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Direção Pedagógica OAB - Maio de 2013 – X Exame OAB/FGV 

Prof. Darlan Barroso 

FUNDAMENTOS PARA RECURSOS À 1ª FASE  

Orientações de interposição do recurso 

 O prazo para a interposição dos recursos será das 12h00 do dia 08/05 às 12h00 do dia 

11/05 (horário de Brasília). Atenção: importante conferir e acompanhar os prazos no site 

FGV pois poderá haver alteração. 

 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 anulação não prejudica aqueles candidatos que acertaram a questão e tiveram o ponto 

computado em razão do gabarito preliminar. 

 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 (prova azul): 

 Ética e Estatuto da OAB – Questão n.º 4 

 Direito Internacional – questão n.º 23  

 Direito Empresarial – questão n.º 50 

 Direito Penal – questão n.º 60 

 Direito do Trabalho – questão n.º 71 
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FUNDAMENTOS 

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

AZUL - 4). 

Faça a correspondência com a sua prova, considerando os enunciados adequados. 

 

DIREITO PENAL – Questão 60 
Professora Patrícia Vanzolini 

  
Questão 60 
 
José, rapaz de 23 anos, acredita ter poderes espirituais excepcionais, sendo certo que todos 
conhecem esse seu “dom”, já que ele o anuncia amplamente. Ocorre que José esta apaixonado 
por Maria, jovem de 14 anos, mas não é correspondido. Objetivando manter relações sexuais com 
Maria e conhecendo o misticismo de sua vitima, José a faz acreditar que ela sofre de um mal 
espiritual, o qual só pode ser sanado por meio de um ritual mágico de cura e purificação, que 
consiste em manter relações sexuais com alguém espiritualmente capacitado a retirar o malefício. 
José diz para Maria que, se fosse para livrá-la daquilo, aceitaria de bom grado colaborar no ritual 
de cura e purificação. Maria, muito assustada com a noticia, aceita e mantém, de forma 
consentida, relação sexual com José, o qual fica muito satisfeito por ter conseguido enganá-la e 
ainda, satisfazer seu intento, embora tenha ficado um pouco frustrado por ter descoberto que 
Maria não era mais virgem. 
 
Com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica o crime que José praticou. 
 
A) Corrupção de menores (art. 218, do CP) 
B) Violência sexual mediante fraude (art. 215, CP) 
C) Estupro qualificado (Art. 213 § 1º, parte final do CP) 
D) Estupro de vulnerável (Art. 217- A do CP) 
 
Fundamentos recursais 
 
A alternativa considerada correta é aquela da qual consta o crime de "violência mediante fraude" 
(sic).  
Ocorre que o delito cuida de "violação mediante fraude", conforme se extrai da leitura do artigo 
215 do CP. O vocábulo "violação", empregado na acepção corrente de "profanação sexual" não se 
confunde com a palavra "violência". Aliás, o modus operandi do crime em questão é a fraude, e 
não a violência. Dessa forma nenhuma das alternativas da questão em apreço está correta, 
devendo-se anulá-la. 
O erro no enunciado gera grave prejuízo ao resultado das alternativas e, consequentemente, a 
questão deve ser anulada. 
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DIREITO EMPRESARIAL 
Professora Elisabete Vido 

 

Questão 28 
Heliodora Moda Feminina Ltda. é locatária de uma loja situada no shopping center Matheus 
Leme. Sobre o contrato de locação de uma unidade comercial em shopping center, assinale a 
alternativa correta: 
A) O locador poderá recusar a renovação do contrato com fundamento na necessidade de ele 
próprio utilizar o imóvel. 
B) As despesas cobradas do locatário não precisam estar previstas em orçamento, desde que 
devidamente demonstradas. 
C) O empreendedor poderá cobrar do locatário as despesas com obras de reformas que 
interessam à estrutura do shopping. 
D) As condições livremente pactuadas no contrato respectivo prevalecerão nas relações entre os 
lojistas e o empreendedor. 
 

Fundamentos recursais  

 

A questão deve ser anulada pois não há nenhuma alternativa que esteja integralmente correta. 
  
Primeiramente, a alternativa D (indicada pelo gabarito como correta), sucumbe a uma análise da 
Lei 8.245/91, tendo em vista que o contrato de locação firmado entre o Shopping Center e o 
locatário possui uma série de limites impostos por lei, afastando, pois, a possibilidade de 
estipulação livre de quaisquer condições, como aventada na alternativa mencionada.  
  
Por exemplo, o próprio art. 54, § 1o, da Lei 8.245/91 dispõe que:  “o empreendedor não poderá 
cobrar do locatário em shopping center: a) as despesas referidas nas alíneas a , b e d do parágrafo 
único do art. 22; e b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem 
modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite -se e obras de paisagismo nas 
partes de uso comum.” 
          
Outra limitação é a do art. 52, § 2º, da Lei 8.245/91, que dispõe:  “nas locações de espaço 
em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no 
inciso II deste artigo”, ou seja, não tem a liberdade para estipular cláusula de retomada do imóvel 
para uso próprio. 
  
         Se não bastasse, temos a limitação do art. 45, da Lei 8.245/91, que dispõe:  “são nulas de 
pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, 
notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à 
renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto”. Ou seja, 
o shopping center não tem a liberdade de estipular cláusula que impeça o ingresso de ação 
renovatória por parte do locatário.  
          
Assim, verifica-se claramente qual o procedimento adotado pelo examinador. Transcreveu apenar 
parte do dispositivo legal (o “caput” do artigo 54, da Lei 8.245/91), considerando-o correto, 
olvidando (com a devida vênia) de todas as limitações impostas pela lei.  
         
 Ora, é sabido e consabido por todos que o jurista não pode interpretar um dispositivo legal de 
forma insulada do contexto onde se encontra. Interpretar um artigo, desconhecendo todo o 
sistema no qual está imerso pode ensejar resultados absolutamente equivocados. Carlos 
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Maximiliano, na festejada obra sobre Hermenêutica do Direito, já nos alerta sobre a necessária 
interpretação sistemática do Direito: “Não se encontra um princípio isolado, em ciência alguma; 
acha-se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo não é um conglomerado 
caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de 
normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar 
próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros se 
condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que constituem 
elementos autônomos operando em campos diversos. Cada preceito, portanto, é membro de um 
grande todo; por isso do exame em conjunto resulta bastante luz para o caso em apreço”. E, por 
fim, conclui o professor: “A verdade inteira resulta do contexto, e não de uma parte truncada, 
quiçá defeituosa, mal redigida; examine-se a norma na íntegra, e mais ainda: o Direito todo, 
referente ao assunto” (Hermenêutica e Aplicação do Direito. Ed. Forense. 2000. p. 129-130).  
          
Se utilizássemos o mesmo critério que apontou a alternativa D como correta (análise de parte de 
um dispositivo legal, olvidando-se de todo o restante normativo que o limita), poderíamos dizer 
que a alternativa B está igualmente correta. Isso porque, de fato, as despesas cobradas do 
locatário não precisariam estar previstas em orçamento, desde que devidamente demonstradas, 
em caso fortuito ou força maior. Ou seja, existe essa hipótese, embora não seja ela a regra.  
  
Todavia, entendemos que nenhuma das alternativas estão corretas, motivo pelo qual a anulação 
da referida questão, é corolário que se impõe. 

 
 

DIREITO DO TRABALHO 
Prof. Leone Pereira 

 
Questão 71 
Os direitos constitucionais relacionados a seguir já foram regulamentados por Lei, à exceção de 
um. Assinale-o. 
  
A-) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 
B-) Participação nos lucros ou resultados. 
C-) Adicional por atividade penosa 
D-) Licença-paternidade. 
 
Fundamentos recursais  

 
No âmbito da licença-paternidade, o tema apresenta grande cizânia doutrinária e jurisprudencial. 
Nesta toada, o art. 7º, inciso, XIX, da Constituição Federal de 1988 assegura o direito à "licença-
paternidade, nos termos fixados em lei". 
 
Com efeito, essa expressa exigência de lei para regulamentar o aludido direito, com fulcro no art. 
10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até que a lei venha a disciplinar o 
disposto no art. 7º, XIX, da CF, "o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco 
dias". 
 
Dessa forma, o entendimento que vem prevalecendo é no sentido de que o art. 473, inciso III, da 
CLT ("O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 1 (um) 
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dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana.") foi tacitamente revogado 
pelo art. 7º, inciso XIX, da CF/1988, c/c o art. 10, § 1º, do ADCT. 
 
Concluindo, por se tratar de uma norma constitucional de eficácia limitada, até o advento da lei 
infraconstitucional regulamentadora, o empregado faz jus a 05 (cinco) dias de ausência ao 
trabalho, sem prejuízo do salário, a partir do nascimento do filho (ou filha). 
 
Vale ressaltar que existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com o escopo de 
regulamentar o tema em análise. 
 

DIREITO INTERNACIONAL 
Professor Darlan Barroso 

 
Questão 24 
estão23 

A respeito dos elementos de conexão no Brasil, assinale a afirmativa correta. 
A) A lei da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. 
B) A Lex loci executionis é aplicável aos contratos de trabalho, os quais, ainda que tenham sido 
celebrados no exterior, são regidos pela norma do local da execução das atividades laborais. 
C) A norma do país em que é domiciliada a vítima aplica-se aos casos de responsabilidade por ato 
ilícito extracontratual. 
D) O elemento de conexão Lex loci executionis ou Lex loci solutionis é o critério aplicável, como 
regra geral, para qualificar e reger as obrigações. 
 

Fundamentos recursais 
 
A questão não possui nenhuma alternativa correta, com evidente caracterização de nulidade. 
O enunciado trata dos “elementos de conexão no Brasil” e, portanto, as alternativas devem ser 
interpretadas em conformidade com as normas internas que tratam das situações de conflito de 
lei no espaço nas relações particulares. 
A alternativa “A” está errada ao passo que as regras de início e fim da personalidade são aquelas 
do país de domicílio da pessoa (art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 
A alternativa “B”, apontada como correta pelo gabarito, também está errada já que o 
entendimento pacificado no âmbito da Justiça do Trabalho brasileira é no sentido de que deve ser 
aplicada a norma mais favorável e não a lei do local da execução do trabalho. 
Nesse sentido, em abril de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou a Súmula 207, que 
continha interpretação em conformidade com a alternativa dada como certa pela OAB. O novo 
entendimento do TST é no sentido de ser aplicável a “lei mais benéfica”, nos termos do inciso II, 
artigo 3º, da Lei 7064/83. 
Portanto, a alternativa “B” não contém resposta correta à luz dos elementos de conexão no Brasil, 
conforme pede o enunciado. 
A alternativa “C” está errada já que para os casos de responsabilidade por ato ilícito deve ser 
aplicada a lei do local do ato ou do fato. 
Por fim, também está errada a alternativa “D”, uma vez que para reger e regular as obrigações a 
regra do artigo 9º da LINDB prevê a utilização da lei do local de constituição do negócio. 
Portanto, não havendo alternativa correta, a questão merece ser anulada. 
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ÉTICA PROFISSIONAL 
Professor Marco Antonio 

 
Questão 4 
 
Fundamentos recursais  

 
O advogado Mário pertence aos quadros da sociedade de economia mista controlada pelo Estado 

W, na qual chefia o Departamento Jurídico. Não existe óbice para a prestação de serviços de 

advocacia privada, o que ocorre no escritório que possui no centro da capital do Estado, em 

horário diverso do expediente na empresa. Um dos seus clientes realiza contrato para que Mário 

aponha o seu visto em ato constitutivo de pessoa jurídica, em Junta Comercial cuja sede está 

localizada na capital do Estado W.  

Observado tal relato, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 

OAB, assinale a afirmativa correta. 

A) As circunstâncias indicam que não existe óbice para a aposição do visto nos referidos atos. 

B) O fato de chefiar Departamento Jurídico de empresa, seja de que natureza for, constitui 

elemento impeditivo da aposição do visto. 

C) O exercício da advocacia no local da sede da Junta Comercial é impeditivo para a aposição do 

visto. 

D) A atuação em sociedade de economia mista estadual impede a aposição do visto contratado. 

Fundamentos recursais 
A questão expõe que o advogado Mário, empregado de sociedade de economia mista controlada 

por determinado Estado atua na chefia do Departamento Jurídico da sociedade e tem atividade 

concomitante em escritório particular. Mário foi contratado para apor visto em ato constitutivo 

de pessoa jurídica, que seria registrado em Junta Comercial do mesmo Estado onde a sociedade 

de economia mista tem sede.  

O enunciado exige a resposta correta com fundamento no Regulamento Geral do Estatuto da 

Advocacia.  

O gabarito oficial indica como correta a alternativa D, que assegura: A atuação em sociedade de 

economia mista estadual impede a aposição do visto contratado. 

A questão é discutível.  

Muito embora a alternativa indicada como correta pelo gabarito oficial da banca examinadora 

encontre respaldo no parágrafo único do art. 2º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia 

e da Ordem dos Advogados do Brasil, a hipótese narrada no enunciado, se observado os artigos 

28 e 29 do Estatuto da Advocacia - Lei 8906/94, não poderia ocorrer.   
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Na condição de advogado de sociedade de economia mista controlada pelo Estado W, Mário 

exerce cargo de dirigente de órgão jurídico da Administração Pública, o que resulta em atividade 

exclusiva, estando o referido advogado exclusivamente legitimado para o exercício da advocacia 

vinculada à função que exerce, durante o período da investidura, como assegura o art. 29 do 

mesmo Estatuto: 

“Art. 29 – Os Procuradores-Gerais, Advogados-Gerais, Defensores-Gerais e dirigentes de órgãos 

jurídicos da Administração Pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados 

para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam , durante o período da 

investidura.” (grifamos) 

Assim, por contemplar a questão hipótese em que Mário não poderia exercer a advocacia 

privada, nenhuma das alternativas se aplica ao caso lançado no enunciado, cabendo a ANULAÇÃO 

da questão.  

 


