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Coordenação Pedagógica OAB - Abril de 2014 

Prof. Darlan Barroso 

FUNDAMENTOS PARA RECURSOS - 1ª FASE DO XIII EXAME UNIFICADO OAB/FGV 

Orientações de interposição do recurso 

� O prazo para a interposição dos recursos será das 12h00 do dia 25/04 às 12h00 do dia 

28/04 (horário de Brasília)  

� O recurso deverá ser interposto por meio eletrônico, no site da FGV, com uso da senha de 

acesso pessoal. 

� O recurso será interposto por questão objetiva, limitado a até 5.000 caracteres cada um. 

� Ao elaborar o recurso o candidato não poderá criar nenhum dado de identificação, sob 

pena de ser liminarmente indeferido. 

� Ao redigir os argumentos, mesmo utilizando os fundamentos disponibilizados pela 

Coordenação, redija o texto com suas palavras, evitando padronização ou modelos. 

� No texto, tenha clareza e objetividade, requerendo ao final de cada item a “anulação da 

questão com o deferimento da pontuação respectiva”. 

 

Importante: no caso de anulação de questão da prova objetiva, a pontuação 

correspondente será atribuída a todos os examinandos indistintamente, inclusive aos 

que não tenham interposto recurso. 

 

Caso o candidato tenha acertado a questão e, consequentemente, já tenha ocorrido o 

cômputo da nota, não haverá a atribuição de nova pontuação em caso de anulação. 

 A equipe de professores OAB do Complexo Damásio de Jesus analisou todas as questões 

da prova, bem como aquelas comentadas nas redes sociais como passíveis de recursos e, 

deliberou pela fundamentação e pedido de anulação das questões seguintes (tipo branco - 1): 

• Direito Constitucional  – questões n.º 14 

• Direito Administrativo – questão n.º 33 

• Direito Civil– questão n.º 43 

• ECA – questão n.º 44 

• Processo Penal – questão n.º 66 . 
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FUNDAMENTOS 

Para os fundamentos, observe o número da questão e a respectiva prova (utilizada prova TIPO 

BRANCA – 1) faça a correspondência com a sua prova. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

Professor Erival Oliveira 

  

Questão 14 
No que concerne às condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previstas na CRFB/88, 

assinale a opção correta.  

A) José, ex-prefeito, que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição poderá candidatar-se à 

reeleição ao cargo de prefeito.  

B) João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se, pela primeira vez, ao cargo de 

prefeito.  

C) Marcos, brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito.  

D) Luís, capitão do exército com 5 anos de serviço, mas que não pretende e nem irá afastar-se das 

atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. 

 
Fundamentos recursais 
 
A alternativa que estabelece: 

"José, ex-prefeito, que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição poderá candidatar-se à 

reeleição ao cargo de prefeito”. 

Não está incorreta, pois a desincompatibilização (renúncia 6 meses antes - art. 14, § 6º, da CF) é 

apenas para a disputa de cargos diferentes, portanto não há impedimento para a nova 

candidatura ao cargo anterior que José ocupava. 

Nesse caso, tanto essa alternativa quanto a: "João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá 

candidatar-se pela primeira vez, ao cargo de prefeito." estão corretas. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Professora Flávia Cristina 

 

Questão 33 
Acerca da desapropriação, assinale a afirmativa correta.  

 A) Na desapropriação por interesse social, o expropriante tem o prazo de cinco anos, contados da 

edição do decreto, para iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.  

B) Na desapropriação por interesse social, em regra, não se exige o requisito da indenização 

prévia, justa e em dinheiro.  

C) O município pode desapropriar um imóvel por interesse social, mediante indenização prévia, 

justa e em dinheiro.  

D) A desapropriação para fins de reforma agrária da propriedade que não esteja cumprindo a sua 

função social   
 
 
 
 



 

  

 

 

 Damásio Educacional  
Razões de recurso – 1ª Fase XIII Exame Unificado 

 

Fundamentos recursais 
 
A alternativa B também pode ser considerada correta. 

A desapropriação por interesse social não e apenas a prevista na Lei 4132/62, mas também temos 

este tipo de desapropriação quando a propriedade, rural ou urbana, não cumpre sua função 

social, conforme expressamente previsto nos artigos 184, caput e 182, § 4º - III, ambos da 

Constituição Federal. 

Conforme disposto na Magna Carta, no caso da desapropriação em razão do descumprimento da 

função social da propriedade urbana o pagamento será em títulos da divida publica resgatáveis 

em ate 10 anos. Quando falamos na desapropriação em razão do descumprimento da função 

social da propriedade rural o pagamento será em títulos da divida agrária resgatáveis em ate 20 

anos. Portanto, nestes dois casos o pagamento não será prévio e nem em dinheiro. 

Desta forma, quando a alternativa B afirma que a indenização, em regra, não será justa, prévia e 

em dinheiro, esta afirmação também pode ser considerada correta 

 

 
DIREITO CIVIL 

Professor Brunno Giancoli  

 

Questão 43 
Antônio, muito necessitado de dinheiro, decide empenhar uma vaca leiteira para iniciar um 
negócio, acreditando que, com o sucesso do empreendimento, terá o animal de volta o quanto 
antes. Sobre a hipótese de penhor apresentada, assinale a afirmativa correta.  
 A) Se a vaca leiteira morrer, ainda que por descuido do credor, Antônio poderá ter a dívida 

executada judicialmente pelo credor pignoratício.  

B) As despesas advindas da alimentação e outras necessidades da vaca leiteira, devidamente 

justificadas, consistem em ônus do credor pignoratício, sendo vedada a retenção do animal para 

obrigar Antônio a indenizá-lo.  

C) Se Antônio não quitar sua dívida com o credor pignoratício, o penhor estará automaticamente 

extinto e, declarada sua extinção, poder-se-á proceder à adjudicação judicial da vaca leiteira.  

D) Caso o credor pignoratício perceba que, devido a uma doença que subitamente atingiu a vaca 

leiteira, sua morte está próxima, o CC/02 permite a sua venda antecipada, mediante prévia 

autorização judicial, situação que pode ser impedida por Antônio por meio da sua substituição. 

 
 

Fundamentos recursais 

 

O penhor pecuário possui uma natureza especial. Nos termos do parágrafo único do art. 1.431 do 

CC/02, a coisa empenhada continua em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. O 

problema apresentado narra uma situação em que o devedor pignoratício (Antônio) transfere a 

posse do bem para o credor, fato este incompatível com as normas desta modalidade de garantia 

real. 
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ECA 
Professor Guilherme Madeira 

 

Questão 44 
João e Joana são pais de Mila, 9 anos, e de Letícia, 8 anos. João mudou-se para Maringá depois 
do divórcio, e levou sua filha mais nova para morar com ele. Nas férias escolares, Letícia quer ir 
ao Rio de Janeiro visitar sua mãe, enquanto Mila deseja passar seus dias livres com seu pai em 
Maringá. Avalie as situações apresentadas a seguir e, de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a afirmativa correta.  
A) Letícia poderá viajar sem autorização judicial se a sua prima, Olívia, que tem 19 anos, aceitar 

acompanhá-la. Mila poderá viajar sem autorização, se a sua avó, Filomena, a acompanhar. 

B) Se houver prévia e expressa autorização dos pais ou responsáveis, Letícia e Mila ficam 

dispensadas da autorização judicial e poderão viajar desacompanhadas dentro do território 

nacional. 

C) Letícia poderá viajar desacompanhada dos pais por todo território nacional se houver 

autorização judicial, que poderá ser concedida pelo prazo de dois anos. Mila não precisará de 

autorização judicial para ir a Maringá se seu tio José aceitar acompanhá-la.  

D) Mila poderia aproveitar a ida de sua vizinha Maria, de 23 anos, para acompanhá-la, desde que 

devidamente autorizada por seus pais, enquanto Letícia não precisaria de autorização judicial se 

seu padrinho, Ricardo, primo do seu pai, a acompanhasse. 

 
Fundamentos recursais 
 
Esta questão versa especificamente sobre o disposto no artigo 83 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A questão apontada como correta se amoldaria ao disposto no artigo 83, parágrafo 

1, letra b, número 1.  
No entanto, a alternativa apontada como correta não pode ser aceita. Isto porque a alternativa 

apontada como correta não indica qual a idade do tio que a deseja acompanhar. Ora, o artigo é 

claro ao indicar que é necessário que o colateral seja maior de idade e este ponto crucial não 

consta da alternativa. Uma vez que o candidato não pode inventar dados, não pode a banca exigir 

que o candidato suponha que o tio do caso concreto é maior de idade. Aliás, admitida como 

válida esta suposição, não haveria razão para também considerar errada a alternativa a. Ora, se é 

admitida a suposição feita pela banca de que o tio é maior de idade, porque não supor, na 

alternativa a, que a prima Olívia possui autorização expressa dos pais ou responsável? Vale dizer, 

com a devida vênia, por onde se olhe a questão o fato é que não há alternativa correta sem que o 

candidato seja obrigado a inventar dados o que viola expressa disposição da prova e do edital. Daí 

porque se requer a anulação da questão. 

 

Processo Penal 
Professor Guilherme Madeira 

 

Questão 66 
Carolina, voltando do Paraguai com diversas mercadorias que configurariam o crime de 
contrabando, entra no país pela cidade de Foz do Iguaçu (PR). Em lá chegando, compra uma 
passagem de ônibus para a cidade de São Paulo e segue, posteriormente, para o Rio de Janeiro, 
sua cidade natal, quando é surpreendida por policiais federais que participavam de uma 
operação de rotina na rodoviária. Os policiais, então, apreendem as mercadorias e conduzem 
Carolina à Delegacia Policial.  
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Na hipótese, assinale a alternativa que indica o órgão competente para proceder ao julgamento 
de Carolina.  
A) A Justiça Federal de Foz de Iguaçu. 

B) A Justiça Federal do Rio de Janeiro.  

C) A Justiça Federal de São Paulo. 

D) Qualquer das anteriores, independentemente da regra da prevenção. 
 

Fundamentos recursais 
 
A questão versa sobre a aplicação da Súmula 151 do STJ que dispõe que:  A competência para o 

processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do 

Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens. 

A nulidade desta questão decorre não da aplicação do direito, mas da má redação do problema 

que não permite identificar em que local Carolina foi presa.  

Na redação do problema está escrito: “Em lá chegando, compra uma passagem de ônibus para a 
cidade de São Paulo e segue, posteriormente, para o Rio de Janeiro, sua cidade natal, quando é 
surpreendida por policiais federais que participavam de uma operação de rotina na rodoviária.” 

O problema diz que Carolina foi presa na rodoviária quando seguia para o Rio de Janeiro. 
Pressupõe o problema que Carolina foi presa na rodoviária do Rio de Janeiro, mas não há dado 
algum no problema que permita deduzir este fato. 
É simplesmente possível que a ré tenha sido presa na rodoviária em São Paulo quando o ônibus 
já havia partido para o Rio de Janeiro mas ainda não havia saído da rodoviária. 
Ora, veja-se a frase “segue, posteriormente, para o Rio de Janeiro, quando é surpreendida na 
rodoviária”. Em qual rodoviária foi ela presa? Não se sabe. E não se sabe pois o problema não 
deixa claro. Poderia ser tanto na rodoviária do rio de janeiro quanto na rodoviária de são Paulo, 
de forma que não é possível concordar com o gabarito apresentado pela banca, requerendo-se 
a nulidade da questão ou que seja aceito como gabarito também a letra C (Justiça Federal de 
São Paulo) 
 

 
 


