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Exame De Ordem 1 Fase
1. Defesa do consumidor - Legisla
o - Brasil. I. Título. II.
Lenza, Pedro.
Exame de Ordem NacionalFGV, 1 . Fase (4a. Ed.).OAB
Esquematizado 1 Fase Vol. nicoSaraiva Educa
o S.A.
OAB Primeira Fase Esquematizado
volume único
OAB Esquematizado - Volume nico - 8 Edi
o 2021:
Primeira Fase
Exame de Ordem: teoria e quest es
1 fase
Comercial (9a. Ed.).
FGV, 1 . Fase (4a. Ed.).
O direito do consumidor aparece na doutrina e na
jurisprudência como ramo do direito na metade do
século XX, embora tenha se encontrado bem antes, de
forma esparsa, em várias normas de diversos países. O
Código de Hamurabi (2300 a. C.) já exercia certa
regulamentação do comércio, preocupando-se com a
prática do lucro abusivo e resguardando certos direitos
do consumidor. Este Código regulava o comércio, cujo
contrato ficava a cargo do palácio, pois havia
preocupação com o lucro abusivo. Conforme previa a Lei
235 deste Código, o construtor de barcos estava
obrigado a refazê-lo em caso de defeito estrutural dentro
do prazo de um ano, vislumbrando aí a existência de
vício redibitório. Previa ainda o enriquecimento ilícito e a
revisão unilateral dos pactos em razão dos
desequilíbrios nas prestações, causados por fatores
naturais. 1 Os direitos dos consumidores eram
protegidos na Mesopotâmia, no Egito Antigo e na Índia
do século XVIII a. C.. O Código de Massu estabelecia
pena de multa e reparação de danos àqueles que
adulterassem gêneros (Lei 967), bem como se
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entregassem coisa de espécie diversa e inferior à
convencionada, ou mesmo bens de mesma natureza com
preços diferentes (Lei 968).
Esta obra é destinada aos estudos de quem se interesse
em prestar um concurso público; não só para o ingresso
em carreiras jurídicas, como também em outras em que
se torna imprescindível essa disciplina. Trata-se de obra
cuidadosa e com aprofundada análise doutrinária e
jurisprudencial.Como todo livro da Coleção
Esquematizado®, apresenta esquemas e quadros para
tornar o aprendizado mais ágil e agradável, além de
outros recursos gráficos, que auxiliam o estudo e a
fixação do assunto. A metodologia empregada na obra
permite que o leitor tenha acesso a mais completa e
atualizada teoria, exposta em linguagem clara e
acessível, e acrescida de questões especialmente
selecionadas e comentadas pelo autor.
OAB primeira fase esquematizado®: volume único
tributário (12a. ed.).
OAB segunda fase
Tributário (10a. Ed.).
Vade Mecum da Banca OAB/FGV

Exame de Ordem, Teoria e Questões é obra
direcionada aos bacharéis em direito que
pretendem prestar a 1ª Fase do Exame da OAB.
Utilizando-se de uma abordagem didática e
atualizada, todas as disciplinas exigidas no
Exame foram abordadas com concisão e
objetividade por professores renomados e
experientes. Ao final de cada matéria, o leitor
encontrará questões de exames anteriores ou
questões de concursos adaptadas, que vão ajudar
a testar seus conhecimentos. Trata-se de obra
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completa, com teoria e questões, que auxiliará o
estudante na busca pela aprovação no Exame da
OAB.
Esse livro traz 200 exercícios de Propriedade
Industrial para estudo do tema. Os exercícios
ajudam a fixar o conteúdo da Lei da Propriedade
Industrial, Lei n 9.279/96 e facilitam a
preparação para os diversos concursos onde essa
Lei faz parte do conteúdo avaliado. Conheça
também o livro Exercícios Práticos de Proteção às
Marcas de Cristiane Lippi Zolubas e Paula
Ribeiro Soares Ferreira. Esse livro destina-se a
facilitar o estudo de marcas para candidatos à
segunda fase do Exame de Habilitação na Função
de Agente da Propriedade Indsutrial (API) do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Para obter mais exercícios de estudo da
Propriedade Industrial visite o blog:
http://registromarcaspatentes.blogspot.com
Legislação E Ética Profissional
Exercícios De Propriedade Industrial
Processo Penal (13a. Ed.).
OAB esquematizado® - 1ª Fase
Prática trabalhista

Curso de Direito Penal; Victor Eduardo Rios Gonçalves; Volume 1;
Princípios do Direito Penal; Fontes do Direito Penal; Interpretação
da Lei Penal; Infrações Penais; Código Penal; Eficácia da Lei Penal;
Crime; Nexo Causal; Tipicidade; Erro de Tipo; Crime Consumado;
Tentativa; Crime impossível; Ilicitude; Legítima defesa;
Culpabilidade; Concurso de pessoas; Sanção penal; Aplicação da
pena; Ação penal; Ação penal pública incondicionada; Ação penal
pública condicionada; Ação penal privada; Extinção de
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punibilidade.
Este livro tem a finalidade de proporcionar ao leitor um guia de
estudos e de suporte para que possa concorrer a uma vaga de
concurso, habilitar-se nos quadros da Ordem, ou enfrentar a labuta
profissional cotidiana.
Reta Final OAB - Questões Comentadas - 7ª Edição 2020
estudos intensos para a OAB e concursos públicos com base na
jurisprudência do STF
A repartição constitucional de competências na Constituição
Federal de 1988
Simulados com as provas originais + Comentários às questões e
relatórios de resultados
COLEÇÃO OAB NACIONAL 1ª FASE - DIREITO
CONSTITUCIONAL

O objetivo desta obra é levar ao estudante e candidato ao Exame
de Ordem fonte segura de estudo. A estrutura bem elaborada da
Coleção Esquematizado® proporciona os seguintes pilares para
este volume da coleção: esquemas com parte teórica dividida em
tópicos curtos, facilitando a compreensão dos assuntos;
superatualizado, com doutrina, legislação e jurisprudência em
sintonia com as grandes tendências da atualidade, artigos de leis
e súmulas recebem destaque para facilitar a leitura e o estudo,
isso porque muitas questões da prova exigem conhecimento
detalhado da letra da lei; palavras-chave, o realce colorido recai
sobre os termos que o estudante certamente grifaria na sua
leitura; recursos gráficos, destaques de assuntos relevantes e de
grande importância para não confundir prazos, termos e outros
elementos que induzem o aluno ao erro na hora da prova;
conteúdo interdisciplinar, existem matérias que são comuns a
duas ou mais disciplinas, ou que se complementam, e o aluno
terá essa importante ferramenta destacada nos textos; conteúdo
digital, a presença do professor pelo vídeo torna a jornada do
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aprendizado mais agradável e interativo. Além disso, a obra
contém um capítulo de como se preparar para o Exame da OAB,
com dicas de coaching, orientações sobre o exame, técnicas de
estudo, dicas de como elaborar mapas mentais e muito mais!
A relação jurídica constitui categoria básica do Direito. As
relações sociais reguladas pelo Direito tornam-se relações
jurídicas. A norma jurídica estabelece um vínculo, um liame, um
laço ou ligação entre aqueles que participam da relação social,
atribuindo a um dos sujeitos poder e a outro dever de
subordinação. O vínculo jurídico, também chamado de vínculo
de atribuidade, é que confere a cada um dos participantes da
relação o poder de pretender exigir algo determinado ou
determinável. Uma relação jurídica de consumo é formada toda
vez que um fornecedor e um consumidor transacionarem
produtos e/ou serviços (art. 2º, Lei 8.078/1990). O Código de
Defesa do Consumidor regula as situações em que haja um
destinatário final que adquire produto ou serviço para uso
próprio.
Exame de Ordem Nacional
O Consumidor E A Relação Jurídica De Consumo
OAB Esquematizado 1ª Fase Vol. Único
Direito do Consumidor Esquematizado - 8ª Ed. 2020
Como se preparar para o exame de ordem, 1.® fase

Não é de hoje que as provas do Exame de
Ordem (OAB) cobram um conhecimento
significativo de lei, principalmente na
primeira fase. Muitas vezes, representam
85% das questões de toda a prova.Chama
a atenção, inclusive, a variedade de
normas cobradas, desde os diplomas
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mais tradicionais como a Constituição
Federal, o Código Civil, a Consolidação
das Leis do Trabalho etc., até aqueles
mais excepcionais, como, por exemplo, a
lei que dispõe sobre o levantamento de
valores não recebido sem vida (Lei
6.858/80), o Estatuto dos Refugiados (Lei
9.474/97), a lei que trata dos
representantes comerciais (Lei 4.886/65),
entre tantas outras. Ao todo, já são mais
de 150 normas cobradas na 1a Fase do
Exame de Ordem.Tendo em vista este
cenário, o Vade Mecum da Banca OAB/FGV surge para MAXIMIZAR OS
RESULTADOS DO SEU ESTUDO, trazendo
todos os diplomas normativos já
cobrados, com destaque apenas para o
que já foi exigido nas provas (entre leis,
súmulas e orientações
jurisprudenciais).Isso, além de trazer
ENORME REDUÇÃO DO TEMPO DE
ESTUDOS, já que seria praticamente
impossível ler o inteiro teor de todas as
normas cobradas, o Vade Mecum da
Banca - OAB/FGV direciona o foco do
leitor para o que já foi cobrado nas
provas da OAB/FGV (para o PADRÃO
DABANCA FGV), e tudo isso em um único
material.Material curto e reduzido traduz
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outra vantagem do Vade da Banca FGV
(OAB), já que o aluno não precisa utilizar
o Vade Mecum tradicional (extenso,
pesado e difícil de ler e
manusear).Importante destacar que o
Vade Mecum da Banca - OAB/FGV não
contém apenas os artigos dados como
certos pelo gabarito da prova, mas sim
todos os artigos da lei mencionados,
direta ou indiretamente, nas alternativas
de cada questão ("a", "b", "c", "d")1,
criando, assim, um mapeamento fiel dos
Exames de Ordem formulados pela Banca
FGV.Acrescentou-se, também, todas as
súmulas do STF (inclusive, as
vinculantes), do STJ, do TST e suas
respectivas orientações jurisprudenciais
cobradas em todos os Exames até o
momento.Para se ter uma ideia do que o
Vade Mecum da Banca - OAB/FGV pode
fazer por você, otimizando seu tempo e
dando um foco de raio laser nos seus
estudos, realçando apenas o conteúdo
que a OAB/FGV costuma exigir nas
provas, seguem algumas demonstrações,
em números. Aqui, vale o dito popular:
"os números não mentem".
Com intuito de atualização e treinamento
do bacharel em direito para a realização
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da prova de segunda fase da OAB, a
Editora Foco preparou essa nova edição
do manual de PRÁTICA TRABALHISTA,
trazendo algumas importantes novidades.
O manual contém tanto as peças práticas
bem como as questões cobradas nas
provas de segunda fase, desde 2014 até o
último exame, aplicado no final de 2021,
na área de Direito do Trabalho. É com
grande satisfação, que lhes
apresentamos essa importante obra,
fundamental para aprovação na segunda
fase do Exame de Ordem, na área de
Direito Trabalhista.
Coleção esquematizado - Direito do
Consumidor - 3ed
Direitos Do Consumidor E Sua Proteção
Como se preparar para o exame de
ordem, 1.a fase
penal (12a. ed.).
O CDC prevê os seguintes direitos básicos do
consumidor: Direito à prote
o da vida, saúde e
seguran a; Direito à informa
o; Direito de prote
contra publicidade enganosa ou abusiva; Direito à
prote
o contratual; Direito à preven
o e repara
de danos; Direito de acesso à Jurisdi
o; Direito à
invers o do nus da prova; Direito à adequada e
eficaz presta
o dos servi os públicos. Os direitos
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do consumidor foram criados para trazer mais
equilíbrio à rela
o entre consumidores e o
fornecedores. O cumprimento das normas de Direito
do Consumidor garantem aos fornecedores o
exercício de uma atividade econ mica mais segura
e ética, com consequências bastante benéficas em
termos de fideliza
o de clientela e reconhecimento
social. Há uma significativa redu
o de riscos e, por
consequência, muitos benefícios econ micos. Os
diretos básicos do consumidor s o aqueles
interesses mínimos, materiais ou instrumentais,
relacionados a direitos fundamentais universalmente
consagrados que, diante de sua relev ncia social e
econ mica, pretendeu o legislador ver
expressamente tutelados.
A Constitui
o Federal de 1988 em seu Artigo 150,
inciso VI, letra c, determina que seja vedado à
Uni o, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos sobre o patrim nio,
renda ou servi os dentre outros, das institui
es de
assistência social, sendo assim, estas entidades
est o livres de sofrer imposi
es tributárias caso
cumpram requisitos dispostos em lei, necessários e
suficientes para que tenha afastada a redu
o de
seu patrim nio por exa
es fiscais. Desta forma, a
Constitui
o Federal expressa regras que concedem
tratamento especial a determinadas entidades
voltadas para a realiza
o de atividades de iminente
interesse público, dando a estas entidades
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imunidades concernentes as mais diversas
imposi
es tributárias.
Como Se Preparar Para O Exame de Ordem, 1.
Fase
Direito do consumidor esquematizado - 5ed
Rela
o De Consumo E Seus Elementos
Exame de Ordem - Prática Processual Penal - Com
Provas do Exame de Ordem Unificado e de S o
Paulo - De Acordo com as Recentes Altera
es do
Código de Processo Penal
Civil (11a. Ed.).
Data de fechamento: 10/12/2020. Esta obra foi criada,
exclusivamente, para a 1ª fase do Exame da OAB. O livro tem
conteúdo sob medida, com questões resolvidas e comentadas
e com todas as disciplinas abordadas no exame com enfoque
para as últimas provas. A obra tem um projeto gráfico
diferenciado, que busca aumentar a retenção do conteúdo por
parte dos alunos e uma melhor memorização de todos os
pontos abordados. Nesta obra, o leitor encontrará dicas dos
institutos que devem ser estudados com atenção ou cuja
incidência na prova é certa e recorrente. Além disso, o livro
tem um capítulo de como se preparar para o Exame da OAB,
com dicas para ajudar na aprovação, a escolha do material
para o estudo, técnica de estudos e muito mais. Nesta edição,
a obra terá conteúdo digital com questões já cobradas no
Exame e vídeos trazendo um panorama geral sobre as
matérias. Ao longo do texto, os professores expõem em vídeo
assuntos de grande relevância, ou com aspectos que mereçam
a atenção do leitor. Não temos dúvida de que este livro
contribuirá para a tão sonhada aprovação.
Data de fechamento da edição:29/1/2020.A aprovação no
Exame de Ordem exige cada vez mais preparo dos
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candidatos.Pensando nisso, os renomados juristas Darlan
Barroso Marco Antonio Araujo Junior reuniram uma equipe de
professores especializados para a elaboração da obra Reta
Final OAB – Questões Comentadas, fruto da vasta experiência
dos autores na preparação para o Exame de Ordem.Contendo
todas as disciplinas cobradas no Exame da OAB, o material
tem por objetivo a revisão completa dos principais temas, por
meio do exercício de questões.A obra, que chega a sua 7ª
edição, vem atualizada, revista e ampliada, trazendo uma
melhor divisão das questões por disciplinas e subdivididas
pelos temas principais, incluindo comentários feitos alternativa
por alternativa e a indicação da dificuldade da questão e do
seu fundamento (legislação, jurisprudência ou doutrina).Vale
ressaltar ainda o projeto gráfico arrojado e em duas cores, que
garante um estudo mais eficiente e organizado.A Editora e os
Coordenadores estão convictos de que esta obra vai auxiliar os
candidatos que se preparam para a 1ª fase do Exame da OAB
a obterem o sucesso desejado.
Exame de Ordem- Teoria e questões - 1ª Fase - Volume Único
OAB primeira fase: volume único
Direito do Consumidor Esquematizado - 9 ª Edição 2021
Como Se Preparar Para O Exame de Ordem 1® Fase
Bateria de simulados OAB primeira fase

Este livro, devido à linguagem técnica, precisa e
didática, se apresenta como um instrumento valioso
para que o graduando em direito, o concursando e
demais juristas, dominem o tema repartição
constitucional de competências na Constituição
Federal de 1988 e obtenham, consequentemente, o
sucesso pretendido. Para facilitar a aquisição devida
do conhecimento, a memorização dos conteúdos
respectivos e sua aplicação prática, cada capítulo
contém as previsões normativas constitucionais
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citadas e uma compilação densa da jurisprudência
do STF. Ao final, o manuscrito reúne um amplíssimo
rol de questões para que o leitor conclua seus
estudos testando os conhecimentos adquiridos.
A proposta desta Coleção é oferecer uma revisão
precisa das disciplinas que serão exigidas nos
exames da Ordem dos Advogados do Brasil; por
isso, destacamos seus pontos fortes: a
sistematização, a didática e o trabalho gráfico dos
volumes. Quanto ao primeiro aspecto, o candidato
tem a oportunidade de rever em único material não
apenas a teoria que foi lecionada em cinco anos de
curso, mas também avaliar seu aprendizado com as
questões extraídas dos exames oficiais da Ordem
em âmbito nacional. Segundo ponto, a didática
utilizada nos quadros sinóticos, fluxogramas e
esquemas, que propicia um estudo dinâmico e
motivante da respectiva matéria. E, finalmente, as
diferentes cores utilizadas em cada volume, cujos
destaques facilitam a memorização e tornam a
leitura agradável e fluente aos olhos do leitor. Na
Apresentação deste trabalho, a Professora Maria
Helena Diniz faz o seguinte comentário: "(...) os
autores foram criteriosamente selecionados pela
experiência que têm, por serem professores
atuantes em cursos preparatórios para o exame de
OAB e profundos conhecedores não só da matéria
por eles versada como também do estilo de provas
de cada banca examinadora". Volumes: 1. Direito
Civil; 2. Direito Processual Civil, 3. Direito Comercial;
4. Direito Penal; 5. Direito Processual Penal; 6.
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Direito e Processo do Trabalho; 7. Direito Tributário;
8. Direito Administrativo; 9. Direito Constitucional;
10. Ética Profissional e Estatuto da Advocacia; 11.
Direito Internacional; e 12. Direitos Difusos e
Coletivos.
Como se preparar para o exame de ordem, 1® fase
constitucional (13a. ed.).
A Imunidade Tributária Das Instituições De
Assistência Social
Processo Civil (11a. Ed.).
Data de fechamento: 08.02.2020 / Esta obra foi
criada, exclusivamente, para a 1ª fase do Exame
da OAB. O livro tem conteúdo sob medida, com
questões resolvidas e comentadas e com todas as
disciplinas abordadas no exame com enfoque
para as últimas provas. A obra tem um projeto
gráfico diferenciado, que busca aumentar a
retenção do conteúdo por parte dos alunos e uma
melhor memorização de todos os pontos
abordados. Nesta obra, o leitor encontrará dicas
dos institutos que devem ser estudados com
atenção ou cuja incidência na prova é certa e
recorrente.Além disso, o livro tem um capítulo de
como se preparar para o Exame da OAB, com
dicas para ajudar na aprovação, a escolha do
material para o estudo, técnica de estudos e
muito mais.Não temos dúvida de que este livro
contribuirá para a tão sonhada aprovação.
Quer passar na OAB? Então faça simulados antes
da prova! Você terá os seguintes ganhos ao fazer
os simulados desse livro: • aprenderá a
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administrar melhor o tempo; • aprenderá como
ser mais ágil para responder questões; •
aprenderá técnicas para acertar mais questões a
cada prova; • descobrirá onde estão os seus erros
e o que precisa estudar mais; • descobrirá onde
estão os seus erros de interpretação e de escolha
da alternativa correta; • ficará mais calmo para o
dia da prova, pois terá simulado diversas vezes
esse momento e suas mente e emoções estarão
mais preparadas. Mas não basta fazer simulados.
É preciso fazer com o material correto. Existem
técnicas para treinar via simulados e esse livro
tem tudo o que você precisa para fazer isso da
melhor maneira. Confira os principais pontos para
estudar por meio de simulados: 1o) Você precisa
usar como simulado provas reais e completas de
exames anteriores da OAB. E isso é o que
fazemos neste livro. Disponibilizamos 8 provas já
aplicadas, em sua versão original. 2o) Você
precisa resolver as questões como se você
estivesse na prova. Neste livro as questões vêm
dispostas como na prova, e depois você tem uma
folha de respostas para fazer o mesmo que faria
nesta. Sem contar que os comentários às
questões e os gabaritos não ficam na mesma
página do simulado, então você só tem a sua
mente mesmo para resolver as questões, como
se estivesse na hora da prova. 3o) Você precisa
ter um feedback de cada questão, para saber
onde e porque cometeu cada erro. Este livro
também oferece isso, pois cada questão é
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respondida e comentada, alternativa por
alternativa, para você entender o que precisa
estudar mais e que erros você têm cometido ao
interpretar questões e escolher a alternativa
correta. 4o) Você precisa saber como está o
controle do tempo e a evolução dos seus
resultados. Neste ponto disponibilizamos ao final
do livro uma sessão só para você preencher a sua
pontuação em cada prova, o tempo gasto na
prova, os itens que você precisa melhorar e
outros pontos importantes para você evoluir seus
resultados a cada novo simulado. 5o) Você
precisa fazer um número mínimo de simulados.
Quanto mais simulados, melhor. Nossa
recomendação é fazer no mínimo 4 simulados.
Cada simulado que você fizer a mais, melhor, por
isso disponibilizamos 8 simulados para você. Eles
devem ser feitos ao final de cada semana de
estudos, ou seja, 1 simulado por semana é o
ideal. Se não for possível, tente fazer ao menos 1
simulado a cada 10 dias ou a cada 2 semanas.
Outro ponto importante é que o livro está
atualizadíssimo e informa para você como fica a
resposta de cada questão, se por ventura alguma
questão sofrer alteração no gabarito por alguma
novidade legislativa ou jurisprudencial. Agora é
com você: crie seu cronograma de simulados e
cumpra-o com seriedade, simulando pra valer o
momento da prova. Bom trabalho e ótimos
estudos!
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