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Coordenação Pedagógica OAB – Outubro de 2016 

Prof. Darlan Barroso 

FUNDAMENTOS PARA RECURSOS - 2ª FASE DO XX EXAME UNIFICADO OAB/FGV  

 REAPLICAÇÃO PORTO VELHO/RO  

Orientações de interposição do recurso 

 O prazo para a interposição dos recursos será das 12h00 do dia 19/10 às 12h00 do dia 22/10 

(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. 

 Terá acesso às folhas de textos definitivos do examinando devidamente desidentificadas, 

de modo a garantir a impessoalidade no julgamento do pedido de revisão 

 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 atribuição da 

nota não  prevista na correção. 

 

ANTES DE FAZER O RECURSO, ACESSE O SITE WWW.EVENTIALS.COM/CURSODAMASIO COM AS 

ORIENTAÇÕES DE REDAÇÃO DO RECURSO PARA TODAS AS ÁREAS. 

NA SEGUNDA FASE, O MAIS IMPORTANTE É DEMONSTRAR O ERRO DA CORREÇÃO: 

a) Resposta dada e não pontuada; 

b) Peça ou questão com nota zero; 

c) Identificação. 

NO VIDEO TRATAMOS ESPECIFICAMENTE. 

 

Para as seguintes disciplinas foram encontrados erros no espelho (para as demais não há recurso 

contra mérito do gabarito, mas apenas a correção individual do candidato). 

 CIVIL – Prof. Darlan Barroso 

O enunciado não traz de forma objetiva qual a pretensão desejada pelo cliente, assim, o 

candidato poderia se utilizar de peças diversas. 

Em síntese, o problema continha 2 lides: a) a relação decorrente da obrigação existente 

entre credor e devedor; b) a relação jurídica decorrente da fraude existente entre todos. 

No entanto, o problema não dizia qual delas deveria ser respondida. 

http://www.eventials.com/CURSODAMASIO
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Dessa forma, o candidato poderia ter optado por: a) ação de rito comum para a cobrança; 

b) ação de rito especial, monitória (por haver prova escrita sem a eficácia de título; c) ação 

de rito comum para a anulação da fraude – ação pauliana; d) ação de rito comum, com 

litisconsórcio para cobrança da dívida e reconhecimento da nulidade. 

Portanto, todas as respostas estariam corretas, especialmente pelo fato do problema não 

indicar o que pretendia o “cliente”. 

Ademais, o nome da ação, pela regra do edital e legislação, deveria ser “ação pelo 

procedimento comum”. Esse termo é o que está previsto no artigo 318 do Código de 

Processo Civil. 

Sabemos que o edital afirma que a peça será adequada considerando o nome previsto na 

lei. 

A nomenclatura “ação paulina” é meramente prática e originária do direito civil (direito 

material). Na processualística, não existe tal nome. De toda forma, o fundamental na lógica 

do CPC não é dar o nome de ação paulina, mas sim indicar o rito em conformidade com o 

Novo CPC. 

O artigo 318 é expresso em utilizar o nome rito comum e, portanto, pelo edital, não 

poderiam ser subtraídos pontos ou desconsiderada a correção nesse sentido. 

 

 ADMINISTRATIVO 

 

FUNDAMENTOS 

Para os fundamentos, observe a prática e a respectiva prova (utilizada prova 2ª FASE DO XX 

EXAME – REAPLICAÇÃO PORTO VELHO/RO) faça a correspondência com a sua prova. 

 

 
 
 

PRÁTICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
Professor Roberto Rosio 

  

Enunciado  
A sociedade empresária Alfa S.A., concessionária de uma linha do serviço de transporte metroviário 
no Estado X, formulou, na esfera administrativa, requerimento de revisão das tarifas a fim de 
readequá-las aos seus custos, devido ao súbito e radical aumento de tributos federais (evento 
extraordinário e imprevisível que teria rompido o equilíbrio econômico financeiro inicial do 
contrato). O Estado, entretanto, por meio de decisões do seu Governador, publicadas na imprensa 
oficial, negou o pleito da sociedade empresária, assim como desproveu o recurso administrativo 
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por ela interposto, ao fundamento de que: (1) o contrato administrativo somente admite o reajuste 
das tarifas, uma vez por ano, com base em um índice oficial de inflação previamente estabelecido, 
o que não corresponde ao pleito formulado pela sociedade empresária; (2) a má prestação do 
serviço teria inibido o aumento da demanda e, consequentemente, o aumento da receita. Em razão 
do segundo argumento, ainda, o Governador aplicou as penalidades de multa e suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública, 
por dois anos, na forma do contrato de concessão.  
Você é procurado(a), na qualidade de advogado(a), para ajuizar a medida cabível à proteção dos 
interesses da sociedade empresária, consistentes no reequilíbrio econômico financeiro do contrato 
e no afastamento das penalidades aplicadas, especialmente tendo em vista que nunca antes a 
sociedade empresária fora notificada a respeito de qualquer descumprimento contratual, e 
considerando, ainda, a existência de novas licitações em andamento.  
 
Gabarito:  
A peça adequada é uma Petição Inicial de Ação Ordinária. 
 
Fundamentos recursais 
A prova de segunda fase em Direito administrativo, contém um equívoco quanto ao nomen iuris da 
peça. 
O gabarito oficial, confirmando o preliminar ao exigir do candidato a elaboração de uma peça que 
não está mais prevista no sistema processual Civil vigente. O Código de Processo Civil de 2015 não 
mas prevê ação pelo rito ordinário o, isto é, ação ordinária como expressamente previsto no 
gabarito oficial. Desta forma somente a previsão do rito comum e se o candidato simplesmente 
elaborou a petição inicial com base no rito comum não deve tirar peças zerada, mas sim analisada 
por inteiro e item por item.  
 
 


