.
Adicionalmente, você também deverá fazer referência a novas questões, itens da legislação etc. 
  
  
Caro aluno, no ambiente acadêmico, é muito comum ouvir frases como estas: 
“Eu esqueço tudo! Parece que leio, leio, leio e não fica nada”. 
“Como vou revisar um livro de 1000 páginas na semana da prova? Não vai dar tempo!” 
  
Vamos combinar uma coisa? Agora, seus resumos são seus melhores amigos! A ideia é que
você tenha um material pronto, de forma que, quando for publicado um edital, você possa
revisá-lo com rapidez e tranquilidade, sobrando tempo para dar atenção às novidades
legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias. 
 
Esquecer, todo mundo esquece! O diferencial é quanto tempo se leva para relembrar! 
 
Não se preocupe se você não conseguir cumprir no prazo as tarefas desta primeira semana.
Adiantamos que a primeira semana costuma ser a mais complicada de todas, já que é
justamente quando você começa a se organizar para virar um “estudante profissional” e ainda
precisa eventualmente providenciar alguns materiais. É natural que passemos por essa fase de
adaptação com alguma ansiedade. Fique tranquilo! Em pouco tempo, essa sensação um tanto
desconfortável passa e tudo melhora. 
  
Agora que você já sabe o que fazer, mãos à obra! 
  

Sugestão de Ordenação

1) Direito Administrativo

2) Direito Tributário

3) Direito do Trabalho

4) Legislação da OAB

5) Direito Empresarial

6) Direito Processual do Trabalho

7) Direito Processual Penal

8) Direito Penal
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TAREFAS DE ESTUDO
 
 
Direito Administrativo
 
Tarefa - assunto: REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 
  
Direito Administrativo OAB – 1ª e 2ª fases - Editora Juspodivm - 2016 - Matheus
Carvalho
 
 
Tarefa: 
Prezado examinando(a), 
 
Aqui tem início o nosso Roteiro de Direito Administrativo. Esta disciplina  responde por 7,5% do total das
questões do Exame de Ordem, ou seja, seis das oitenta questões que compõem a prova que você realizará
são dedicadas a este ramo do Direito.  
O presente Roteiro compõe-se de 26 Tarefas, por meio das quais são apresentados os 12 temas centrais (
Tópicos) em que o conteúdo programático da disciplina foi estruturado. 
O conteúdo doutrinário deste Roteiro foi criteriosamente selecionado de modo a abranger todos os temas de
Direito Administrativo que você deve dominar para lograr êxito em sua prova.  
A compreensão dos temas tratados em cada Tarefa deve ser feita a partir das fontes de estudo descritas
abaixo.
LEGISLAÇÃO: a leitura da “lei seca” é essencial na sua preparação para o Exame de Ordem. A legislação
consultada, frise-se, deve estar atualizada. Uma boa fonte de consulta à legislação é o site 
www.planalto.gov.br. 
JURISPRUDÊNCIA: o entendimento dos Tribunais Superiores relativo ao tema específico, consolidado em
suas respectivas Súmulas, é destacado nas Tarefas. 
DOUTRINA: todas as dicas de conteúdo doutrinário constantes de cada Tarefa devem ser lidas.
Adicionalmente, você deve estudar o tema abordado por meio do material (livro, apostila e similares utilizados
na graduação) que já possui e com o qual está mais familiarizado. Todavia, cientes da extensão do programa
da disciplina Direito Administrativo, bem como da rapidez com que o Direito se renova, tornando obsoletos
livros adquiridos há alguns (ainda que poucos) anos, indicamos um livro de doutrina com conteúdo resumido,
porém atualizado, que pode ser utilizado alternativamente OU cumulativamente com o seu material próprio.
Trata-se da obra “Direito Administrativo OAB – 1ª e 2ª fases, Matheus Carvalho, Editora Juspodivm, 5ª edição,
2016”. Assim, a fonte de estudo DOUTRINA consiste em: dicas da Tarefa E (livro indicado E/OU material
próprio). 

9) Direito Constitucional

10) Direito Civil

11) Direito Processual Civil

12) Direito Processual Civil
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO: a resolução de exercícios é de crucial importância na sua preparação.
Indicamos a resolução das questões constantes do livro “Como passar na OAB 1ª fase - 5.500 questões
comentadas – Coordenador Wander Garcia - Editora Foco - 12ª edição - 2016”. 
 
Boa preparação!
 
 
TÓPICO 1 (Parte 1/2) 
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Conceito de Direito
Administrativo. Fontes do Direito Administrativo. Interpretação e integração. Administração Pública: definição
e abrangência. Aspectos subjetivo e objetivo da definição. Regime jurídico administrativo.
 
Fontes de estudo: 
A compreensão dos temas tratados nesta Tarefa deve ser feita a partir da leitura das fontes de estudo
indicadas abaixo, bem como da resolução dos exercícios propostos:
 
Legislação: 
• Artigos 37, caput, e 103-A da Constituição Federal;  
• art. 2° da Lei n° 9.784/99 
Jurisprudência: 
• Súmula 473 do STF 
Doutrina: 
• Conteúdo doutrinário da Tarefa 1 adiante exposto 
• Livro com doutrina resumida indicado: Capítulo “Princípios”, item “Princípios básicos”
  e/ou 
• Material próprio: todos os subitens integrantes do TÓPICO 1 (Parte 1/2) acima listados 
Exercícios de fixação: 
• Resolver os exercícios propostos ao final desta Tarefa 1  
 
Dicas e Conteúdo: 
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
O presente tópico é a chave para o entendimento de todo o programa de Direito Administrativo. A assimilação
segura dos diversos institutos jurídicos que integram esse ramo do direito só será possível a partir da
completa compreensão dos seus princípios informadores e do regime jurídico aplicável às relações entre a
Administração Pública e os administrados.  
Sendo assim, você deve dispensar atenção especial ao conteúdo deste tópico, envidando todos os esforços
para a assimilação completa dos conceitos doutrinários definidos nas Tarefas, tendo em mente que o domínio
desse tema tornará mais fácil o aprendizado dos tópicos subsequentes.   
 
1) De forma bastante sintética, o Direito Administrativo pode ser conceituado como o conjunto de normas
jurídicas (regras e princípios) que, buscando a consecução do interesse público, disciplinam as relações
jurídicas decorrentes do exercício da função administrativa pelos agentes, órgãos e entidades do Estado. 
2) A construção do Direito Administrativo dá-se a partir de suas principais FONTES: a LEI, a DOUTRINA, a 
JURISPRUDÊNCIA e os COSTUMES. 
3) A lei é a fonte principal (primordial ou primária) do Direito Administrativo. O vocábulo “lei”, enquanto
comando geral, abstrato e impessoal, abrange a Constituição e suas emendas, leis complementares, leis
ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos, dentre outros. 
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4) A doutrina é fonte secundária do Direito Administrativo, representada pelo conjunto de construções
teóricas e proposições formuladas pelos estudiosos da Ciência Jurídica. 
5) A jurisprudência é igualmente fonte secundária do Direito Administrativo, entendida como o conjunto de
reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido. Em regra, não possui efeito vinculante (não obriga que o
entendimento nela firmado seja adotado em futuras decisões).  
6) Todavia, deve-se ressaltar que as decisões do STF proferidas em sede de controle abstrato de
constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF) possuem efeito erga omnes e vinculam os demais órgãos do
Poder Judiciário e todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal. Registre-se, ainda, a introdução da súmula vinculante no direito brasileiro (art. 103-A da CF).
Após aprovada pelo STF, o enunciado da súmula terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas. Esses pronunciamentos
judiciais com efeito vinculante, por estabelecerem normas de observância obrigatória (inovam o ordenamento
jurídico), não podem ser considerados meras fontes secundárias, mas sim fontes principais do Direito
Administrativo. 
7) Os costumes, conjunto de regras não escritas observadas de modo uniforme pelo grupo social, são
reconhecidos como fonte secundária do Direito Administrativo, desde que não se formem em sentido contrário
à lei (costume contra legem). Para que um comportamento reste caracterizado como um costume, dois
elementos devem estar presentes, a saber: a) a sua adoção reiterada e uniforme pelo grupo social; e b) a
convicção de que ele é obrigatório. A praxe administrativa, assim entendida como a simples rotina
administrativa, não se confunde com o costume, não sendo considerada, na opinião da maioria dos autores,
fonte do Direito Administrativo. 
8) Deve-se notar que são plenamente aplicáveis ao Direito Administrativo os tipos básicos de 
INTERPRETAÇÃO das normas jurídicas: a) quanto à fonte: interpretação doutrinária, interpretação judicial e
interpretação autêntica; b) quanto aos efeitos: interpretação declaratória, interpretação extensiva e
interpretação restritiva. 
9) São igualmente utilizados nesse ramo do Direito os clássicos métodos interpretativos: literal (ou
gramatical), lógico, histórico e sistemático. 
10) No tocante à INTEGRAÇÃO (preenchimento de lacunas) do Direito Administrativo, são empregadas as
soluções clássicas. Vale dizer, o recurso à analogia, o recurso aos costumes e o recurso aos princípios
gerais de Direito são três técnicas de integração aplicáveis quando o problema consiste em suprir as
lacunas do Direito Administrativo. 
11) Como é sabido, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público constituída por três elementos
indissociáveis e indispensáveis: povo, território e governo soberano. Para a consecução de seus fins, o
Estado por meio de seus órgãos exerce três funções básicas: a administrativa (ou executiva), a legislativa 
e a jurisdicional.  
12) De modo bastante genérico, a Administração Pública é o instrumento de que se vale o Estado para o
exercício de sua função administrativa.  
13) Nesse sentido, a Administração Pública encontra-se presente nos três “Poderes” aos quais foram
atribuídas as funções estatais (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário), uma vez que a
tripartição de funções NÃO é absoluta no âmbito do Estado.  
14) Com efeito, o Executivo legisla quando edita medidas provisórias, bem como julga (embora sem
definitividade) os processos administrativos que correm em seu âmbito; o Legislativo julga o Presidente da
República nos casos previstos na CF e administra os seus bens e serviços; o Judiciário legisla quando edita
o regimento de seus tribunais, bem como administra seu pessoal. 
15) Em resumo, a função administrativa, embora seja típica do Poder Executivo, também é exercida de forma
 atípica pelos Poderes Legislativo e Judiciário. 
16) Ademais, por força da forma federativa de Estado adotada pela Constituição Federal de 1988, o Estado
brasileiro é integrado por diferentes entes políticos autônomos (União, Estados membros, Distrito Federal e
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Municípios). Por conseguinte, constata-se a existência de administrações públicas autônomas em cada
uma das esferas de nossa federação (administração pública federal, administração pública distrital,
administrações públicas estaduais e administrações públicas municipais) 
17) Importante notar que o conceito de Administração Pública, segundo os doutrinadores, engloba dois
sentidos: o subjetivo e o objetivo.  
18) Em sentido subjetivo (ou orgânico ou formal), a administração pública pode ser definida como o 
conjunto de agentes públicos, de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da
função administrativa do Estado.  
19) Em sentido objetivo (ou material ou funcional), “a administração pública pode ser definida como a
atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a
consecução dos interesses coletivos” (Di Pietro). 
20) Enquanto que no sentido subjetivo de Administração Pública o que interessa é quem exerce a atividade,
no sentido objetivo o que importa é a atividade realizada (o que é exercido). 
21) A administração pública em sentido material compreende as seguintes atividades: a) serviço público 
(prestações para o atendimento de necessidades ou oferecimento de utilidades à população); b) polícia
administrativa (restrições ao exercício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo); c) fomento 
(incentivo à atividade privada de interesse público) e d) intervenção (atuações estatais que interferem no
setor privado); 
22) Um exemplo ajudará a esclarecer os dois sentidos acima definidos. Admita-se que determinado Município
tenha criado, sob a forma de empresa pública, a Cia. de Transportes Rio Feliz, com a incumbência de prestar
o serviço de transporte coletivo municipal. Tomada isoladamente, a companhia assim criada (uma pessoa
jurídica de direito privado) integra a Administração Pública em seu sentido subjetivo (orgânico ou formal),
enquanto que a atividade por ela desempenhada (prestação de serviço público) enquadra-se no aspecto 
objetivo (funcional ou material) de Administração Pública. 
23) Reunindo os dois sentidos acima, pode-se conceituar a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA como o conjunto
de agentes públicos, órgãos e pessoas jurídicas (entidades) incumbidos por lei de realizar a função
administrativa do Estado, a qual vem a ser a atividade concreta e imediata para a satisfação dos
interesses da sociedade. 

 
Como esse tema foi abordado pela FGV: 
 
(FGV/2013) Com relação ao sentido da expressão Administração Pública, analise as afirmativas a
seguir. 
I. Administração Pública, em sentido formal, relaciona-se à pessoa que executa atividades da
administração. 
II. Administração Pública, em sentido material, relaciona-se à atividade administrativa desempenhada
pelo Estado. 
III. Administração Pública, em sentido subjetivo, relaciona-se às pessoas jurídicas que executam a
Administração Pública em sentido objetivo, às atividades de execução desempenhadas pelo Estado. 
Assinale: 
 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente a afirmativa III estiver correta. 
c) se somente as afirmativas I e a III estiverem corretas. 
d) se somente as afirmativas II e a III estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. (correta)

 
24) No assim denominado REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO, coexistem duas ideias antagônicas, a
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saber: de um lado, as PRERROGATIVAS da Administração Pública e, de outro, as RESTRIÇÕES que lhe
são impostas. Vale dizer, ao mesmo tempo em que, por um lado, as aludidas prerrogativas colocam a 
Administração em posição de supremacia perante o particular, por outro, as restrições a que a
Administração está sujeita limitam a sua atividade a determinados fins e princípios.  
25) A desapropriação de imóvel particular por necessidade pública e a encampação de serviço público
concedido a particular são exemplos de situações em que uma característica essencial do regime jurídico
administrativo (supremacia do interesse público) mostra-se presente. 
26) A seu turno, a sujeição à realização de concursos públicos para a seleção de seu pessoal e a 
impossibilidade de alienação de bens públicos enquanto estes estiverem destinados a uma finalidade
pública específica são exemplos de restrições impostas à Administração Pública pelo regime jurídico
administrativo a que ela se subordina. 
27) Consoante entendimento do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, o regime jurídico
administrativo tem sua disciplina delineada por dois princípios fundamentais, a saber: a) supremacia do
interesse público sobre o privado; e b) indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos. 
28) O princípio da supremacia do interesse público justifica a concessão de prerrogativas à
Administração Pública, ao passo que o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe 
restrições à atuação administrativa.      
29) Em suma, o conjunto de prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração Pública constitui o
regime jurídico administrativo. Tais prerrogativas e restrições exteriorizam-se, no mais das vezes, sob a forma
de princípios, os quais informam o Direito Público e, notadamente, o Direito Administrativo. Tais princípios
serão analisados na tarefa seguinte. 
 
Exercícios de fixação: 
 
1) (OAB/MG) Pela expressão “regime jurídico administrativo”, designa-se: 
 
a) o conjunto de direitos e deveres do servidor público previstos, em parte, na Constituição da República e
completado por leis ordinárias dos entes da Federação; 
b) o conjunto de normas gerais sobre Administração Pública fixadas, em plano nacional, pelo Código
Administrativo; 
c) o plexo de formalidades legalmente estabelecidas para serem observadas na prática de atos
administrativos; 
d) o sistema lógico-jurídico que tipifica o Direito Administrativo, fundado nas prerrogativas e restrições
aplicáveis à Administração Pública 
 
2) (FGV/2013) Administração Pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os
agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo
Estado. 
Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de Administração Pública. 
 
a) Objetivo e funcional. 
b) Material e funcional. 
c) Objetivo e subjetivo. 
d) Subjetivo e orgânico. 
 
 
 
GABARITO:  
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1-D; 2-C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direito Tributário
 
Tarefa - assunto: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS. TRIBUTO. ESPÉCIES
TRIBUTÁRIAS.
 
  
Como se preparar para o Exame de Ordem – Vol. 4 – Tributário, 12ª edição, 2015 -
Método - 2015 - Robinson Sakiyama Barreirinhas
 
 
Tarefa: 
Prezado examinando(a), 
 
Aqui tem início o nosso Roteiro de Direito Tributário. Esta disciplina  responde por 5% do total das questões
do Exame de Ordem, ou seja, quatro das oitenta questões que compõem a prova que você realizará são
dedicadas a este ramo do Direito.  
O presente Roteiro compõe-se de 22 Tarefas, por meio das quais são apresentados os 12 temas centrais (
Tópicos) em que o conteúdo programático da disciplina foi estruturado.  
O conteúdo doutrinário deste Roteiro foi criteriosamente selecionado de modo a abranger todos os temas de
Direito Tributário que você deve dominar para lograr êxito em sua prova.   
A compreensão dos temas tratados em cada Tarefa deve ser feita a partir das fontes de estudo descritas
abaixo. 
LEGISLAÇÃO: a leitura da “lei seca” é essencial na sua preparação para o Exame de Ordem. A legislação
consultada, frise-se, deve estar atualizada. Uma boa fonte de consulta à legislação é o site 
www.planalto.gov.br. 
JURISPRUDÊNCIA: o entendimento dos Tribunais Superiores relativo ao tema específico, consolidado em
suas respectivas Súmulas, é destacado nas Tarefas. 
DOUTRINA: todas as dicas de conteúdo doutrinário constantes de cada Tarefa devem ser lidas.
Adicionalmente, você deve estudar o tema abordado por meio do material (livro, apostila e similares utilizados
na graduação) que já possui e com o qual está mais familiarizado. Todavia, cientes da extensão do programa
da disciplina Direito Tributário, bem como da rapidez com que o Direito se renova, tornando obsoletos livros
adquiridos há alguns (ainda que poucos) anos, indicamos um livro de doutrina com conteúdo resumido, porém
atualizado, que pode ser utilizado alternativamente OU cumulativamente com o seu material próprio. Trata-se
da obra “Como se preparar para o Exame de Ordem – Vol. 4 – Tributário, Robinson Sakiyama Barreirinhas,
Editora Método, 12ª edição, 2015”. Assim, a fonte de estudo DOUTRINA consiste em: dicas da Tarefa E (livro
indicado E/OU material próprio). 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO: a resolução de exercícios é de crucial importância na sua preparação.
Indicamos a resolução das questões constantes do livro “Como passar na OAB 1ª fase - 5.500 questões
comentadas – Coordenador Wander Garcia - Editora Foco - 12ª edição - 2016”. 
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Boa preparação!
 
 
TÓPICO 1 (parte 1/2) 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS. TRIBUTO. ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS.
Conceito de Direito Tributário. Estrutura e elementos da relação jurídica tributária. Definição de tributo. Análise
da definição.  
 
Fontes de estudo: 
 
A compreensão dos temas tratados nesta Tarefa deve ser feita a partir da leitura das fontes de estudo
indicadas abaixo, bem como da resolução dos exercícios propostos: 
 
Legislação: 
• Artigos 145, 149, caput, e 149-A da Constituição Federal;  
• Art. 3° do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) 
Jurisprudência: 
• Súmula 353 do STJ 
Doutrina: 
• Conteúdo doutrinário da Tarefa 1 adiante exposto 
• Livro com doutrina resumida indicado: Capítulo “Tributo – definição e espécies”, item “Definição de
tributo” 
  e/ou 
• Material próprio: todos os subitens integrantes do TÓPICO 1 (parte 1/2) acima listados 
Exercícios de fixação: 
• Resolver os exercícios propostos ao final desta Tarefa 1 
 
 
Dicas e Conteúdo: 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS. TRIBUTO. ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 
 
Os itens abordados no presente tópico, juntamente com aqueles constantes do tópico 2, são o ponto central
para o entendimento de todo o programa de Direito Tributário. A compreensão dos diversos institutos jurídicos
que integram esse ramo do direito só será possível a partir do completo entendimento da estrutura da relação
jurídica tributária e dos elementos que a integram, dos seus princípios informadores e do regime jurídico
aplicável a essa relação. Assim sendo, neste tópico inicial, temos que atentar para o que segue: 
 
1) O Direito Tributário é ramo do Direito Público. Sendo assim, o Estado encontra-se em posição de 
superioridade jurídica (decorrente do princípio da supremacia do interesse público) nas relações jurídicas
tributárias. 
2) As relações jurídicas em geral podem ser de direito real ou de direito pessoal. Estas últimas dividem-se
em direitos personalíssimos (sem conteúdo patrimonial) e direitos obrigacionais (com conteúdo
patrimonial). Deve-se atentar para o fato de que as relações jurídicas tributárias são relações travadas no
âmbito do direito pessoal, mais especificamente, no âmbito do direito obrigacional. Assim, as relações
jurídicas tributárias são relações obrigacionais. 
3) Do que foi dito acima, deduz-se com facilidade que as relações tributárias têm em seus polos pessoas (pois
estamos no âmbito do direito pessoal) naturais ou jurídicas. Ademais, por serem relações obrigacionais, figura
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em seu polo ativo uma pessoa denominada credor e, em seu polo passivo, uma pessoa denominada 
devedor.  
4) Por força de um vínculo jurídico estabelecido entre essas pessoas, o credor (sujeito ativo) tem o direito
de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento do objeto da relação obrigacional, o qual é sempre
uma prestação (de dar, de fazer ou de não fazer). 
5) O esquema abaixo sintetiza os elementos integrantes da relação jurídica tributária: 
 
       

 
 
6) Os elementos que integram uma relação jurídica tributária são definidos abaixo:

a) Sujeito ativo: exige o objeto da relação obrigacional (prestação); 
b) Sujeito passivo: é o obrigado ao cumprimento da prestação; 
c) Objeto da relação: é sempre uma prestação (de dar, de fazer ou de não fazer); 
d) Vínculo jurídico: é o liame entre o sujeito ativo e o passivo, em razão do qual aquele tem o direito
de exigir deste o cumprimento da prestação. 

7) Deve-se atentar para a seguinte distinção: quando a relação jurídica tributária que tem como objeto uma
prestação de dar (dar dinheiro), ela é denominada OBRIGAÇÃO PRINCIPAL; ao passo que, quando tem
como objeto uma prestação de fazer ou de não fazer (qualquer coisa, diversa de entregar dinheiro, no
interesse do cumprimento da obrigação principal), ela é dita OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
8) Notar que, no Direito Tributário, a máxima do Direito Privado no sentido de que “o acessório segue o
principal” não é aplicável. É possível a existência de uma obrigação acessória sem uma principal. Por
exemplo, a obrigação (acessória) de escriturar livros fiscais imposta a uma entidade imune à cobrança de
imposto (obrigação principal). Da mesma forma, a extinção de uma obrigação principal não acarreta a
imediata extinção da obrigação acessória. Por exemplo, o pagamento de imposto de renda efetuado por um
contribuinte (extinguindo a obrigação principal) não o exonera da apresentação da declaração de ajuste anual
desse imposto (obrigação acessória). 
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9) Nas relações obrigacionais em geral, o vínculo jurídico que une o credor ao devedor em torno de um
objeto pode ter por fonte (ou causa) a vontade humana (contratos, declarações unilaterais de vontade ou
atos ilícitos) ou a lei (vontade do Estado).  
10) No Direito Tributário, a vontade humana é quase sempre de nenhuma relevância, eis que, sendo um ramo
do Direito Público, ele não é informado pelo princípio da autonomia da vontade (um dos princípios basilares
do Direito Privado). Assim, o vínculo jurídico da obrigação tributária tem como fonte a lei. 
11) Observar que HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (ou fato gerador in abstracto) é a situação descrita em lei de
forma hipotética (abstratamente), necessária para o surgimento da obrigação tributária. 
12) Por sua vez, FATO GERADOR (ou fato gerador in concreto) é o evento (ou situação) ocorrido no mundo
real que, amoldando-se à situação descrita em lei (hipótese de incidência), faz nascer a obrigação tributária. 
13) Lembrar, portanto, que a obrigação tributária surge em decorrência do enquadramento de um fato do
mundo real (mundo empírico) na hipótese de incidência, ou seja, da subsunção do fato à norma. 
14) Importante destacar que o poder de editar leis que estabelecem hipóteses de incidência aptas a fazerem
surgir as obrigações tributárias é conferido pela Constituição Federal às pessoas políticas, vale dizer, à União,
aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. A este poder de editar leis tributárias dá-se o
nome de COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. 
15) Podemos então definir o DIREITO TRIBUTÁRIO como o ramo do Direito Público que disciplina as
relações jurídicas entre o fisco e o sujeito passivo concernentes à tributação, com o propósito de
assegurar ao Estado os recursos necessários ao atingimento dos fins que lhe são impostos pelo
ordenamento jurídico. 
16) Tributo é uma RECEITA PÚBLICA DERIVADA. Para se compreender esta afirmativa, é preciso o
conhecimento de alguns conceitos básicos de Direito Financeiro, trazidos nos itens seguintes. 
17) Receitas públicas consistem no somatório de recursos financeiros que incrementam o patrimônio do
Estado e que se destinem a fazer face aos gastos públicos, realizados para consecução de seus fins. 
18) Nem tudo o que o Estado arrecada pode ser considerado receita pública. Ingressos (entradas) de
numerário existem, efetivamente, que em nada incrementam o patrimônio do Estado, visto que estão
condicionados à restituição ou representam mera recuperação de valores emprestados ou cedidos e que, por
isso mesmo, não podem ser tidos na conta de receita pública. 
19) As receitas públicas podem ser classificadas em extraordinárias e ordinárias. Esta divisão se baseia na
regularidade ou relativa periodicidade do ingresso, pois as extraordinárias apresentam caráter mais ou menos
esporádico ou, pelo menos, inconstante e, às vezes, excepcional, enquanto as ordinárias procedem de fontes
permanentes. São exemplos de receitas extraordinárias: as doações e legados, as heranças jacentes, as
indenizações de guerra. São exemplos de receitas ordinárias os tributos.  
20)  Uma outra classificação, denominada “alemã”, divide as receitas públicas ordinárias em dois grupos, a
saber: a) Receitas Originárias ou de Economia Privada; e b) Receitas Derivadas ou de Economia Pública. 
21) O primeiro grupo (receitas originárias) compreende as rendas provenientes dos empreendimentos
comerciais ou industriais do Estado, que os desenvolve, à semelhança de particulares, sem lançar mão de
seus poderes de autoridade. Por exemplo, os aluguéis que o Poder Público recebe em face da locação de
seus imóveis; os preços obtidos pela venda de bens; os juros percebidos por aplicação de dinheiro disponível. 
22) No segundo grupo (receitas derivadas), incluem-se as receitas que o Estado obtém junto ao setor privado,
coercitivamente, fazendo uso de sua autoridade. São exemplos os tributos e as multas administrativas. 
23) As receitas originárias provêm da exploração do próprio patrimônio do Estado e as derivadas procedem
do patrimônio dos particulares. 
24) Com a breve digressão acima, fica clara a conclusão de que o tributo consiste numa receita pública
derivada. 
25) A par dessa definição doutrinária, o Código Tributário Nacional, em seu art. 3°, traz a seguinte 
DEFINIÇÃO: 
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Art. 3°. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.

 
26) Os elementos integrantes dessa definição serão analisados a seguir. 
27) “prestação”: a prestação, como visto acima, consiste no objeto de uma relação obrigacional. Define-se
relação obrigacional – ou simplesmente obrigação – como o vínculo jurídico por força do qual uma pessoa fica
compelida a satisfazer uma prestação em prol de outra. Da definição constam os elementos constitutivos de
toda e qualquer obrigação, a saber: sujeito ativo (credor), sujeito passivo (devedor), objeto (a prestação, que
pode consistir em um dar, um fazer ou um não fazer) e o vínculo jurídico, cuja fonte, nas obrigações
tributárias, é a lei.  
28) “pecuniária”: a prestação deve ser satisfeita EM DINHEIRO, em moeda corrente. Não há espaço, no
Direito Tributário brasileiro, para os tributos in natura (cujo conteúdo é expresso em unidade de bens) e in
labore (cujo conteúdo é expresso em unidade de serviço). 
29) “compulsória”: o tributo é uma receita derivada, logo o dever de pagar nasce de uma norma impositiva e
não do encontro de vontade das partes. 
30) “EM MOEDA ou cujo valor nela se possa exprimir”: a expressão deve ser interpretada no sentido de se
permitir que o tributo seja expresso em unidade diversa da moeda, mas conversível nesta, tal como um
indexador financeiro (UNIF, UFIR, OTN, BTN etc).  
31) “que NÃO constitua SANÇÃO DE ATO ILÍCITO”: o tributo não se confunde com penalidade ou multa.
Esta decorre da violação de um dever jurídico, enquanto aquele decorre da realização do evento previsto na
sua hipótese de incidência, na qual jamais estará incluído o elemento ilicitude. Em outras palavras, a hipótese
de incidência de um tributo jamais será um ato ilícito. Deve-se atentar, porém, para a circunstância de que 
atos ilícitos podem gerar a obrigação de pagar tributo (em tese, o contrabandista que obtém renda com a
sua atividade criminosa está obrigado a recolher o imposto de renda, por força do princípio do pecunia non
olet). Importante notar que, embora tributo e multa sejam realidades distintas, ambos consistem em obrigação
 principal (obrigação de dar dinheiro). 
32) “instituída em LEI”: decorre da compulsoriedade do tributo. Ver adiante a questão das medidas
provisórias. 
33) “cobrada mediante atividade administrativa plenamente VINCULADA”: a discricionariedade
administrativa – traduzida na opção que tem o agente público de escolher, pautando-se em critérios de
razoabilidade, dentre as várias opções elencadas pela lei, aquela que, no caso concreto, melhor atende ao
interesse público -  não tem espaço na cobrança do tributo, de modo que não cabe à autoridade fiscal
ponderar se deve ou não exigir o tributo, tampouco escolher livremente de quem exigir a exação, ou o quanto
exigir de cada contribuinte. 
 
Exercícios de fixação: 
 
1) (OAB/XII Exame Unificado) Em procedimento de fiscalização, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
identificou lucro não declarado por três sociedades empresárias, que o obtiveram em conluio, fruto do tráfico
de entorpecentes. Sobre a hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. 
 
a) O imposto sobre a renda é devido face ao princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também
conhecido como o princípio do pecunia non olet. 
b) Não caberá tributação e, sim, confisco da respectiva renda. 
c) Não caberá tributo, uma vez que tributo não é sanção de ato ilícito. 
d) Caberá aplicação de multa fiscal pela não declaração de lucro, ficando afastada a incidência do tributo,
sem prejuízo da punição na esfera penal. 
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2) (FGV/ 2013) Com relação aos tributos, assinale a alternativa em que as duas assertivas estão corretas e a
segunda complementa o sentido da primeira. 
 
a) Os tributos são prestações pecuniárias instituídas por lei // Eles decorrem de atividade administrativa
discricionária do Estado, no exercício do jus imperii. 
b) Os tributos, para serem criados, decorrem de lei específica // Os impostos, espécie de tributos, quando
regulatórios, prescindem de lei para serem criados. 
c) Os tributos são prestações pecuniárias instituídos por lei específica // Eles não têm natureza de sanção de
ato ilícito. 
d) Os tributos decorrem da necessidade do Estado em prestar serviços públicos e realizar obras públicas
relevantes // Eles constituem receita originária do Estado. 
e) Os tributos têm missão constitucional exclusiva de obtenção de receita para o ente tributante competente
para a sua criação // Eles são decorrentes de atividade legislativa vinculada. 
 
 
GABARITO:  
1-A; 2-C
 
 
 
 
 
Direito do Trabalho
 
Tarefa - assunto: Princípios, Fontes do Direito do Trabalho, Interpretaçao e integração do Direto Do
Trabalho
 
  
OAB 1ª Fase Direito e Processo do Trabalho - Jus Podivm - 2015 - Aryanna
Manfredini, Renato Saraiva e Rafael Tonassi Souto
 
 
Tarefa: 
Este livro se adequa, em nossa opinião, ao conteúdo necessário e ao tempo e proposta disponíveis neste
roteiro. No entanto, também pode ser utilizado o Livro Como se preparar para o Exame de Ordem – 7 –
Trabalho. Renato Saraiva e Rafael Tonassi Souto.. É um pouco mais resumido que o adotado no roteiro,
sendo muito bom (só não foi escolhido devido ao outro ser mais atual).  
 
Quanto às questões, se possível assinar o site qconcursos para ter acesso à leitura de comentários. Também,
para as questões, pode ser utilizado o Livro Como Passar na OAB - 1ª fase - de Wander Garcia - Ed. Foco,
2015. 
 
Bons estudos e rumo a aprovação! 
Vale lembrar que a cobrança direta do tema é baixa (3,57% das questões dos últimos exames), mas é a
chave para o entendimento de todo o programa de Direito do Trabalho. A assimilação segura dos diversos
institutos jurídicos que integram esse ramo do direito só será possível a partir da compreensão dos seus
princípios norteadores e da forma de interpretação e integração de seus institutos. 
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1. Fontes de Estudo:
1.1) Legislação 
- CF/88: Art. 114; EC n. 45/2004 
 
Fontes do Direito do Trabalho: 
- Ler: CF/88, art. 103-A; Art. 8º da CLT; Art. 84, VIII e 49, I da CF; art. 114, §§1º 2 º da CF/88. 
 
1.2) Doutrina: 
 
Ler sobre Fontes do Direito do Trabalho e Princípios do Direito do Trabalho. Concentrar-se especialmente nos
princípios do direito do trabalho: proteção, irrenunciabilidade de direitos, continuidade da relação de emprego,
primazia da realidade, inalterabilidade contratual e intangibilidade salarial. 
 
2) Questões: Questões indicadas do site www.qconcursos.com.br (fazer as questões do tema Princípios do
D i r e i t o  d o  T r a b a l h o    e  F o n t e s ) .  S e l e c i o n a r  p o r  d i s c i p l i n a s  e  p o r  a s s u n t o .
link: https://www.qconcursos.com/questoes-da-oab/disciplinas/direito-direito-do-trabalho
 
 
Dicas e Conteúdo: 
- O Direito Do Trabalho define-se como o complexo de princípios, regras e institutos jurídico que
regulam a relação empregatícia de trabalho, além de outras relações laborais. 
 
- Atentar que a EC 45/2004 ampliou significativamente a competência material da Justiça do
Trabalho. Assim, apesar de seu foco principal ainda ser a relação de emprego, passou a se
ocupar de outras relações não subordinadas, como as de trabalho autônomo, trabalho eventual,
avulso... 
 
- Atenção: 
 
1) Princípio “in dubio pró operário” não se aplica no âmbito probatório. Vide art. 818 CLT; 
2) Princípio da aplicação da Norma mais Favorável: vide CLT, art. 620. Se em convenção
coletiva forem previstascondições mais benéficas que as previstas em acordo coletivo, será
aplicada a convenção. O problema surge quando ambos os instrumentos normativos contém
condições mais e menos benéficas (ler sobre as teorias do Conglobamento, Acumulação e
Conglobamento Mitigado; 
3) Princípio da condição mais benéfica. Ler art. 5, XXXVI da CF/88 e Súmulas 51, 277 e 288 do
TST; 
4) Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos. Vide CLT, art. 9º; 
5) Continuidade da Relação de Emprego. Vide Súmula 212 do TST; 
¨6) inalterabilidade Contratual Lesiva. Contrapor os artigos 468 e 2º das CLT; 
7) Intangibilidade Salarial. Vide: Art. 449, 459, 462 a 465 da CLT; art. 649, IV do CPC; Art. 83 da
Lei 11.101/2005; e Art. 7º, VI da CF/88.
 
Fontes do Direito do Trabalho: 
 
- Atenção: 
Doutrina não é fonte (não prevista no art. 8º da CLT, nem no art. 4º da LICC; Equidade (ler art.
766 e 852, I §1º da CLT); Cláusulas contratuais: apesar de haver menção expressa no art. 8º da
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CLT, não são fontes do Direito do Trabalho. 
 
- O Art. 8º da CLT prevê que “ As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta
de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por
analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito
do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado” 
- Em relação à execução trabalhista, vide art. 889 da CLT; 
- Quanto à aplicação do Dir. do Trabalho no tempo, vide art. 468 da CLT, Sumulas 51, 277 e288
do TST; art. 867, § Único, art. 868, § Único e art. 616, § 3º da CLT (sentença Normativa);
Convenções e Acordos Coletivos (art. 614, §3º da CLT e OJ SBDI-I 322 do TST); 
- Aplicação do Direito do Trabalho no Espaço: rege-se pelo Princípio da territorialidade (art. 128
do Código de Bustamante, ratificado pelo Brasil – Dec. 18871/1929; art. 651 da CLT; e Súmula
207 do TST). Exceção: (lei 7.064/1982 – aplica-se a legislação brasileira de proteção ao
trabalho, no que não for incompatível com o disposto nesta própria lei, quando mais favorável
que a estrangeira, para trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos, por empresas de
engenharia.
 
 
 
 
 
Legislação da OAB
 
Tarefa - assunto: ESTATUTO DA ADVOCACIA DA OAB E REGULAMENTO GERAL, DA ATIVIDADE DE
ADVOCACIA
 
  
Lei 8.909/94 - Não Aplicável - 2016 - Não Aplicável
 
 
Tarefa: 
Direto ao ponto: Estatuto da OAB é LEGISLAÇÃO!!! Então nada de livro resumo,
apostila... é pegar a Lei 8.906/94 e demais diplomas legais e seguir nosso roteiro já que a
FGV usualmente cobra a literalidade nesta matéria, aplicada a algum caso apresentado na
questão. 
 
    Sei que é chato, mas temos que estar atentos à regra do jogo. É decorar os
dispositivos e entender a lógica que existe. Isto vai facilitar bastante nossa tarefa. 
 
    O melhor lugar para pegar o estatuto é no próprio site da OAB. Utilize os seguintes
links: 
 
a)    Estatuto da OAB: http://www.oab.org.br/Content/pdf/LegislacaoOab/Lei-8906-94-
site.pdf. 
b)    Regulamento: http://www.oab.org.br/visualizador/18/regulamento-geral 
c)    Código de Ética: http://www.oab.org.br/visualizador/19/codigo-de-etica-e-disciplina 
d)    Constituição Federal (dispositivos aplicáveis):  
http://www.oab.org.br/visualizador/23/constituicao-federal-dispositivos-aplicaveis 
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    Caso você prefira a versão impressa, em que pese qualquer Vade Mécum possuir estes
textos, preferimos o baixado no site da OAB pois assim temos a certeza de que o texto
está atualizado. E as bancas no geral sempre cobram qualquer mudança que ocorrer. 
 
    Neste sentido devemos ter bastante atenção às alterações no Estatuto proporcionadas
pela Lei n nº 13.245/2016. Ela altera e acrescenta alguns dispositivos do Estatuto, mas
precisamente na parte de Direitos e Prerrogativas. Esta atualização já consta nas nossas
dicas.  
 
    No mais, é importante a resolução de exercícios para fixação uma vez que esta matéria
tem respondido em média por 1/8 da prova (10 questões - o que equivale a 12,5% da
prova) com nível de dificuldade não muito alto, o que já nos dá uma boa dianteira para
conseguirmos a aprovação da 1º fase. Também é importante citamos que a quantidade de
matéria que veremos aqui é menor, se compararmos com outras de igual peso. 
 
    E vamos que vamos!!! 
 
 
Os seguintes tópicos deverão ser lidos: 
 
          1) Estatuto da Advocacia, Título I (Da Advocacia) 
 
                    1.1) Capítulo I - Da Atividade da Advocacia 
 
          2) Regulamento do Estatuto da Advocacia, Título I (Da advocacia) 
               
                    2.1) Capítulo I -  Da Atividade de Advocacia 
                              2.1.1) Seção I - Da Atividade de Advocacia em Geral 
                              2.1.2) Seção II - Da Advocacia Pública 
                              2.1.3) Seção III - Do Advogado Empregado 
                      
Obs. É facultado ao aluno estudar em material próprio
 
Após a leitura das dicas o examinado deverá fazer a revisão do assunto através da resolução de
exercícios do site "QConcursos" de acordo com as seguintes instruções: 
 
1) Fazer todos os exercícios de acordo com o filtro abaixo descrito (media de tempo 1,5 minutos
para cada questão): 
 
          1.a) Utilizar no site “QCONCURSOS” os seguintes filtros: 
          1.b) Selecionar o índice “Questões da OAB”; 
          1.c) Após, selecionar o índice “Questões”; 
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2) Note que a partir deste momento serão apresentados novos filtros. A seguir serão mostrados
os filtros a serem marcados, lembrando que existe a possibilidade de se marcar diversos filtros
num mesmo item. 
 

 
 
3) Ao final confira o gabarito e leia os comentários. Caso tenha optado por contratar o pacote
“PREMIUM” ou “AVANÇADO” você deve ler as explicações dos professores (quando aplicável).
 
 
Dicas e Conteúdo: 
1) Atenção ao inciso I, art. 1º onde a palavra "qualquer" foi retirada por forca de decisão do
STF. Ler com atenção se esta questão aparecer como resposta já que a palavra "qualquer"
invalida a afirmativa. 
  
2) Não pode a atividade de advocacia ser divulgada com outra (exemplo, engenharia). 
  
3) Não confundir "função pública e serviço social" (correto) com "serviço público e função
social" (errado). A inversão invalida a questão. 
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a.

4) A advogado é inviolável em seus atos, mas para isto precisa estar no exercício da
atividade e dentro dos limites da Lei. Ou seja, esta inviolabilidade possui exceções. 
  
5) Para que o estagiário possa praticar os atos previstos no art. 1º, ele deve estar inscrito na
OAB e estar em conjunto com um advogado. 
  
6) No art. 4º os atos são NULOS, e não ANULÁVEIS. Isso quer dizer que uma vez estando o
advogado em um das hipóteses citadas, seus atos OBRIGATORIAMENTE serão anulados. 
  
7) A atuação sem procuração só é justificada em caso de URGÊNCIA. Ou seja, é exceção. E
deve apresentar a procuração no prazo de 15 DIAS (podendo mais uma prorrogação de 15
DIAS). 
  
8) Isso já foi alvo de pergunta: o advogado pode renunciar ao mandato, mas ainda 
representará nos dez dias seguintes a notificação da denúncia, com uma exceção:
substituição do advogado dentro deste prazo. Neste caso, ele fica dispensado de continuar a
representação. 
  
9) O visto de advocacia em atos constitutivos de pessoas jurídicas não pode ser dado por 
advogado que prestem serviços a órgãos ou entidades da Administração Pública direta
ou indireta da unidade federativa a que se vincule a Junta Comercial, ou a quaisquer
repartições administrativas competentes para o registro. 
  
10) O advogado não pode, no mesmo processo, funcionar como patrono e preposto de 
empregador ou cliente. 
  
11) Não pode o advogado prestar serviço de assessoria e consultoria jurídica para terceiros
em sociedades que não possam ser registradas na OAB. 
  
12) O advogado notifica a renúncia ao cliente preferencialmente por carta com aviso de
recepção comunicando, após, ao Juízo. 
  
13) A função de diretoria e gerência jurídica em qualquer empresa PÚBLICA, PRIVADA OU
PARAESTATAL é privativa do advogado, inclusive em instituições financeiras. 
  
14) Não se aplica a incompatibilidade aos advogados que participam nos órgãos referidos, 
na qualidade de titulares ou suplentes, como representantes de advogados no seguinte caso: 
 
a. membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos
de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos
os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração 
pública direta ou indireta. 
  
     Porém, nos casos acima, ficam impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em
que atuam. 
  
15) A advocacia pública é composta por integrantes da: 

Advocacia Geral da União;
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b.
c.

Defensoria Pública;
Procuradorias e Consultoria Jurídica dos Estados, do Distrito Federal, Municípios,
autarquias e fundações públicas.

16) Os integrantes da advocacia pública podem se eleger na OAB e sujeitam-se à 
Legislação da OAB. 
 
17) Quem representa o Advogado Empregado é o sindicato de advogados e, na sua falta, a 
federação ou confederação de advogados. 
  
18) Na dedicação exclusiva do advogado há remuneração extraordinária ao que exceder
oito horas diárias. 
  
19) Os honorários de sucumbência não integram a remuneração ou salário. Não podem,
portanto, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Direito Empresarial
 
Tarefa - assunto: DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 
  
Direito Empresarial - Jus PODIVM - 2014 - André Luiz Santa Cruz Ramos
 
 
Tarefa: 
Vamos iniciar nosso planejamento para a matéria de Direito Empresarial/Comercial da
OAB. É uma matéria que responde por 6,25% da prova (cinco questões) e que, para quem
tiver interesse, é uma das áreas que o examinando pode escolher para a segunda fase. 
 
Por ser uma área que não é das mais exigidas, optaremos pela utilização de um livro
resumo. Isto se deve ao fato de ser uma matéria muito pesada, não compensando ao
examinando o estudo intenso já que há outras disciplinas com maior incidência de
questões (Estatuto da OAB, Direito Constitucional, Civil, etc.). 
 
Caso o examinando opte por fazer a segunda fase em Empresarial, aí sim será
necessários um material extra e um estudo mais direcionado. 
 
Não se furte de nos procurar sempre que for preciso. Estamos aqui para isto, e seu
sucesso na prova não é somente a sua, mas sim a nossa realização. 
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a.
b.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.

Vamos lá??? 
 
Os seguintes tópicos serão estudados: 
 
          1) Introdução ao Direito de Propriedade Industrial 
 
          2) Convenção de Paris e acordos TRIPS; 
 
          3) Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI); 
 
          4) Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade; 
 
          5) Registro de Desenho Industrial; 
 
          6) Registro de Marca; 
 
          7) Indicações Geográficas. 
 
Obs. É facultado ao aluno estudar em material próprio 
 
Dicas e Conteúdo: 
1) São fontes do direito de propriedade industrial: 

Convenção de Paris; e
Acordos TRIPS.

  
2) A proteção do direito de propriedade industrial se faz, de acordo com a Lei nº 9.279/96: 

Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
Concessão de registro de Desenho Industrial;
Concessão de registro de marca;
Repressão às falsas indicações geográficas; e
Repressão à concorrência desleal.

  
3) Tenha atenção à diferença entre: 

Patente – invenção e modelo de utilidade;
Registro – marca e desenho industrial.

  
4) Os direitos de propriedade industrial são considerados BENS MÓVEIS. 
  
5) Direitos de propriedade industrial são concedidos pelo INPI. Ações contra o INPI são de
competência da Justiça Federal. 
  
6) Princípio da prioridade: prioridade dada “ao pedido de patente ou de registro proveniente 
do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou
convenção em vigor no Brasil”. 
  
7) Princípio da assimilação: “aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure
aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou
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c.

a.
b.

a.

b.
c.

a.
b.
c.

equivalentes”. 
  
8) Critério para concessão de patente quando dois ou mais autores realizarem a mesma
invenção ou modelo de utilidade: quem provar depósito mais antigo. Não importa a data da
invenção ou criação. 
  
9) A invenção é patenteável desde que atenda aos requisitos de: 

Novidade – invento não está compreendido no estado da técnica;
Atividade inventiva – o invento não decorre de maneira evidente no estado da técnica (ou
seja, não é mera descoberta); e
Aplicação industrial – o invento pode ser usado ou produzido em algum tipo de indústria.

  
10) Porém, no caso das patentes para produtos e processos farmacêuticos haverá prévia
anuência da ANVISA. 
  
11) Direitos de patente de: 
  
a. INVENÇÃO: 20 anos a partir do depósito e 10 anos a partir da concessão; 
b. MODELO DE UTILIDADE: 15 anos a partir do depósito e 7 anos a partir da concessão.  
 
12) Uma vez concedida a patente, o titular terá direito de exploração econômica exclusiva. 
  
13) Pode o titular licenciar a patente para exploração. Porém o contrato de licença deverá ser
averbado junto ao INPI para produzir efeitos perante terceiros sendo a licença: 

VOLUNTÁRIA; ou
COMPULSÓRIA: caso do titular exercer os direitos de forma abusiva por decisão 
administrativa ou judicial.

  
14) Também será a licença compulsória nos casos de: 

Não exploração por falta de fabricação ou fabricação incompleta, salvo nos casos de
inviabilidade econômica, caso em que será admitida a importação;
A comercialização não satisfizer às necessidades de mercado; e
Casos de emergência nacional ou interesse público – neste caso por ato o Poder
Executivo Federal.

  
15) O empregador poderá conceder ao empregado autor de invento ou aperfeiçoamento 
participação nos ganhos econômicos não se incorporando, a qualquer título, ao salário do
empregado. 
  
16) Desenho Industrial: é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental
de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e
original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
  
17) Porém, não é registrável desenho industrial: 

Que for contrários a moral e bons costumes;
Que ofenda a honra ou imagem;
Que ofenda à liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento
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b.
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e.
f.
g.
h.

a.
b.
c.
d.

digno de respeito e veneração;
A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou a determinada essencialmente por
considerações técnicas ou funcionais.

  
18) Prazo de vigência do Desenho Industrial – 10 anos da data do depósito, podendo
ocorrer prorrogação por três períodos sucessivos de cinco anos cada. 
  
19) Definição de Marca: “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais”. 
  
20) Marcas não registráveis: 

Brasão;
Armas;
Medalha;
Bandeira;
Emblema;
Distintivo;
Monumento oficial;
Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.

  
21) Marca de alto renome: registrada, tem proteção em todos os ramos de atividade. 
  
22) Marca notoriamente conhecida: mesmo que não seja registrada, tem proteção no seu
ramo de atividade. 
  
23) Prazo de vigência da Marca – 10 anos, sem limite de prorrogações de 10 anos cada. 
  
24) Extinção do registro da marca: 

Expiração do prazo de vigência;
Renúncia parcial ou total;
Caducidade; e
Inobservância do art. 217 – “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter 
procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”.

  
25) Indicação Geográfica: é a procedência, o nome geográfico do país, cidade, região ou
localidade do território. A lei reprime as falsas indicações geográficas.
 
 
 
 
 
Direito Processual do Trabalho
 
Tarefa - assunto: Conceitos, Fontes, Princípios Processuais e Formas de Solução dos Conflitos
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Direito e Processo do Trabalho 1 Fase – Aryanna Manfredinni, Renato Saraiva e
Rafael Tonassi - Editora Juspodivm - 2015 - Aryanna Manfredini, Renato Saraiva e
Rafael Tonassi Souto
 
 
Tarefa: 
O livro indicado é o que melhor se adequa, em nossa opinião, ao conteúdo necessário e
ao tempo e proposta disponíveis neste roteiro. No entanto, também pode ser utilizado o
Livro Como se preparar para o Exame de Ordem - 7 Trabalho - 2014 Ed. Métido. Autores:
Renato Saraiva e Rafael Tonassi Souto.. É um pouco menos completo  que o adotado no
roteiro. Este livro é indicado no roteiro de Processo do Trabalho, considerado mais
adequado para tal disciplina. No entanto, ambos são excelentes. 
 
Quanto às questões, se possível assinar o site qconcursos para ter acesso aos
comentários . Também, para as questões, pode ser utilizado o Livro Como Passar na OAB
- 1ª fase - de Wander Garcia - Ed. Foco, 2015. 
 
Bons estudos e rumo a aprovação! 
 
Tema 1: Conceitos, Fontes e Princípios Processuais 
  

 Fontes de Estudo:
1.1. Legislação:  CF/88: Art. 114; EC n. 45/2004

                                   CLT: art 791 
 
1.2. Doutrina:

 Ler: Conceito de direito processual do trabalho (1 pág); Fontes (apenas se sentir
necessidade) Princípios de Direito processual do Trabalho - Dispositivo, Inquisitório
ou inquisitivo, Concentração dos atos processuais, oralidade, identidade física do
juiz, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, conciliação, jus
postulandi, proteção, normatização coletiva, extrapetição ( se concentrar no princípio
da proteção); Formas de Solução dos Conflitos Trabalhistas  (Auto-imposição,
Autodefesa e Heterocomposição.

  
1.3. Jurisprudência:

 
Súmulas TST: 425, 259, 100, 418; 211

  
1.4. Questões: 
 
Questões indicadas do site www.qconcursos.com.br (fazer as questões do tema Princípios
do Direito do Trabalho). Selecionar por disciplinas e por assunto: Teoria Geral do Processo
do Trabalho  – Link: https://www.qconcursos.com/questoes-da-oab/disciplinas/direito-
direito-processual-do-trabalho 
 
.
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Tema  2: Organização e Competência da Justiça do Trabalho e Ministério Público do
Trabalho

 
 Fontes de Estudo:

2.1. Legislação: CF/88: Art. 111 a 115; EC n. 45/2004; 127 §1º; 128 §5º. 
  
2.2. Doutrina:

 
Ler: Organização da Justiça do Trabalho: TST, TRTs, Juízes do Trabalho e Órgãos
Auxxiliares; MPT: Ministério Público do Trabalho.

 
2.3. Jurisprudência:

 
Súmulas: 10 e 367 do STJ; Súmulas Vinculantes 22, 23, 25 do STF; TST: 300, 389 
ADI 3395 e 492;

 
2.4. Questões:

 
Site www.qconcursos.com.br (fazer a questão do tema Organização da Justiça do
Trabalho e do Ministério Público do Trabalho - MP. 
 
Link: https://www.qconcursos.com/questoes-da-oab/disciplinas/direito-direito-
processual-do-trabalho

  
  
 
Dicas e Conteúdo: 
Tema 1: Conceitos, Fontes e Princípios Processuais 
 
1. Com relação às fontes, anteriormente, o TST editava prejulgados que deviam ser seguidos
obrigatoriamente pelos juízes e instâncias inferiores. O ART. 902 CLT é que dava força a tais
prejulgados. Mas o mesmo foi revogado pela lei 7033/82, passando o TST a expedir súmulas,
que apesar de orientarem, não são mais de observância obrigatórias pelos juízes. 
 
2. Costume: será fonte do Dir Proc do Trabalho quando judicializado ou se próprio ordenamento
prevê autorização pra que o juiz o aplique. Ex: protesto nos autos para evitar a preclusão em se
tratando de decisões interlocutórias das quais não se pode recorrer de imediato (art. 795 CLT). 
 
3. Princípios: ver: duplo grau de jurisdição; inércia ou dispositivo ou da demanda (exceções nos
art. 39 e 856 da CLT); impulso oficial ou inquisitivo (art. 765, 852-D, 878 da CLT e art. 4º da Lei
5585/70); jus postulandi (art. 791 da CLT), irrecorribilidade das decisões interlocutórias
(exceções nos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei 5584/70 e no art. 799, §2º da CLT e Súmula 214 “c”
do TST); da proteção ou da tutela; oralidade (art. 847 e 850 da CLT); conciliação (art. 764 da
CLT); imediatidade ou imediação (art. 820 CLT); busca da verdade real (art. 765 CLT); 
normatização coletiva; extrapetição; identidade física do juiz.   
 
4. Princípio da proteção: as regras são aplicadas mais favoravelmente ao empregado, tendo em
vista a desigualdade de forças entre o empregado e o empregador. 
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 Tema  2: Organização e Competência da Justiça do Trabalho e Ministério Público do
Trabalho 
 
1. Não costumam cair questões sobre o MPT, concentrar-se na organização da justiça do
trabalho. 
 
2. O artigo 115 da CF trouxe a novidade da justiça itinerante. 
 
3. O art 650 da CLT estabelecia que a a jurisdição de cada Vara do Trabalho abrangia todo o
território da Comarca em eu tinha sede, somente podendo ser estendida ou restringida por lei
federal. Mas, a Lei 10.770/2003 passou a estabelecer que cabe a cada TRT, no âmbito de sua
região, estabelecer e alterar a jurisdição das Varas do trabalho, bem como transferir-lhes a sede
de um município para o outro. 
 
4. A competência das varas do Trabalho se estendem aos municípios próximos num raio
máximo de 100 KM (Lei 6947/81); 
 
 
  
 
 
 
 
Direito Processual Penal
 
Tarefa - assunto: PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS PENAIS
 
  
Como forma de complementar o aprendizado por meio dos exercícios, utilize o livro
COMO PASSAR NA OAB - 5.500 QUESTÕES COMENTADAS - 12ª EDIÇÃO (2016) -
EDITORA FOCO. Direito Processual Penal está no capítulo 17.
 
 
Tarefa: 
A disciplina de Direito Processual Penal costuma ser cobrada em 4 ou 5 questões no Exame da
Ordem. Além disso, faz parte da 2ª fase de Penal. Ou seja, é de suma importância o estudo
dessa matéria. 
 
Considerando que você já teve algum contato com a disciplina, e também que a preparação
para a 1ª fase da OAB deve ser o mais objetiva possível, vamos estudar apenas o necessário
para que você acerte as questões de múltipla escolha. 
 
Para a 2ª fase  nossa preparação será mais densa, de modo que você possa adquirir
conhecimento mais robusto para a peça prática e para as questões discursivas. 
 
Lembrando que caso você não tenha o material indicado para a teoria, pode utilizar outro que
possua ou que tenha mais afinidade. 
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Por fim, não se esqueça de ter sempre em mãos o Código de Processo Penal e a Constituição
Federal atualizados, além das súmulas do STJ e do STF. Seguem os links: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumula/anexo/Enunciados_Sumulas_STF_1_a_
736_Resumido.pdf 
 
Nesta tarefa estudaremos os seguintes assuntos:  
 
01) Princípios relativos aos DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
02) Aplicação da Lei Processual Penal. 
03) Interpretação da Lei Processual Penal. 
 
Leia as dicas abaixo antes de partir para a parte teórica. 
 
Finalizaremos com algumas questões para fixar o conteúdo. 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
Dispositivos importantes na CF/88. 
01) Art. 5º, caput e os incisos XI, XXXVIII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LXXIV, LX, LXI, LXII,
LXIII, LXIV, LXV, LXVI. 
02) Art. 93, IX;  
03) Art.129, I. 
 
Princípios Processuais Penais. 
01) Inércia 
02) Devido processo legal 
03) Presunção de não culpabilidade (presunção de inocência) 
04) Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais 
05) Publicidade 
06) Isonomia processual 
07) Duplo grau de jurisdição 
08) Juiz natural 
09) Vedação às provas ilícitas 
10) Vedação à autoincriminação 
11) O tópico Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço traz mais dois princípios: 
11.1) Princípio da Territorialidade. 
a. Leia o art. 1º do CPP e incisos, entendendo que a Lei Processual Penal se aplica no território
brasileiro, salvo as exceções nos incisos. Tem que DECORAR estas exceções. Para te dar uma
ajuda, MEMORIZE: Internacional + Presidente + Ministros (conexos) + STF (responsabilidade) +
Justiça Militar. 
11.2) Princípio do Tempus Regit Actum. 
a. Leia o art. 2º do CPP. 
b. IMPORTANTE! Aqui é diferente do Direito Penal. Não tem aplicação mais benéfica ao réu.
APLICAÇÃO IMEDIATA! 
12) No item 1.4. Interpretação da Lei Processual Penal, basta saber o seguinte: 
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a. Leia o art. 3º do CPP. 
b. Interpretação Extensiva. A Lei disse menos que queria. 
c. Aplicação Analógica. A hipótese não está prevista em lei (lacuna da lei). NÃO HÁ LEI. Então o
intérprete utiliza uma lei para caso semelhante. 
Obs.: Interpretação extensiva X Aplicação Analógica. Apesar de não acreditarmos que o nível
de cobrança da prova pode chegar a esse ponto, para você saber diferenciar basta fixar o
seguinte: Na Aplicação Analógica NÃO HÁ LEI PARA O CASO. Já na interpretação extensiva
HÁ LEI, mas ela disse menos que queria. Então, o intérprete (Juiz, por exemplo), vai além.
Cuidado porque estas regras no Direito Penal tem limitações, sempre em busca de favorecer o
réu. Fique ligado(a)! 
d. Suplemento dos Princípios Gerais de Direito. 
Aqui você deve pensar no bom senso. “Consciência dos povos”e “universalmente aceitas”. É
aquele Direito que todos temos na cabeça. 
 
Exercícios. 
Pegue o seu material complementar (livro COMO PASSAR NA OAB - 5.500 QUESTÕES
COMENTADAS - 12ª EDIÇÃO (2016) - EDITORA FOCO). Direito Processual Penal está no
capítulo 17. 
Numere as questões. 
Faça as 04 primeiras questões  no tempo máximo de 8 minutos. As demais serão feitas
posteriormente. 
 
 
 
Direito Penal
 
Tarefa - assunto: PRINCÍPIOS PENAIS E CONSTITUCIONAIS
 
  
Como forma de complementar o aprendizado por meio dos exercícios, utilize o livro
COMO PASSAR NA OAB - 5.500 QUESTÕES COMENTADAS - 12ª EDIÇÃO (2016) -
EDITORA FOCO. Direito Penal está no capítulo 16.
 
 
Tarefa: 
A disciplina Direito Penal responde por 7,5% do total das questões do Exame de Ordem, ou
seja, seis (às vezes cinco) das oitenta questões que compõem a prova que você realizará são
dedicadas a este ramo do Direito.  
O presente Roteiro compõe-se de 25 Tarefas, por meio das quais são apresentados os tópicos
principais que já foram cobrados no Exame da OAB. Considerando o curto prazo até a prova e a
quantidade de disciplinas e conteúdos a serem estudados, a nossa preparação será
direcionada, objetivando que você consiga a aprovação. Dessa forma, alguns tópicos do edital
podem ficar de fora do seu planejamento, seja por ainda não terem sido cobrados, seja pela
importância diminuta no Exame. 
A compreensão dos temas tratados em cada Tarefa deve ser feita a partir das fontes de estudo
descritas abaixo. 
LEGISLAÇÃO: a leitura da “lei seca” é essencial na sua preparação para o Exame de Ordem. A
legislação consultada, frise-se, deve estar atualizada. Uma boa fonte de consulta à legislação é
o site www.planalto.gov.br. 
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JURISPRUDÊNCIA: o entendimento dos Tribunais Superiores relativo ao tema específico é
destacado nas Tarefas. 
DOUTRINA: Dicas da Tarefa E (livro indicado E/OU material próprio). 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO: a resolução de exercícios é de crucial importância na sua
preparação. Indicamos a resolução das questões constantes do livro “Como passar na OAB 1ª
fase - 5.500 questões comentadas – Coordenador Wander Garcia - Editora Foco - 12ª edição -
2016”. 
Gostaríamos de fazer uma observação acerca do material didático: o livro indicado é do ano de
2015. Caso você deseje pode adquirir o de 2016. O livro é bem completo e acreditamos estar
até um pouco acima do que é exigido na 1ª fase do Exame da Ordem. Contudo, os materiais
mais resumidos ainda não estavam atualizados para 2016 quando produzimos esse roteiro. Mas
não se preocupe, pois as dicas estão de acordo com o que há de mais atual no Direito Penal. 
 
1ª TAREFA. Estude o tópico PRINCÍPIOS por meio do material indicado ou outro de sua
preferência. Finalizaremos com algumas questões para fixar o conteúdo. 
 
Dicas e Conteúdo: 
Esse capítulo inicial é de extrema importância para a compreensão de toda a disciplina. Por
meio dos princípios você consegue resolver questões de todos os concursos, desde Técnico
Judiciário até Juiz Federal. A forma apropriada de você assimilar o conteúdo segue abaixo: 
01) Leia a lista dos princípios que nós colocamos abaixo. 
02) Durante a leitura do conteúdo teórico você deve fazer breves apontamentos em cada um
desses princípios. 
03) Para facilitar o seu entendimento, nós já colocamos indicações relevantes em alguns
princípios. 
04) Escreve ao lado de cada princípio uma pequena frase que sintetize o seu entendimento. 
- Exclusiva proteção de bens jurídicos. 
- Intervenção mínima. Caráter subsidiário e fragmentário. 
- Exteriorização ou materialização do fato. Direito penal do fato. 
- Legalidade. Atenção ao princípio da RESERVA LEGAL. Só LEI em sentido estrito pode criar
crimes e cominar penas. 
- Ofensividade ou lesividade. Efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico. Crimes
de Perigo Abstrato? Há divergências, mas os Tribunais superiores aceitam. 
- Responsabilidade pessoal. 
- Responsabilidade subjetiva. 
- Culpabilidade. 
- Igualdade. 
- Presunção de inocência (não culpa). ATENÇÃO! Decisão (polêmica) recente do STF no HC
126.292 - POSSIBILIDADE DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS O RECURSO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA.  
- Dignidade da pessoa humana. 
- Individualização da pena. 
- Proporcionalidade. 
- Pessoalidade. 
- Vedação do "bis in idem". 
 
EXERCÍCIOS. 
01) Pegue o seu material complementar (livro COMO PASSAR NA OAB - 5.500 QUESTÕES
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COMENTADAS - 12ª EDIÇÃO (2016) - EDITORA FOCO). Direito Penal está no capítulo 16. 
02) Numere as questões. 
03) CAPÍTULO 16. PONTO 1. Faça as 06 primeiras questões no tempo máximo de 12 minutos
(2 minutos por questão). As demais serão feitas posteriormente. 
  
 
 
 
Direito Constitucional
 
Tarefa - assunto: DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSTITUIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.
 
  
Resumo de direito constitucional descomplicado - MÉTODO - 2016 - Vicente Paulo e
Marcelo Alexandrino
 
 
Tarefa: 
Assunto: Direito Constitucional e Constituição. Modificação da Constituição Federal de 1988. 
 
Subassuntos: Origem, conteúdo e objeto do Direito Constitucional. Classificação das
Constituições. Entrada em vigor de uma nova Constituição. Classificação das normas
constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade. Interpretação da Constituição. 
 
O Direito Constitucional, Constituição e a modificação da Constituição Federal de 1988
nas provas anteriores da OAB/FGV: 
 
          Esse assunto tem uma incidência baixa nas provas da OAB/FGV. As provas da
OAB/FGV exigem, em especial, o conhecimento sobre poder constituinte, limitações ao poder
de reforma e eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. As questões possuem um
nível de dificuldade médio. No caso, é importante que o examinando conheça primordialmente
a doutrina, mas quando necessário, a literalidade da Constituição também será estudada. 
 
O que estudar: 
 
Estudar, no livro principal indicado, os temas: 
  
•    Origem, conteúdo e objeto do Direito Constitucional. 
•    Classificação das Constituições. 
•    Entrada em vigor de uma nova Constituição. 
•    Classificação das normas constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade. 
•    Interpretação da Constituição. 
 
OBS: Os mesmos temas podem ser estudados no material próprio, que porventura possua. 
 
Exercícios: 
 
Para a resolução de questões, será utilizado o livro de exercícios: Como passar na OAB – 1ª
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fase – 5.500 questões comentadas. Wander Garcia. Editora FOCO. 
 
1. – Fazer as questões indicadas abaixo e ler os respectivos comentários. Capítulo: “Teoria da
Constituição e princípios fundamentais”. 
 
a) 1ª questão – “Dois advogados...”. 
b) 13ª questão – “Quanto ao processo de mudança...”. 
c) 25ª questão – “É consequência da rigidez...”. 
 
2. – Fazer as questões indicadas abaixo e ler os respectivos comentários. Capítulo:
“Hermenêutica constitucional e eficácia das normas constitucionais”. 
 
a) 1ª questão – “O diretor de RH...”. 
b) 2º questão – “No que concerne à hermenêutica...”. 
c) 4ª questão – “O parágrafo único do art. 4º...”. 
d) 10ª questão – “Assinale a afirmativa incorreta...”.
 
 
Dicas e Conteúdo: 
Dicas: 
 
1) Vídeo aulas: a TV Justiça disponibiliza gratuitamente o curso “Saber Direito Aula”. São cinco
aulas em vídeo, com duração média de 50 minutos cada. As aulas tratam da “Teoria geral da
Constituição”, ministradas pelo professor Flávio Martins, e estão disponíveis no site:
https://www.youtube.com/user/saberdireitoaula/search?query=Teoria+geral+da+Constitui%C3%
A 7 % C 3 % A 3 o .  O  p r o g r a m a  d o  c u r s o  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :
http://www.tvjustica.jus.br/index/detalhar-noticia/noticia/213684. Atenção! Utilize os vídeos
apenas quando o tempo estiver sobrando, levando-se em consideração que há outras matérias
a serem estudadas. Além disso, os vídeos reproduzem boa parte do conteúdo estudado na
presente tarefa, portanto, é uma opção de estudo.   
 
2) Atenção para os artigos, decisões dos tribunais superiores e súmulas quando mencionadas
no livro indicado e nas dicas. 
 
3) Origem, conteúdo e objeto do direito constitucional. 
 
•    Atenção para o constitucionalismo. Esse tema já foi exigido em prova. 
 
4) Concepções da Constituição 
•    Sociológica 
•    Política 
•    Jurídica 
•    Sentido lógico-jurídico 
•    Sentido jurídico-positivo 
 
5) Classificação das constituições 
 
a) Decorar a classificação da CRFB/88: democrática, escrita, dogmática, formal, rígida,
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normativa, analítica, dirigente, codificada e eclética. 
 
b) Preâmbulo constitucional 
 
•    O preâmbulo não constitui norma central, nem tem força normativa. O STF adota a tese da
irrelevância jurídica. 
 
•    De acordo com a Constituição anotada elaborada pelo STF: "Preâmbulo da Constituição: 
não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de
reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa." (ADI 2.076, Rel.
Min. Carlos Velloso, julgamento em 15-8-2002, Plenário, DJ de 8-8-2003.). 
 
•    Para a FGV é correto dizer: “A doutrina constitucional majoritária e a jurisprudência do STF
consideram que o preâmbulo constitucional não tem força cogente, não valendo, pois, como
norma jurídica. Nesse sentido, seus princípios não prevalecem diante de eventual conflito com o
texto expresso da CF”. 
 
c) Atos das disposições constitucionais transitórias 
 
•    Integra a estrutura da Constituição, assim como o preâmbulo. Portanto, a FGV considerou
errada a seguinte opção: “As disposições constitucionais transitórias são normas aplicáveis a
situações certas e passageiras; complementares, portanto, à obra do poder constituinte
originário e, situando-se fora da CF, não podem ser consideradas parte integrante desta”. 
  
 
d) Decorar o conceito de cada classificação. Atenção para o estudo quanto à estabilidade da
Constituição, que pode ser imutável, rígida, flexível e semirrígida. 
 
•    OBS: a CRFB/88 é considerada majoritariamente rígida. No entanto, a FGV já elaborou
questão em que adotava o posicionamento minoritário de Alexandre de Moraes, ao considerar
que a CRFB/88 é super-rígida, “isto é, ela possui uma parte imutável e uma parte rígida”. A
adoção do posicionamento minoritário não influenciou na resposta do candidato, pois era
necessário apenas conhecer o artigo 60, §2º da CF. 
 
e) Sobre o tema a FGV considerou correta as alternativas a seguir: 
 
•    Constituição dogmática - “é elaborada, necessariamente, por um órgão com atribuições
constituintes e, somente existindo na forma escrita, sistematiza as ideias fundamentais
contemporâneas da teoria política e do direito”. 
 
•    Constituição rígida - “rígida, por admitir a alteração de seu conteúdo por meio de processo
mais rigoroso e complexo que o processo de elaboração das leis comuns”.   
 
•    Constituição semirrígida - “Em determinadas matérias, exige um processo de alteração mais
dificultoso que o exigido para a alteração das leis infraconstitucionais, enquanto que em outras,
não requerem tal formalidade”. 
 
•    Constituição rígida - “é consequência da rigidez constitucional o princípio da Supremacia da
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Constituição”. 
 
6) Sobre o estudo da “entrada em vigor de uma nova Constituição”, você deve conhecer os
seguintes pontos: retroat iv idade mínima, revogação, desconst i tucional ização,
inconstitucionalidade superveniente, recepção, constitucionalidade superveniente,
compatibilidade material e repristinação. 
 
7) Classificação das normas constitucionais formulada por José Afonso da Silva. Esse é um
ponto importante para as provas da OAB/FGV. 
 
•    Atenção, todas as normas constitucionais possuem eficácia. 
 
a) Normas constitucionais de eficácia plena. Possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. 
 
b) Normas constitucionais de eficácia contida. Possuem aplicabilidade direta, imediata e não
integral. 
 
•    Ler os artigos 5º, VIII, XIII, XXIV e XXV da CF. 
 
•    Atenção para o artigo 5º, XIII da CF. 
 
c) Normas constitucionais de eficácia limitada. Possuem aplicabilidade indireta, mediata e
reduzida. 
 
c.1) Definidoras de princípio institutivo ou organizativo (impositivas ou facultativas). 
 
•    Ler os artigos 20, §2ª; 22, parágrafo único; 25,§3º; 32,§4º; 33; 88;  91,§2º; 113; 125,§3º. 
 
c.2) Definidoras de princípio programático. 
 
•    Ler os artigos 7º, XX e XXVII; 173,§4º; 216,§3º. 
 
OBS: A FGV, em regra adota a posição de José Afonso da Silva, assim como o STF. No
entanto, a FGV já tratou da classificação adotada por Maria Helena Diaz, consistindo em
normas de eficácia absoluta (normas imutáveis, como as cláusulas pétreas e princípios
sensíveis), plena (possui o mesmo significado adotado por José Afonso da Silva) e relativa
(semelhante às normas de eficácia limitada). 
 
8) A interpretação da Constituição 
 
•    Decorar os princípios, notadamente o princípio da interpretação conforme a Constituição. 
 
a) Princípio da unidade da Constituição. 
 
•    Atenção! As normas constitucionais originárias não podem ser inconstitucionais. Não há
hierarquia entre normas constitucionais, portanto, não há normas constitucionais superiores,
nem inferiores. As cláusulas pétreas não são normas constitucionais superiores. Essas
conclusões foram objeto de prova recente da FGV. 
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•    De acordo com a FGV: “A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias,
dando azo à declaração de inconstitucionalidade de uma em face de outras, é incompatível com
o sistema de Constituição rígida”. 
 
b) Princípio do efeito integrador. 
c) Princípio da máxima efetividade. 
d) Princípio da justeza. 
e) Princípio da harmonização ou da concordância prática. 
f) Princípio da força normativa da Constituição. 
g) Princípio da interpretação conforme a Constituição. 
 
Veja as alternativas consideradas corretas pela FGV em provas anteriores: 
 
•    Unidade da Constituição – Para a FGV: “Pelo princípio da unidade constitucional, as normas
constitucionais devem ser interpretadas em conjunto, para evitar possíveis contradições com
outras normas da própria Constituição”. 
 
•    Efeito integrador – Para a FGV: “O princípio da eficácia integradora orienta o aplicador da
Constituição no sentido de dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que favoreçam a
integração social e a unidade política”. 
 
•    Harmonização ou concordância prática – Para a FGV: “De acordo com o princípio da
concordância prática, nas situações de concorrência entre bens que são constitucionalmente
protegidos, adota-se a solução que otimize a realização de todos eles, sem acarretar a negação
de nenhum”. O princípio deve ser “avaliado a priori” conforme a FGV. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1 – Resumo de direito constitucional descomplicado. Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino.
Editora MÉTODO. 
 
2 – Como passar na OAB – 1ª Fase – 5.500 questões comentadas. Wander Garcia. Editora
FOCO. 
 
3 – http://www4.planalto.gov.br/legislacao
 
 
 
 
 
Direito Civil
 
Tarefa - assunto: LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO BRASILEIRO - LINDB (Decreto-Lei n.º
4.657/1942)
 
  
Como se preparar para o Exame de Ordem – Civil - Método - 2015 - Fernanda Tartuci
e Fernando Sartori
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Tarefa: 
A disciplina do Direito Civil é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes no estudo para
o Exame de Ordem. Essa matéria tem estado regularmente entre as 5 mais cobradas nos
últimos exames. 
Por essa razão, e devido à extensão do assunto, lhe dedicaremos especial atenção. Entretanto,
ao mesmo tempo em que reconhecemos sua importância, temos consciência de que o
candidato ao Exame da OAB dispõe de tempo exíguo. 
Tendo essas considerações em mente, vamos adotar como material o curso COMO SE
PREPARAR PARA O EXAME DE ORDEM – CIVIL, dos professores Fernanda Tartuci e
Fernando Sartori, da Editora Método, por se tratar de obra de qualidade e ao mesmo tempo
enxuta e voltada especificamente para o Exame de Ordem. 
O(a) Aluno(a) deve se recordar, também, que tão importante quanto o aprofundamento na
teoria, é a prática por meio da resolução de questões anteriores. Por essa razão, daremos
especial atenção ao final das tarefas, a uma bateria de exercícios. 
Em análise às provas anteriores do Exame de Ordem da OAB, a Equipe LS pôde constatar que
a prova obedece a um padrão pré-definido. A maior parte das questões pode ser resolvida
apenas com o conhecimento da literalidade do Código Civil, cobrando questões práticas da
atividade forense.  
Lembre-se: Nós estudamos o padrão das provas e traçamos o caminho a ser seguido
justamente para que você não perca tempo com isso. O(a) Aluno(a) OAB tem inúmeras
matérias para estudar, e sua preparação precisa ser eficiente.  
Mas não se preocupe. A Equipe LS vai te acompanhar justamente para tornar mais fácil sua
caminhada rumo à aprovação no Exame de Ordem. Seguindo nossas orientações e mantendo-
se atualizado nas metas, você, prezado(a) Aluno(a), terá plenas condições de gabaritar a parte
de Direito Civil no Exame de Ordem. 
Bons estudos! 
 
Tarefa 01  
Assunto: Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei n.º
4.657/1942) 
Indicação de estudo 
Como se Preparar para o Exame de Ordem – Civil– Fernanda Tartuci e Fernando Sartori, da
Editora Método.  
A doutrina ou sinopse ao qual o Aluno(a) melhor se identifique ou já possua, que contemple
todos os temas aqui estudados.   
Estudar: Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB). 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
01)    A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – que passaremos a chamar a partir
de agora apenas de LINDB – traz as diretrizes interpretativas e de aplicação de todas as demais
normas do Direito Brasileiro, e vem materializada no Decreto-Lei Nº 4.657, de 4 de setembro de
1942. Antigamente a LINDB era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (LICC),
entretanto, tal nomenclatura gerava incompreensão por parte dos alunos, pois apesar da
nomenclatura remeter apenas ao Direito Civil, seus preceitos eram aplicados a todos os ramos
do Direito. Por essa razão, o Legislador editou a Lei nº 12.376/2010, que, dentre outras
disposições, deu nova nomenclatura à norma, passando a ser LINDB. 
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02)    A norma traz diversas disposições aplicáveis a todos os ramos do direito, dentre os quais
se apresenta com grande destaque o direito internacional privado, o qual não será tratado no
presente roteiro por ser matéria afeta a outra disciplina.  
 
03)    A LINDB inicia o tratamento da vigência da norma, dispondo em seu artigo 1° o seguinte:

Art. 1o  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o
país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

 
04)    O artigo, portanto, traz a regra para todas as normas, que é entrar em vigor após o
transcurso de 45 DIAS DE SUA PUBLICAÇÃO, salvo se houver na própria norma outro prazo
expressamente previsto. Esse prazo deve ser contado incluindo o dia da publicação bem como
o do vencimento. Isso por conta da previsão da norma contida na Lei Complementar 95/1998,
art. 8.º, § 1.º.

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo
a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua
publicação" para as leis de pequena repercussão. 
 
§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que
estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data
da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia
subseqüente à sua consumação integral.    (Incluído pela Lei
Complementar nº 107, de 26.4.2001)

 
05)    A esse prazo contido entre o dia da publicação e o dia da entrada em vigor da norma é
chamado pela Doutrina de vacatio legis. 
 
06)    Tal como disposto no art. 8º, caput da Lei Complementar 95/1998, a vacatio legis deve ser
expressamente prevista pela norma, e não o prevendo cairá na regra da LINDB, ou seja,
automaticamente a vacatio legis será de 45 dias.  
 
07)    A boa técnica legislativa exige bom senso para fixação da vacatio legis, dedicando o prazo
mínimo ou mesmo a ausência de qualquer prazo para as leis de pequena repercussão, e
estabelecendo um prazo de vacância maior para as normas de maior envergadura e impacto na
sociedade, como é o caso dos Códigos (Ex: Novo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105). 
 
08)    Atenção ao que dispõe os §§ 3º e 4º do art. 1 º da LINDB, pois as provas costumam tentar
confundir o candidato com a mistura de seus textos
 

§3o  Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de
seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos
parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. 
§ 4o  As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.

 
09)    Se houver modificação da norma durante o prazo da vacatio legis (o que se faz mediante
a publicação de outra lei), apenas se modifica o prazo de vacância desses artigos modificados.
Então a norma originária entra em vigor no prazo inicialmente previsto, ficando apenas
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ressalvados os artigos modificados, os quais entrarão em vigor no prazo previsto na lei
modificadora. 
 
10)    Já se a modificação se der em relação a uma lei já em vigor, a lei originária já estará
vigendo normalmente, e o prazo para vigência do dispositivo modificado ficará a cargo de
especificação da lei nova. 
 
11)    O art. 2º da LINDB traz o PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DAS NORMAS, ou seja, a
norma terá vigor até que seja modificada ou revogada por outra. Essa norma afasta ideia
presente no imaginário popular “leigo” de que a norma é derrogada pelo “desuso”, ou seja,
quando uma lei “não pega”.

 
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue.      

 
12)    A revogação de uma norma pode ser total (ab-rogação) ou parcial (derrogação). Se, por
exemplo, uma Lei X revoga o artigo 10 da Lei Y, haverá derrogação desse artigo. Entretanto, se
essa Lei X revoga toda a Lei Y, haverá ab-rogação da Lei Y. 
 
13)    Os §§ 1º a 3º do art. 2º da LINDB trazem as três regras mais importantes quanto à
revogação da norma.

§1o  A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
 
§ 2o  A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a
par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 
 
§ 3o  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura
por ter a lei revogadora perdido a vigência.

 
14)    A revogação de uma norma é regida pelo Princípio do Parelelismo das formas, ou seja,
uma lei só pode ser revogada por outra lei. Por uma questão de lógica o Legislador estabeleceu
que a lei posterior irá revogar a anterior em 3 hipóteses: 

a.    Quando expressamente o declare. Exemplo o Novo  
Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/15, que estabeleceu em seu
art. 1.046 o seguinte: Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código,
suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes,
ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973) 
 
b.    Quando seja com ela incompatível: é o caso de norma que trate
do mesmo assunto, porém, em sentido completamente diverso.  
 
c.    Quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior. Imagine-se a hipótese em que o legislador trate
inteiramente de uma matéria já regulada por outra lei, mas não
aponha na nova norma artigo que exponha que a lei anterior esteja
revogada. Nesse caso terá de se averiguar se a nova norma trata

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino

38

META 1 24/06/2016



Deg
us

ta
çã

o 
OAB - 

24
0.

50
5.

01
4-

57

inteiramente da matéria tratada na lei anterior. Se a resposta for
positiva, a norma anterior estará revogada tacitamente.

 
15)    Pode, contudo, a nova norma estabelecer regras específicas em relação a regras gerais já
existentes, ou mesmo o inverso, ou seja, trazer regras gerais para uma situação específica já
prevista no ordenamento. Nessas duas hipóteses não haverá nem revogação nem modificação
das normas preexistentes. 

§2o  A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a
par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

 
16)    Por fim, o §3 traz a hipótese do que a Doutrina chama de REPRISTINAÇÃO. A
repristinação tácita não é admitida no direito brasileiro, sendo expressamente vedada pelo §3 do
art. 2 da LINDB:

§3o  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura
por ter a lei revogadora perdido a vigência.

 
17)    O fenômeno da repristinação ocorre quando se restauram os efeitos de norma revogada
quando houver perda da eficácia da norma revogadora. O texto é meio confuso. Para
visualizarmos melhor vamos trazer um exemplo. Imagine-se que uma Lei 10.000 (hipotética),
preveja uma isenção tributária para determinado grupo de pessoas e que posteriormente é
revogada pela Lei 15.000 (hipotética). Se posteriormente essa Lei 15.000 for revogada pela Lei
18.000 (hipotética), os efeitos da Lei 10.000 não estarão restaurados automaticamente. 
 
18)    A única hipótese de haver repristinação de determinada norma é que esta ocorra de forma
expressa. No caso do exemplo hipotético acima, seria possível a repristinação se a Lei 18.000
trouxesse artigo prevendo que “ficam restaurados os efeitos da Lei 10.000”. 
 
19)    O art. 6° da LINDB, além de trazer disposição que determina que a lei em vigor tem efeito
imediato, traz para o aplicador do direito que tal norma agora em vigor deve respeitar o ATO
JURÍDICO PERFEITO, o DIREITO ADQUIRIDO e a COISA JULGADA, trazendo em seguida a
conceituação desses 3 institutos, que, por estarem insertos justamente na LINDB, são vistos
pelo(a) Aluno(a) na Faculdade justamente nesse momento.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.     (Redação
dada pela Lei nº 3.238, de 1957) 
 
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou.     (Incluído pela Lei nº 3.238,
de 1957) 
 
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular,
ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do
exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida
inalterável, a arbítrio de outrem.      (Incluído pela Lei nº 3.238, de
1957) 
 
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de
que já não caiba recurso.      (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)
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20)    Nos artigos 3° a 5° a LINDB traz as principais normas de hermenêutica jurídica. É
importante a memorização desses dispositivos, pois além do conhecimento da redação dos
artigos 3° e 5°, a ordem interpretativa presente no art. 4° costuma ser cobrada em provas.

Art. 3o  Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece. 
 
Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
 
Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum.

 
21)    O art. 4° da LINDB proíbe o chamado non liquet pelo Juiz. Ou seja, o Juiz não pode se
escusar de julgar ao fundamento de haver lacuna no ordenamento jurídico, pois a LINDB
determina que nesses casos se utilize, NESSA ORDEM, a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito.
 
 
 
 
 
Direito Processual Civil
 
Tarefa - assunto: SUJEITOS DO PROCESSO.
 
  
Resumo elaborado pelo Consultor - LS OAB - 2016 - Melquizedek Soares
 
 
Tarefa: 
Sujeitos do Processo - Parte 1. 
 
Material para estudo: 

Acompanhar a matéria por este roteiro elaborado pelo Consultor;
Caso deseje acompanhar o assunto por alguma obra, indicamos que seja adotado
Livro/curso do próprio do aluno que aborde a matéria;
Caso deseje a indicação de algum Livro para acompanhar o assunto, indicamos o Curso
de Direito Processual Civil - Reescrito com base no NOVO CPC.
Tenha sempre em mãos o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), disponível
também no site do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm.

 
 
Dicas e Conteúdo: 
Sujeitos do Processo - Parte 1. 
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Material para estudo: 
Acompanhar a matéria por este roteiro elaborado pelo Consultor;
Caso deseje acompanhar o assunto por alguma obra, indicamos que seja adotado
Livro/curso do próprio do aluno que aborde a matéria;
Caso deseje a indicação de algum Livro para acompanhar o assunto, indicamos o Curso
de Direito Processual Civil - Reescrito com base no NOVO CPC.
Tenha sempre em mãos o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), disponível
também no site  do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm.

 
 
          Ao iniciarmos o estudo da disciplina do Direito Processual Civil devemos ter em mente
que, além de figurar entre as matérias com maior número de questões (em torno de 6
questões por exame – 7,5% de toda a prova), o Exame de Ordem se utiliza dos
conhecimentos da matéria para a segunda fase. Quando o(a) Aluno(a) estuda o Direito
Processual Civil para resolução das questões da primeira fase, está automaticamente
estudando para a segunda fase, afinal de contas tais conhecimentos serão necessários para a
elaboração da peça profissional. 
 
          Por essa razão, e devido à extensão do assunto, lhe dedicaremos especial atenção.
Entretanto, ao mesmo tempo em que reconhecemos sua importância, temos consciência de que
o candidato ao Exame da OAB dispõe de tempo exíguo. 
 
          A matéria vem chamando a atenção de toda a comunidade jurídica, tendo em vista a
aprovação do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), Lei n.º 13.105/15, a qual será a base
do nosso estudo. Há que se destacar que no ano de 2016 teremos o primeiro exame de
ordem com abordagem do novo CPC. 
 
          A sistemática a ser adotada pelo aluno é a seguinte: Ler algum material de apoio e dar
especial atenção às dicas passadas neste roteiro, ou seja, o conhecimento da matéria passará
pelo estudo do material, sendo as dicas um apontamento do que é mais importante sobre o
assunto debatido. Traremos também neste roteiro informações complementares ao material de
apoio, por julgarmos importante o assunto. 
 
          Atenção! O material a ser adotado é aquele que o aluno esteja mais acostumado ou que
mais goste, ou mesmo aquele que já possua. Caso o aluno não se sinta confortável com o
material que já possua, vamos indicar opção de obra a ser consultada. 
 
         Tendo essas considerações em mente, indicamos como material auxiliar (somente se o
aluno desejar outro material) o Curso de Direito Processual Civil reescrito com base no
Novo CPC do Professor Fredie Didier Jr. Ao longo da consultoria iremos abordar pontos dos 
volumes 1, 2 e 3. No momento em que iniciamos este roteiro, o lugar mais interessante para
aquisição das obras é o próprio site da editora (https://www.editorajuspodivm.com.br/) que dá
desconto para o caso de compra de mais de um volume. 
  
          A indicação desse material se dá por se tratar de obra de qualidade elaborada de acordo
com o Novo CPC por um dos juristas idealizadores do novo Código de Processo Civil (Lei n.

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino

41

META 1 24/06/2016



Deg
us

ta
çã

o 
OAB - 

24
0.

50
5.

01
4-

57

13.105/2015). 
 
          Entretanto, temos plena consciência de que a grande extensão da obra dificulta
sobremaneira o estudo para o Exame de Ordem. Por isso, voltamos ao alerta inicial: a busca por
obras mais densas somente se mostra necessária caso o aluno não se sinta confortável com o
conteúdo que será passado aqui. 
 
          A sistemática de uma consultoria não busca, em regra, trazer o conteúdo da matéria, mas
sim direcionar os estudos do Aluno para um melhor aproveitamento de seu tempo. 
           
          Contudo, constatamos que nesse primeiro momento há uma certa dificuldade em se
encontrar material disponível para o estudo da matéria, tendo em vista a recente vigência do
CPC/2015. 
          
          Dessa forma, em caráter excepcional, este Consultou irá trazer para você, caro Aluno, a
exposição dos principais pontos da matéria, de forma resumida e objetiva, para que você possa
se sair bem no Exame de Ordem. Mais uma vez destacamos: o objetivo não será aprofundar
a matéria ao nível de uma graduação ou pós-graduação. O objetivo aqui é outro: Sua
aprovação no Exame da OAB. 
 
          Em resumo: traremos uma síntese dos principais pontos a serem abordados nas provas,
o que já equivale a um material direcionado à OAB, entretanto, caso o aluno deseje obra mais
densa, indicamos o curso do Professor Fredie Didier Jr. 
 
          Devido à experiência que os Consultores da LS têm com Exames de Ordem e concursos
diversos, apostamos que nas primeiras edições dos Exames de Ordem após a vigência do Novo
CPC/2015, os questionamentos serão pautados basicamente no conhecimento da literalidade
do novo Código. Por essa razão, o conhecimento será construído sobre uma abordagem da
literalidade da norma, expondo-se os pontos controvertidos eventualmente existentes. 
 
           Você terá acesso a um dos poucos materiais de processo civil voltados para a OAB
e confeccionados com base no novo Código de Processo Civil! 
 
          Lembre-se que você deve ter estudado a matéria na faculdade ao longo de, pelo menos,
4 períodos, utilizando de 3 ou 4 volumes de determinado autor. Mas nesse momento de
preparação para o Exame de Ordem não temos mais 2 anos para estudar a matéria, mas sim
alguns meses. Por isso focaremos nos pontos chaves de cada assunto. 
 
          Em análise às provas anteriores do Exame de Ordem da OAB, a Equipe LS pôde
constatar que a prova obedece a um padrão pré-definido. A maior parte das questões pode ser
resolvida apenas com o conhecimento da literalidade do Código de Processo Civil, cobrando
questões práticas da atividade forense. 
 
          A relação entre Consultor e Aluno(a) passa, necessariamente, pela confiança. Dessa
forma, quando o Consultor “pular” determinado assunto, não tenha receio de que estará
deixando de estudar uma parte da matéria que poderá cair na prova. 
 
          Lembre-se: Nós estudamos o padrão das provas e traçamos o caminho a ser seguido
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justamente para que você não perca tempo com isso. O(a) Aluno(a) OAB tem inúmeras
matérias para estudar, e sua preparação precisa ser eficiente. 
 
          Mas não se preocupe. A Equipe LS vai te acompanhar justamente para tornar mais fácil
sua caminhada rumo à aprovação no Exame de Ordem. Seguindo nossas orientações e
mantendo-se atualizado nas metas, você, prezado(a) Aluno(a), terá plenas condições de
gabaritar a parte de Direito Processual Civil no Exame de Ordem. 
  
          Bons estudos! 
 
 
 
 
 
1. O Estudo das partes do processo é de suma importância para o direito processual civil, na
medida em que elas delimitam o alcance do provimento jurisdicional. Traduzindo em linguagem
mais fácil, a partir do entendimento de quem são as partes do processo é que se compreende
quem a sentença do processo pode atingir. É isso que quer dizer “limite subjetivo da coisa
julgada”. 
  
2. O(A) Aluno(a) deve atentar para o fato de que com o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º
13.105/15), o princípio da boa-fé processual passou a ser positivado (art. 5º e 77 do CPC/2015).
Nesse momento o aluno deve ler os referidos artigos ao menos duas vezes a fim de se
familiarizar com a redação. Chamamos a atenção para os seguintes pontos:

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé. 
  
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo: [...]

  
3. Veja que em mais de uma ocasião o Legislador se referiu ao princípio da boa-fé processual
como destinado não só ao autor e ao réu, mas a “todo aquele que de qualquer forma participa
do processo”, ou seja, o princípio da boa-fé processual é destinado não só ao autor e ao réu,
mas também aos auxiliares da justiça, como peritos, contadores, intérpretes e ao próprio Juiz.  
 
4. Outra importante distinção a ser apreendida pelo(a) Aluno(a) é aquela entre PARTES DA
LIDE e PARTES DO PROCESSO. Nem sempre as partes da lide são as mesmas partes do
processo. As partes da lide envolvem um conceito mais material, do mundo, enquanto as partes
do processo envolvem conceito mais formal, ou seja, do ponto de vista dos autos. Lide, em
palavras mais simples, é a discussão, o embate; enquanto “processo”, informalmente falando, é
a demanda levada a Juízo. Então se a discussão levada a Juízo se der entre as mesmas
pessoas que travam algum embate no mundo dos fatos, as partes do processo serão as
mesmas da lide. Caso contrário serão distintas. 
  
5. Deve-se ter em mente que a CAPACIDADE DE SER PARTE é a capacidade de se estar em
Juízo como autor ou réu (Art. 70 CPC/2015) e decorre diretamente de umdireito da 
PERSONALIDADE. O(A) Aluno(a) deve sempre associar a ideia de CAPACIDADE DE SER
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PARTE e PERSONALIDADE.  
 
6. Um conceito importante acerca da CAPACIDADE DE SER PARTE diz respeito ao momento
em que ela tem início, conforme esteja se falando de PESSOA FÍSICA ou de PESSOA
JURÍDICA. Para a pessoa física a capacidade tem início com o nascimento com vida, enquanto
para a pessoa jurídica o momento inicial da capacidade é a inscrição de seus atos constitutivos
no Registro competente. 
  
7. A capacidade processual é um dos PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE, ou
seja, caso o processo se desenvolva com a presença de uma das partes que não tenha
capacidade processual, esses atos não serão VÁLIDOS. Quando alguém não tem a capacidade
processual não significa que ela não pode ir ao Poder Judiciário, mas sim que tem que cumprir
alguns requisitos para fazê-lo. Tais requisitos são os institutos da REPRESENTAÇÃO e da
ASSISTÊNCIA. 
  
8. O(A) Aluno(a) deve saber bem a diferença entre REPRESENTAÇÃO e ASSISTÊNCIA .
Essas duas formas de levar aquele que não tem capacidade processual a Juízo se distinguem
justamente quanto à medida da incapacidade. Quando a incapacidade é ABSOLUTA , a parte
terá que ser REPRESENTADA. Já quando a incapacidade for apenas RELATIVA, lança-se
mão do instituto da ASSISTÊNCIA. Quando há necessidade de representação, a parte
representada NÃO PARTICIPA DOS ATOS PROCESSUAIS, já quando se fala em assistência,
as partes relativamente incapazes até PARTICIPAM DOS ATOS PROCESSUAIS, apenas
sendo auxiliadas por terceiros. 
  
9. Tanto na hipótese de assistência quanto na hipótese de representação, é obrigatória a
participação do Ministério Público para validade dos atos. 
  

   
  
10. E quem são os RELATIVAMENTE incapazes e os ABSOLUTAMENTE incapazes? A
resposta estão nos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002: 
 

Art. 3oSão absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil os menores de 16 (dezesseis) anos.(Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015)(Vigência) 
  
  
Art. 4oSão incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência) 
  
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
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II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº
13.146, de 2015)(Vigência) 
  
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir
sua vontade;(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência) 
  
IV - os pródigos. 
  
Parágrafo único.A capacidade dos indígenas será regulada por legislação
especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência)

  
  
11. A capacidade processual, ou seja, de estar em Juízo, não se confunde com a chamada 
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. Esta significa a capacidade de postular, a capacidade de
peticionar, a capacidade de ir a Juízo pedir algo. Como se sabe, em regra, para alguém ir ao
Poder Judiciário requerer algo tem que estar patrocinada por um Advogado constituído. Essa a
regra, que comporta algumas exceções, como no caso de alguém que requer algo junto aos
Juizados Especiais, os quais possibilitam em determinados casos o ingresso sem o patrocínio
de um advogado. As partes têm capacidade PROCESSUAL, enquanto o advogado tem
capacidade POSTULATÓRIA. 
  
12. O direito brasileiro confere extrema importância ao casamento a ponto de este influenciar na
capacidade processual das pessoas. Exemplo disso vem presente no art. 73 do CPC/2015, o
qual estabelece: 
 

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que
verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de
separação absoluta de bens.

  
13. Leia os artigos 1.647 e 1.648 do CC/02. 
  
14. Existem algumas hipóteses em que a parte é absoluta ou relativamente incapaz, e seu
representante ou assistente não pode ou não deve representa-lo ou assisti-lo. Imagine-se a
situação em que os pais de uma determinada criança de 5 anos de idade causam de modo
propositado um dano ao seu filho, e este tem de ingressar com um processo requerendo algum
tipo de reparação. Em uma situação normal quem representaria os interesses dessa criança
seriam os pais, entretanto, os interesses do menor e de seus representantes legais são
colidentes. Para essas situações o Juiz nomeará um terceiro para que represente ou assista o
incapaz. A esse representante/assistente dá-se o nome de CURADOR ESPECIAL ou 
CURADOR À LIDE (art. 72 do CPC/2015). 
 

Art. 72.O juiz nomeará curador especial ao: 
  
I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem
com os daquele, enquanto durar a incapacidade; 
  
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado. 
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Parágrafo único.A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos
termos da lei.

  
15. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os
interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; ao réu preso revel,
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído
advogado. 
  
16. A Defensoria Pública é o órgão destinado, em regra, ao exercício da curadoria especial. 
 
17. As pessoas jurídicas, também chamadas de pessoas formais, não existem materializadas no
mundo dos fatos. Como o próprio nome deixa antever, são uma criação do direito e existem
apenas formalmente. Entretanto, há hipóteses diversas em que essas pessoas jurídicas tem de
ir a Juízo requerer algo, ou mesmo serem demandadas em Juízo por terceiro. Como a pessoa
jurídica simplesmente não existe no mundo real, ela tem que ser representada por alguém. O
artigo 75 do CPC/2015 traz quem são os representantes das pessoas jurídicas. Leia o artigo.  
 

Art. 75.  Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
  
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão
vinculado; 
  
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores; 
  
III - o Município, por seu prefeito ou procurador; 
  
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente
federado designar; 
  
V - a massa falida, pelo administrador judicial; 
  
VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador; 
  
VII - o espólio, pelo inventariante; 
  
VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem
ou, não havendo essa designação, por seus diretores; 
  
IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem
personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus
bens; 
  
X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador
de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil; 
  
XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

 

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino

46

META 1 24/06/2016



Deg
us

ta
çã

o 
OAB - 

24
0.

50
5.

01
4-

57

18. Como falamos no início da tarefa, a capacidade processual é um pressuposto processual de
validade, ou seja, sem a sua regularidade o processo é inválido. Por essa razão o Juiz tem que
verificar de ofício se a capacidade processual está presente no feito.
  
 
19. Capacidade processual é a capacidade de ir ao poder judiciário participar da relação
jurídica processual. Ela está relacionada à chamada CAPACIDADE DE EXERCÍCIO ou DE
FATO. É a capacidade que alguém tem de ir por conta própria ao poder judiciário (patrocinado
pelo advogado) requerer algo.
 
20. Capacidade de ser parte diz respeito à CAPACIDADE DE EXERCER UM DIREITO, DE
ESTAR EM JUÍZO.
 
21. Por fim, a capacidade postulatória é aquela conferida aos advogados inscritos na OAB e
aos Membros do Ministério Público de postularem, requererem algo ao Poder Judiciário.
 
22. Talvez não tenha ficado clara a distinção, principalmente entre capacidade processual e
capacidade de ser parte. Por essa razão trazemos o exemplo abaixo:
 

João tem 5 anos de idade e precisa ingressar com uma ação em face de seus
pais a fim de requerer alimentos. Nesse caso João não tem capacidade
processual, porque é absolutamente incapaz, e por essa razão terá de ser
representado por alguém (em regra Defensoria Pública). Entretanto, João,
mesmo tendo 5 anos de idade tem capacidade de ser parte, ou seja, de estar
presente no polo passivo desse processo, pois ele tem personalidade. Por fim,
para que João requeira alimentos ao Poder Judiciário terá que estar
patrocinado por um advogado (no caso concreto um defensor público), pois ele
não tem capacidade postulatória.

  
 
Hora de praticar. 
A disciplina do Direito Processual Civil apresenta uma particularidade neste momento – o início
da vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). Devido ao pouco tempo de
vigência, não há banco de dados suficiente de questões para que seja recomendado
determinada obra ou material. 
Por essa razão, a Equipe LS traz com exclusividade para seus Alunos(as) uma série de
questões inéditas elaboradas com base no Novo Código de Processo Civil. Resolva-as. 
 
1)    De acordo com o Novo Código de Processo Civil o Princípio da boa-fé processual é
destinado apenas a 
a.    Autor e réu 
b.    Autor, réu e seus respectivos advogados/procuradores 
c.    Autor, réu, seus respectivos advogados/procuradores e o Juiz 
d.    Todo aquele que de qualquer forma participa do processo, inclusive peritos, tradutores,
intérpretes, testemunhas, etc. 
 
2)    Segundo o Novo Código de Processo Civil, somente tem capacidade para estar em
juízo: 
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1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

a.    Os maiores de 18 anos 
b.    Os maiores de 16 anos 
c.    Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos 
d.    Todo aquele que não esteja relacionado no rol de incapazes nos artigos 3º e 4º do Código
Civil de 2002. 
 
Respostas: 
1 – d 
2 – c
 
 
 
 
 
Direito Processual Civil
 
Tarefa - assunto: SUJEITOS DO PROCESSO.
 
  
Resumo elaborado pelo Consultor - LS OAB - 2016 - Melquizedek Soares
 
 
Tarefa: 
Sujeitos do processo - parte 2 
 
Material para estudo: 

Acompanhar a matéria por este roteiro elaborado pelo Consultor;
Caso deseje acompanhar o assunto por alguma obra, indicamos que seja adotado
Livro/curso do próprio do aluno que aborde a matéria;
Caso deseje a indicação de algum Livro para acompanhar o assunto, indicamos o Curso
de Direito Processual Civil - Reescrito com base no NOVO CPC.
Tenha sempre em mãos o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), disponível
também no site do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm.

 
 
Dicas e Conteúdo: 
Sujeitos do processo - parte 2 
 
Material para estudo:

Acompanhar a matéria por este roteiro elaborado pelo Consultor;
Caso deseje acompanhar o assunto por alguma obra, indicamos que seja adotado
Livro/curso do próprio do aluno que aborde a matéria;
Caso deseje a indicação de algum Livro para acompanhar o assunto, indicamos o Curso
de Direito Processual Civil - Reescrito com base no NOVO CPC.
Tenha sempre em mãos o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), disponível
também no site  do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_ato2015-
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2018/2015/lei/l13105.htm.
 
 
1. O CPC/2015 estabelece os deveres das partes e dos procuradores em seus artigos 77 e 78.
Leia os artigos. As hipóteses mais importantes de serem memorizadas são incisos IV e VI, pois
sua violação configura o que o CPC chama de “ato atentatório à dignidade da Justiça”.

Art. 77.Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo: 
  
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 
  
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são
destituídas de fundamento; 
  
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito; 
  
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 
  
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço
residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa
informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 
  
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito
litigioso. 
  
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das
pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida
como ato atentatório à dignidade da justiça.

 
2. E por que tais alíneas são as mais importantes? Porque apresentam como resposta
processual a possibilidade de o Juiz aplicar multa de ATÉ 20% sobre o valor da causa,
proporcionalmente à gravidade dos atos praticados. O CPC de 1973 excluía expressamente da
aplicação dessa multa os Advogados Públicos e privados. Essa exclusão não consta do texto do
CPC/2015, entretanto tal fato não leva à compreensão de que agora estaria autorizada a
imposição da multa aos Advogados. A questão é duvidosa e, portanto, entendemos não ser
possível de cobrança pela banca examinadora, dado não haver posicionamento definido da
Jurisprudência e da Doutrina a respeito. 
 
3. Compare o parágrafo único do art. 14 do CPC de 1973 com o §1º do art. 77 do CPC/2015 de
2015:

CPC de 1973 
Art. 14. 
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente
aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui
ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das
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sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa
em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não
superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo
estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa
será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.          (Incluído
pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001) 
  
CPC de 2015 
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de 
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem
do processo: 
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato
atentatório à dignidade da justiça.

 
4. Há que se destacar que, caso o valor da causa seja impossível de ser estimado ou de valor
irrisório, a multa poderá ser fixada em salários mínimos, até o máximo de 10 salários mínimos. 
 
5. Outro ponto importante de ser lembrado é que o Procurador não pode ser compelido a
cumprir a decisão judicial destinada à parte representada. A função do Procurador (Procurador,
Advogado, Defensor Público) é representar em Juízo a parte, não se confundindo com esta.
Dessa forma, por exemplo, o Poder Judiciário não pode determinar que um Procurador
Municipal cumpra um provimento jurisdicional destinado à Prefeitura, sendo o Procurador
responsável pela defesa técnica, e não pela prática do ato em concreto. 
 
6. Compete ao Advogado declarar e manter atualizada sua qualificação perante a OAB
(inscrição na Ordem), bem como o endereço onde irá receber as intimações/notificações, sob
pena de, não mantendo atualizada tal informação ser considerada válida a intimação enviada
para o endereço anteriormente fornecido. 
 
7. Leia o art. 79 do CPC/2015. Ele prevê a possibilidade de alguém ser condenado ao
pagamento de indenização por perdas e danos decorrente da prática de ato de má-fé. Aquele
que pratica ato de má-fé no meio processual pode ser condenado ao pagamento de indenização
à parte prejudicada. 
 
8. O CPC/2015 traz hipóteses exemplificativas de atos que podem ser classificados como de
má-fé.

Art. 80.Considera-se litigante de má-fé aquele que: 
  
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso; 
  
II - alterar a verdade dos fatos; 
  
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
  
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
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V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 
  
VI - provocar incidente manifestamente infundado; 
  
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

 
9. Os limites da indenização são de no mínimo 1% e no máximo 10%. 
 
10. Leia o artigo 81 do CPC/2015. 
 
11. Note que o litigante de má-fé pode ser condenado ao pagamento de duas parcelas distintas:
MULTA e INDENIZAÇÃO. O valor da multa, como visto acima, obedece aos limites mínimo de
1% sobre o valor da causa e máximo de 10% sobre o valor da causa, podendo esse valor ser
fixado em salários mínimos (máximo de 10) no caso de demandas com valor da causa irrisório
ou inestimável. Entretanto, a INDENIZAÇÃO não obedece esse limite, haja vista que é natural
das indenizações que sejam destinadas a compensar o dano efetivamente causado. Dessa
forma, pode a indenização ser fixada abaixo de 1% sobre o valor da causa ou acima de 10%
sobre o valor da causa, sendo necessário se provar em Juízo o efetivo prejuízo. 
 
12. Como visto na tarefa anterior, para se ingressar em juízo a parte tem que está patrocinada
por alguém habilitado e com capacidade postulatória (Advogado) sendo essa a regra do sistema
processual brasileiro. Há duas hipóteses em que não é necessário o patrocínio do Advogado: a)
quando a própria parte seja advogada e atue em causa própria; b) quando houver expressa
autorização legal, como nos casos das demandas perante os juizados especiais cíveis de valor
até 20 salários mínimos. 
 
13. Para representar a parte, o advogado deve apresentar em juízo o instrumento adequado
(Procuração), sem a qual não poderá atuar em regra. Somente poderá atuar o Advogado sem
procuração nas seguintes hipóteses: evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado urgente. 
 
14. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, 
salvo: receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir,
desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de 
cláusula específica. Portanto, para a prática de qualquer desses atos grafados em negrito, há
de ter procuração com poderes específicos para tal. 
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15. O(A) Aluno(a) deve ter em mente que as hipóteses que exigem a cláusula especial são
aquelas que podem trazer algum gravame/prejuízo para a parte representada, como, por
exemplo, confessar ou reconhecer a procedência do pedido da parte contrária. Dentre todas as
hipóteses, a única que tem fundamento diverso é a assinatura de declaração de
hipossuficiência, pois o fundamento nesse caso é garantir a responsabilização da parte
declarante em caso de declaração falsa. 
 
16. Leia o art. 105.

Art. 105.A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do
processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,
receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de
hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

 
17. Ingressando no assunto “citação”, deve o(a) Aluno(a) ler o artigo 242 do CPC/2015. Dele
extrai-se um parágrafo importante, que é o destaque de quem está legalmente autorizado a
receber a citação em nome das Pessoas Jurídicas de Direito Público, que são os órgãos da
Advocacia Pública. Nesse momento deve o(a) Aluno rememorar que as Pessoas Jurídicas de
direito público são: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além das Autarquias e
Fundações Públicas de direito público desses entes. 
 
18. Já os órgãos de representação judicial são as Procuradorias Estaduais e Municipais 
(Estados e Municípios, respectivamente) e a Advocacia-Geral da União, no âmbito da União e
das autarquias e fundações federais. 
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19. Essa disposição posta na tabela acima é a regra, entretanto há algumas exceções,
notadamente nos municípios, mas que não convêm serem explanadas nesse momento. 
 
20. O CPC/2015 enuncia alguns dos direitos do Advogado (art. 107), tais como:

Requerer vista dos autos
Retirar o processo do cartório pelo prazo legal para manifestação nos autos.
Ter vista de todo e qualquer autos, ainda que sem procuração.

21. Com relação a esse último direito, o(a) Aluno(a) deve lembrar que o Advogado não precisa
ter procuração nos autos para ter acesso a ele. Ainda que o Advogado não tenha ligação
alguma com as partes, tem o direito de requerer vista do processo, sendo defeso, em regra,
negar tal acesso, salvo nos casos em que o processo conta com “segredo de justiça”, as quais
vêm dispostas no art. 189 do CPC/2015:

Art. 189.Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de
justiça os processos: 
  
I - em que o exija o interesse público ou social; 
  
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação,
união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 
  
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 
  
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta
arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja
comprovada perante o juízo.

 
22. Nessas hipóteses do art. 189 somente será dado vista dos autos aos Advogados
constituídos, ou seja, àqueles que constarem da procuração dos autos. 
 
23. Há Jurisprudência no STJ no sentido de que os atos ofensivos eventualmente praticados
pelo Advogado no curso do processo são de responsabilidade do próprio Advogado, não
podendo atingir a parte representada. 
 
24. Ingressamos no estudo dos Honorários Advocatícios. Deve-se ter em mente a existência
de 3 tipos de honorários advocatícios: a) convencionados; b) arbitrados judicialmente; e c)
de sucumbência. 
 
25. Os honorários convencionados são aqueles que a parte estabeleceu com o advogado
quando buscou o profissional para ingressar com a demanda. Imagine a situação em que
alguém quer ingressar com um processo para responsabilizar uma empresa por dano moral
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devido à inscrição indevida no SPC/SERASA. Caso as partes estabeleçam que para ingressar
com essa ação a parte irá pagar, por exemplo, R$2.000,00, estes são os honorários
convencionados, também chamados de contratuais. 
 
26. Já os honorários arbitrados judicialmente nada mais são do que aquele oriundo de ação
própria do advogado, em que é o Juiz quem fixará a quantia. 
 
27. Por fim, os honorários de sucumbência são aqueles a que são condenados ao pagamento
os vencidos, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.

 
28. O CPC/2015 passou a regulamentar a concessão da gratuidade de justiça a partir do art. 98,
nele prevendo expressamente a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas.
Essa previsão não existia na Lei n.º 1.060/50, que regulava a matéria e falava apenas em
“nacionais ou estrangeiros residentes no país”, texto que se depreende ser destinado a pessoas
físicas. Mas havia jurisprudência no sentido de que era possível a concessão de gratuidade de
justiça à pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). O CPC/2015 apenas positivou (colocou na lei) tal
possibilidade. 
 
29. O art. 85 é extenso, mas de extrema importância para o exame de Ordem, haja vista regular
honorários advocatícios. Portanto, recomendamos sua leitura atenta. Há inovações legislativas,
sendo uma das mais importantes a destinação da verba de honorários de sucumbência aos
Advogados Públicos (Art. 85, §19):

§ 19.Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos
termos da lei.

 
 
Hora de praticar. 
 
A disciplina do Direito Processual Civil apresenta uma particularidade neste momento – o início
da vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). Devido ao pouco tempo de
vigência, não há banco de dados suficiente de questões para que seja recomendado
determinada obra ou material. 
Por essa razão, a Equipe LS traz com exclusividade para seus Alunos(as) uma série de
questões inéditas elaboradas com base no Novo Código de Processo Civil. Resolva-as. 
 
1)    Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que está de acordo com o Novo Código
de Processo Civil: 
a.    O Novo Código de Processo Civil prevê os deveres processuais de todos aqueles que
participam do processo. Dentre as hipóteses, há configuração de ato atentatório à dignidade da
justiça, que autoriza o juiz a aplicar multa em valor não superior a 1% sobre o valor da causa. 
b.    Em nenhuma hipótese a multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser fixada em
salários mínimos. 
c.    O novo Código de Processo Civil excluiu da aplicação da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça os Advogados Públicos 
d.    A multa por ato atentatório à dignidade da justiça será revertida para a parte contrária no
processo. 
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2)    De acordo com Novo Código de Processo Civil, caso uma das partes empregue
expressões ofensivas no processo, o Juiz deverá adotar a apenas as seguintes
providências 
a.    Mandar riscar as expressões ofensivas do processo 
b.    Mandar riscar as expressões ofensivas do processo e fixar multa a ser revertida para a
parte contrária 
c.    Mandar riscar as expressões ofensivas do processo e determinar, a requerimento do
ofendido, a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas 
d.    Mandar riscar as expressões ofensivas do processo e condenar a parte que as empregou
ao pagamento de indenização por dano moral, a ser fixada em liquidação de sentença. 
 
 
Respostas: 
1 – c 
2 – c 
 
 
 
 
 
Atenção! Caso você não tenha o material indicado, não há qualquer prejuízo para seu estudo
desde que siga os assuntos e tópicos expressamente citados e consulte seu consultor em caso
de dúvida sobre o que estudar. O consultor dirá se o material que você pretende utilizar está
adequado (mesmo não sendo o expresso na tarefa) e irá orientá-lo da mesma forma. A LS
entende que o mercado de materiais didáticos para concursos é amplo e o aluno pode encontrar
algum material não indicado na meta que seja apropriado ao seu estudo. Nesse caso, como as
dicas são segregadas por assuntos, as mesmas são integralmente ajustáveis a quaisquer
materiais de excelência do mercado. Lembrete importante! Caso o material indicado esteja
disponível para venda, procure comprá-lo diretamente no site de venda para não gerar qualquer
atraso ou óbice no cumprimento da meta.
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