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DIREITO CONSTITUCIONAL
GUILHERME PEÑA

01. PODER CONSTITUINTE. A muta-
ção constitucional é definida como proces-
so informal de mudança da Constituição, 
por meio do qual, sem mudança de texto, 
há mudança de contexto.

02. CONSTITUIÇÃO. A cláusula pétrea, 
que não resulta na intocabilidade dos enun-
ciados linguísticos da Constituição, tem o 
condão de impedir a deliberação de pro-
posta de emenda que possa importar em 
descaracterização do núcleo essencial do 
bem jurídico tutelado por ela.

03. CONTROLE DE CONSTITUCIO-
NALIDADE. Um projeto de lei que, em 
tese, viole cláusula pétrea pode ser im-
pugnado perante o Supremo Tribunal 
Federal, através de mandado de segu-
rança, por qualquer membro do Con-
gresso Nacional.

04. NORMAS CONSTITUCIONAIS. 
O estado de coisas inconstitucional é de-
monstrado pelo fracasso generalizado de 

políticas públicas que, causado pelo blo-
queio do processo político, institucional ou 
deliberativo, resulta em violações massivas 
de direitos humanos.

05. ESTADO FEDERAL. De acordo com 
o processo histórico de formação do Esta-
do, a federação brasileira é centrífuga.

06. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. A 
competência para legislar sobre previdência 
social dos servidores públicos é concorren-
te entre as unidades da federação.

07. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. 
A perda do mandato em razão de mudan-
ça de partido não se aplica aos candidatos 
eleitos pelo sistema majoritário, sob pena 
de violação da soberania popular e das es-
colhas feitas pelo eleitor.

08. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTI-
ÇA. O Ministério Público dispõe de atribui-
ção para promover, por autoridade própria, 
e por prazo razoável, investigações de natu-
reza penal, desde que respeitados os direi-
tos e garantias que assistem a qualquer pes-
soa sob investigação do Estado.

09. DIREITOS FUNDAMENTAIS. O 
consentimento de pessoa biografada é 
inexigível para publicação de obras bio-
gráficas literárias ou audiovisuais, sendo 
por igual desnecessária a autorização de 
pessoas retratadas como coadjuvantes ou 
de familiares, em caso de pessoas faleci-
das ou ausentes.

10. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 
Às pessoas com deficiência são garanti-
das a reserva de percentual dos cargos e 
empregos públicos e, bem assim, a per-
cepção de um salário mínimo de benefício 
mensal, desde que comprovem não pos-
suir meios de prover à própria manuten-
ção ou de tê-la provida por sua família.

11. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS. 
A ação civil pública pode ser manejada 
pela Defensoria Pública para tutela de 
interesses difusos, coletivos ou indivi-
duais homogêneos.  

DIREITO ADMINISTRATIVO
MATHEUS CARVALHO

01. Na desapropriação, feita a declara-
ção de interesse social ou utilidade públi-
ca, ocorre a “fixação do estado do bem”, 
sendo que o Poder Público não indenizará 
nenhuma melhoria feita no terreno após a 
declaração, salvo as benfeitorias necessá-
rias e as benfeitorias úteis, desde que es-
tas últimas tenham sido autorizadas pelo 
ente expropriante.

02. Como regra, o servidor que prati-
ca uma infração estará sujeito a puni-
ções de naturezas diversas. Isso porque 
este agente estará sujeito a todas as san-
ções nas esferas penal, civil e administra-
tiva. Ressalte-se que as instâncias são in-
dependentes entre si, ou seja, a decisão 
de uma não interfere na decisão das ou-
tras instâncias. A exceção está apresen-
tada quando a lei estabelece que, sendo 
o servidor absolvido na esfera penal por 
inexistência do fato ou negativa de autoria, 
necessariamente deverá ser absolvido na 
esfera civil e administrativa.
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03. Se o interesse público exigir e for sa-
nável o vício, o ato administrativo pode 
ser convalidado, em razão da oportuni-
dade e conveniência, desde que a con-
validação não cause prejuízos a tercei-
ros. Assim, a doutrina passou a entender 
que, quando é o caso de nulidade saná-
vel, ou seja, vícios de forma e de compe-
tência, devem ser corrigidos se for mais 
interessante ao interesse público e cau-
sar menos prejuízo do que a sua anula-
ção. Nestes casos, consertado o vício, o 
ato produz efeitos licitamente, desde a 
sua origem. Portanto, como regra, vícios 
de competência ou forma são sanáveis e a 
Convalidação retroage os efeitos do ato.

04. As Parceria Público-Privadas (PPP’s) 
nada mais são senão espécies de conces-
sões de serviços públicos e podem ser de 
duas espécies.

a) Concessão patrocinada – é conces-
são de serviços públicos, na qual, adicio-
nalmente à tarifa paga pelos usuários, há 
uma contraprestação do Poder Público 
ao parceiro privado. Com isso pode ser 
cobrada uma tarifa mais baixa dos usuá-
rios, sem reduzir o valor do lucro da con-
tratada. A contraprestação do Poder Pú-
blico não pode ultrapassar 70%, salvo se 
estabelecida por lei específica, sob pena 
de desnaturar o caráter de concessão de 
serviço público.

b) Concessão administrativa – é espé-
cie de concessão na qual a própria Ad-
ministração Pública fica responsável 
pelo pagamento das tarifas, porque os-
tenta a qualidade de usuária do servi-
ço público de forma direta ou indireta. 
Para parte da doutrina, a concessão ad-
ministrativa seria um contrato de pres-
tação de serviços públicos como outro 
qualquer, na qual a empresa é remune-
rada pelo ente estatal.

05. É admitida a celebração de arbitra-
gem para solução de conflitos tanto nas 
concessões de serviços públicos comuns 
como nas Parcerias Público-Privadas.

06. Os consórcios públicos se formam 
pela gestão associada de diversos en-
tes federativos. Estes entes se juntam 
com a finalidade de prestar um serviço 
de interesse comum e, da celebração do 
consórcio, nasce uma nova pessoa jurí-
dica que pode ser de direito público ou 
privado. Se tiver personalidade de direi-
to público, o consórcio recebe o nome 
de associação pública e será uma espé-
cie de autarquia.

07. De acordo com a Súmula Vincu-
lante nº 16, a remuneração do servidor 
público não pode ser inferior a um sa-
lário mínimo, mas o vencimento pode. 
Cabe lembrar que Remuneração = 
Vencimento + Vantagens Pecuniárias 
Permanentes.

08. Caso haja a extinção ou declara-
ção de desnecessidade de cargo públi-
co, o servidor público estável ocupan-
te do cargo não poderá ser demitido ou 
exonerado, sendo transferido para a dis-
ponibilidade. Nestas situações, o servi-
dor deixa de exercer as funções tempo-
rariamente e mantém o vínculo com a 
administração pública. A disponibilida-
de é remunerada proporcionalmente ao 
tempo de serviço.

09. Em todos os contratos administrati-
vos, a Administração Pública poderá exi-
gir garantia de até 5% do valor contrato. 
Em se tratando de contratação de gran-
de vulto, que envolva alta complexida-
de técnica e riscos financeiros conside-
ráveis, a garantia pode chegar a 10% do 
valor do contrato.

10. Todo ato administrativo que cria 
obrigação ao particular (os chamados 
atos restritivos), encerra um poder dado 
à administração pública de, unilateral-
mente, estabelecer uma obrigação aos 
particulares – desde que, obviamente, 
dentro dos limites da lei. Essa imposição 
de obrigações, independente da vonta-
de do particular, configura o atributo da 
imperatividade. 

DIREITO CIVIL 
CRISTIANO CHAVES

01. O regime de separação obrigatória de 
bens é imposto a 3 grupos de pessoas, miti-
gando a autonomia privada: a) maior de 70 
anos de idade; b) quem precisar de autoriza-
ção judicial para casar; c) quem violar uma das 
causas suspensivas (o viúvo, que tinha filhos 
do falecido, enquanto não fizer partilha dos 
bens deixados; a mulher cujo casamento se 
desfez nos 10 meses subsequentes; o divor-
ciado enquanto não fizer a partilha dos bens 
do casamento; tutor/curador, e os seus pa-
rentes, com tutelado/curatelado, enquanto 
perdurar tutela ou curatela). Embora o CC02 
não tenha estabelecido a incidência do regi-
me imposto na união estável, o STJ entendeu 
que incide, tão só, na hipótese da relação que 
se inicia quando um deles já tem mais d e 70 
anos de idade, apesar do silêncio da lei.

02. A renúncia à herança, diferentemente do 
que ocorre na indignidade, deserdação e pré-
-morte, não estabelece sucessão por repre-
sentação. Os descendentes do renunciante, 
portanto, não fazem jus a qualquer direito su-
cessório, até mesmo porque não há herança 
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de pessoa viva. A exceção é a hipótese de to-
dos os herdeiros de um mesmo grau (ex: todos 
os filhos) renunciarem. Nesse caso, o grau se-
guinte (ex: os netos) são chamados por direi-
to próprio, e não por representação (estirpe).

03.  A desconsideração da personalidade ju-
rídica, prevista no CC 50, não afasta a para-
metrização do CDC, adotando critérios pró-
prios. Nos termos da legislação civil, adisregard 
theory não pode ter incidência determina-
da de ofício pelo magistrado, dependendo 
de provocação do Ministério Público (quan-
do intervir) ou do interessado e pode atingir 
o patrimônio do sócio que praticou atos de 
administração ou gestão, bem como do ad-
ministrador, não sócio. Admite-se, inclusive, 
a desconsideração inversa.

04. Diversamente do regramento dedicado 
pela norma legal à compra e venda de ascen-
dente para descendente (que caracteriza um 
ato anulável se, causando prejuízo ao doador, 
não tiver a aquiescência dos demais interessa-
dos - CC 496), a doação de ascendente para 
descendente consubstancia em antecipação 
de herança, devendo, por isso, o patrimônio 
disponibilizado ser colacionado, quando do in-
ventário futuro, para equalizar a legítima. De 
qualquer modo, é possível ao doador-ascen-
dente indicar, expressamente, no ato de li-
beralidade que o bem está saindo da sua cota 
disponível, isentando a colação, dês que no li-
mite da porção disponível.

05. Em sede de ação possessória não se pode 
discutir a propriedade (vedação à exceptio pro-
prietatis), em razão da inexistência de depen-
dência entre a posse e a propriedade. Assim, na 
pendência de uma ação possessória, é vedado 
às partes discutir a titularidada da coisa, deven-
do a demanda ser dirimida em favor do melhor 
possuidor, nos termos do Par. 2o do CC 1.210.

06. Embora o CC 1.417 exija para a caracte-
rização de direito real na coisa alheia à aqui-
sição o regular registro do contrato de pro-
messa de compra e venda de bem imóvel no 
cartório competente, a jurisprudência do STJ 
(Súmula 239) permite a adjudicação com-
pulsória do bem pelo promitente-comprador 
que quitou a dívida, mesmo sem o registro. 

Para além disso, permite também (Súmula 
84) que o promitente-comprador se valha de 
embargos de terceiros, caso seja determina-
da uma penhora sobre a coisa, ainda que não 
registrado o compromisso de compra e ven-
da. Outrossim, para que se constitua em mora 
do promitente-adquirente, que deixa de efe-
tuar os pagamentos, é preciso a sua prévia no-
tificação, independentemente do registro do 
contrato preliminar (Súmula 76).

07. A guarda compartilhada é a regra geral do 
sistema jurídico brasileiro, por conta do exer-
cício conjunto do poder familiar entre os pais, 
ainda que se trate de uma demanda litigiosa. 
O juiz, então, pode aplicar a guarda comparti-
lhada em prol do melhos interesse da criança 
ou adolescente (the best interest of the child). 
Só deixa de fazê-lo se não atender ao melhor 
interesse infanto-juvenil ou se os pais, expres-
samente, não tiveram interesse no comparti-
lhamento da convivência. Entretanto, mesmo 
que a guarda seja unilateral, o exercício do po-
der familiar continua a ser conjunto entre am-
bos os pais, que não sofrem qualquer afetação 
de tal condição.

08. A responsabilidade civil pode ser objeti-
va nos casos previstos em lei (como, v.g., nos 
riscos do desenvolvimento dos produtos pos-
tos em circulação, no transporte de pessoas 
e coisas, exceto gratuito desinteressado, na 
perda ou perecimento da coisa por possuidor 
de má-fé, dentre outras) ou por expressa de-
terminação do juiz, de ofício ou a requerimen-
to, quando, apesar de prevista em lei como 
subjetiva, a atividade desenvolvida pelo agente 
for habitual e de risco. Nesse caso, o magis-
trado pode transformar a responsabilidade em 
objetiva. Na responsabilidade objetiva,, não se 
permite discutir a culpa do agente, uma vez 
que se baseia no risco. Todavia, é possível dis-
cutir culpa concorrente ou culpa exclusiva da 
vítima, consoante entendimento do STJ.

09. O juiz pode reduzir, equitativamente, o 
valor da indenização quando houver uma ex-
cessiva desproporção entre o grau de culpa do 
agente e a extensão do dano. Logo, se, malgra-
do o dano seja extenso, a culpa do agente foi 
leve ou levíssima, é possível reduzir proporcio-
nalmente o valor da reparação do dano. A recí-

proca não é verdadeira. Também é possível ao 
juiz reduzir equitativamente o valor da cláusu-
la penal (multa), quando a obrigação foi par-
cialmente cumprida ou quando se mostrar ex-
cessiva, com base no mesmo juízo de equidade.

10. As partes podem convencionar, em cláu-
sula expressa do contrato, a ampliação, redu-
ção ou eliminação da garantia pelos riscos da 
evicção, com base na autonomia privada. A 
validade da cláusula que reduz ou exclui a ga-
rantia da evicção, no entanto, depende de ser 
o adquirente, expressamente, advertido dos 
riscos que corre e, ciente, assumi-los. Por 
isso, nos contratos de consumo ou de adesão 
a cláusula de redução ou de exclusão da ga-
rantia legal da evicção será nula.

11. Com o advento do Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, deixa de existir qual-
quer motivo de incapacidade por deficiência 
física ou mental. Somente será reputado ab-
solutamente incapaz o menor de 16 anos de 
idade. E, a outro giro, serão considerados re-
lativamente incapazes, os menores entre 16 e 
18 anos de idade, os ébrios habituais e viciados 
em tóxicos, os pródigos e, finalmente, quem, 
ainda que por motivo transitório, não puder 
exprimir vontade. Nessa linha de ideias, quem 
tem alguma deficiência mental será enqua-
drado no rol dos relativamente incapazes, se, 
em razão de tal circunstância, não puder ex-
primir vontade. O juiz deve, ainda, na senten-
ça estabelecer o grau da curatela, bem como 
justificar porque, eventualmente, deixa de 
atender às vontades e preferências manifes-
tadas pelo curatelando quando de sua entre-
vista obrigatória.

12. O bem de família não mais pode ser pe-
nhorado para o pagamento de dívidas trabalhis-
tas ou previdenciários de empregado domés-
tico. No que tange ao pagamento de pensão 
alimentícia, permanece possível a sua penho-
ra, "resguardados os direitos, sobre o bem, do 
seu coproprietário que, com o devedor, inte-
gre união estável ou conjugal". Assim, somen-
te é possível penhorar a meação do imóvel (ca-
racterizado como bem de família) do devedor, 
não se podendo atingir o direito meatório do 
seu cônjuge ou companheiro, que não seja de-
vedor daquela pensão alimentícia. 
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DIREITO DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE
LUCIANO ROSSATO

01. O acolhimento institucional é medida 
de proteção que somente poderá ser apli-
cada pela autoridade judiciária. O seu prazo 
máximo é de dois anos e deverá ser reava-
liada pelo menos a cada seis meses.

02. A Justiça Restaurativa é um novo mo-
delo de Justiça voltado para as relações 
prejudicadas por situações de violência. 
Valoriza a autonomia e o diálogo, criando 
oportunidades para que as pessoas envolvi-
das no conflito possam conversar e enten-
der a causa real do conflito, a fim de res-
taurar a harmonia e o equilíbrio entre todos. 
Tem aplicabilidade no Direito da Criança e 
do Adolescente, notadamente em relação 
aos atos infracionais, com utilização, prin-
cipalmente, da remissão.  

DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL
MAURÍCIO CUNHA 

01. Princípios constitucionais – devido pro-
cesso legal

Devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) é “su-
praprincípio”, “princípio-base”, norteador de 
todos os demais que devem ser observados 
no processo, atuando não somente no aspec-
to processual, como, também, constituindo-
-se em fator limitador do poder de legislar da 
Administração Pública, garantindo, ainda, o 
respeito aos direitos fundamentais nas rela-
ções jurídicas privadas.

Atenção para a análise sob a ótica de suas 2 
(duas) dimensões, tema muito cobrado: a) 
devido processo legal substancial (substan-
tive due process), desenvolvido nos Estados 
Unidos e relacionado ao campo da elabo-
ração e interpretação das normas jurídicas, 

evitando-se atividade legislativa abusiva e 
ditando uma interpretação razoável quando 
da aplicação concreta das normas jurídicas 
(a jurisprudência do STF ainda é bem ampla 
e vaga neste sentido);
b) devido processo legal formal (procedu-
ral due process), nada mais do que a defini-
ção tradicional do princípio, sendo dirigido 
ao processo em si e obrigando o juiz, no caso 
concreto, a observar as garantias processuais 
(contraditório, juiz natural, duração razoável 
do processo etc.) na condução do instrumen-
to estatal oferecido aos jurisdicionados para a 
tutela de seus direitos materiais.

Atenção para a base principiológica do 
CPC/2015 (normas fundamentais): arts. 1º/11.

02. Arbitragem

Tema exigido com certa frequência nos últi-
mos concursos para as carreiras jurídicas (a 
lei 9.307/96 foi alterada, em 11 artigos, pela lei 
13.129/15), importa destacar que, para a maio-
ria doutrinária, a arbitragem constitui-se em 
verdadeiro equivalente jurisdicional (Humber-
to Theodoro Jr, Vicente Greco Filho, Luiz Gui-
lherme Marinoni, Cassio Scarpinella Bueno), 
havendo, porém, quem entenda que tratar-
-se de jurisdição propriamente dita, exerci-
da por particulares, com autorização do Esta-
do (Fredie Didier Jr, Carlos Alberto Carmona e 
Joel Dias Figueira Jr).
O STJ, porém, por ocasião, do julgamento 
do CC 111.230/DF, 2ª Seção, rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 8.5.2013, entendeu ser possível a 
existência de conflito de competência entre 
juízo estatal e câmara arbitral, isso porque a 
atividade desenvolvida no âmbito da arbitra-
gem teria natureza jurisdicional.

Atenção, ainda, para o teor da Súmula 485, 
STJ, que tem como redação o seguinte: “a lei 
de arbitragem aplica-se aos contratos que con-
tenham cláusulas, ainda que celebradas antes da 
sua edição”.
A convenção de arbitragem (art. 3º) com-
preende tanto a cláusula compromissória 
como o compromisso arbitral.
A cláusula compromissória (art. 4º) é aquela 
que designa a intenção das partes de resolver 
disputas futuras por meio da arbitragem, cele-
brada, assim, previamente.
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Já o compromisso arbitral (art. 9º) é o ato, 
formal e escrito, que, efetivamente, dá iní-
cio ao processo de arbitragem (regras deve-
rão constar expressamente neste sentido). 
Pode ser estabelecido independentemen-
te da existência de cláusula compromissória, 
até mesmo no curso do procedimento arbi-
tral, mas sempre antes da audiência de tenta-
tiva de conciliação.

Atenção, também, para as espécies de cláu-
sula compromissória:
a) Cláusula compromissória cheia: é aque-
la que contém os requisitos mínimos para que 
possa ser instaurado o procedimento arbitral 
(condições mínimas que o art. 10 impõe para 
o compromisso arbitral), como, p.e., a forma 
de indicação dos árbitros, o local etc.;
b) Cláusula compromissória vazia (em 
branco): é aquela em que as partes simples-
mente se obrigam a submeter seus confli-
tos à arbitragem, sem estabelecer, contudo, 
as regras mínimas para desenvolvimento da 
solução arbitral.
Dispositivos importantes no CPC/2015: arts. 
3º, § 1º; 189, IV; 260, § 3º; 337, X; 359; 485, 
VII; 1.012, IV; 1.015, III; 1061.

03.  Ação – teoria da asserção (ou prospecção)

Para seus defensores, sendo possível ao juiz, 
mediante “cognição sumária”, perceber a au-
sência de uma ou mais condições da ação, 
deve ser extinto o feito sem resolução de 
mérito, por “carência de ação” (art. 267, VI, 
CPC/73; art. 485, VI, CPC/2015), mesmo 
porque já teria condições desde o limiar do 
processo de extingui-lo, e assim evitar o de-
senvolvimento de atividade inútil (princípio da 
economia processual).

Por outro lado, caso o juiz precise, no caso 
concreto, de “cognição mais aprofundada” 
para então decidir sobre a presença das con-
dições da ação, não mais haverá tais condi-
ções da ação, que passarão a ser entendidas 
como matérias de mérito. Aquilo que poderia 
ter sido, no início do processo, uma condição 
da ação, passa a ser matéria de mérito, geran-
do sentença de rejeição do pedido do autor 
(art. 269, I, CPC/73; art. 487, I, CPC/2015), 
com a geração de coisa julgada material.

Resumidamente, o que interessa para fins da 
existência das condições da ação, é a mera ale-

gação do autor, admitindo-se, provisoriamen-
te, que este último está dizendo a verdade. 
Não é o momento que a caracteriza, mas, sim, 
a produção ou não de prova para a verificação 
do preenchimento das condições da ação.

STJ: “(...) 2. O entendimento desta Corte Supe-
rior é pacífico no sentido de que as condições da 
ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem 
ser aferidas “in status assertionis”, ou seja, à luz 
exclusivamente da narrativa constante na pe-
tição inicial. 3. Agravo regimental não provido” 
(AgRg no AREsp 655.283/RJ, rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.3.2015, 
p. 18.3.2015).

Atenção: o CPC/2015 não mais menciona a 
categoria “condição da ação”, sendo que o art. 
485, VI, autoriza a extinção do processo sem 
resolução de mérito pela ausência de “legitimi-
dade ou de interesse processual”. Também, não 
se faz mais menção à “possibilidade jurídica do 
pedido”, sequer como hipótese de inépcia da 
petição inicial (art. 330, § 1º).

04.  Atos processuais – preclusão

Os prazos processuais e a preclusão são me-
canismos processuais complementares para 
instrumentalizar a adoção da regra da even-
tualidade, princípio que, como sabemos, es-
tabelece que sejam fixados, dentro da cadeia 
procedimental, momentos específicos para a 
prática dos diversos tipos de atos que as partes 
devem perpetrar, impossibilitando que, passa-
do o momento correto, possam ser realizados 
ou repetidos.

Classificação dos prazos:

Legais – expressamente fixados em lei (na 
ausência de prazo específico, determinado 
em lei, e de manifestação do juiz, aplica-se o 
prazo genérico de 5 dias (art. 185, CPC/73; 
art. 218, § 3º, CPC/2015).
Judiciais – fixados pelo juiz, como o prazo 
para a apresentação de laudo pericial (art. 421, 
CPC/73; art. 465, CPC/2015).
Convencionais – ajustados entre as partes, 
como a suspensão do processo por consenso 
dos litigantes (art. 265, II, e § 3º, CPC/73; art. 
313, II, e § 4º, CPC/2015).
Particulares – são aqueles que se dirigem a um 
só dos sujeitos da relação processual, como o 
prazo que o réu tem para contestar; que o su-

cumbente tem para recorrer (efeito prático é 
o de poder retirar os autos de cartório).
Comuns – aqueles que se dirigem a mais de 
um dos sujeitos do processo simultaneamen-
te, como o prazo para apelar quando autor e 
réu tenham sido parcialmente derrotados e o 
prazo para os réus apresentarem resposta em 
caso de pluralidade.
Ordinatórios – podem ser prorrogados por 
convenção das partes, como o prazo para 
apresentação das alegações finais sob a for-
ma de memorial.
Peremptórios – não podem ser prorroga-
dos ou reduzidos por ato de vontade das par-
tes. Excepcionalmente, o juiz pode estender 
prazos peremptórios, quando verificar a si-
tuação prevista no art. 182, CPC/73; art. 222, 
CPC/2015, e justa causa.
Próprios – prazos cujo descumprimento 
acarreta preclusão (não são dirigidos ao órgão 
jurisdicional e aos seus auxiliares). Os prazos 
do MP são próprios.
Impróprios – aqueles cujo desrespeito não 
acarreta como consequência a preclusão. São 
dirigidos a magistrados e auxiliares.

Espécies de preclusão:

Temporal (o prazo estimado para a prática do 
ato processual se encerra sem que o ato tenha 
se realizado). Atenção: verificada a preclusão, 
pode-se afastar a sanção, permitindo-se que 
o ato se realize, desde que se trate de justa 
causa (art. 183, CPC/73; art. 223, CPC/2015);
Lógica (incide se a parte praticar um ato lo-
gicamente incompatível com aquele que pre-
tendia exercitar);
Consumativa (a parte, incumbida da práti-
ca de um ato processual, o implementa e, 
consequentemente, fica impedida de prati-
cá-lo novamente).
“Pro Judicato” (impossibilidade a que o juiz se 
submete de não mais poder decidir a respei-
to de uma questão já decidida, salvo se houver 
exceções previstas, como a possibilidade de 
reavaliar questões de ordem pública, relacio-
nadas a pressupostos processuais e condições 
da ação que já haviam sido decididas (art. 267, 
p. 3º, CPC/73; art. 485, § 3º, CPC/2015); a 
possibilidade de indeferir provas que já haviam 
sido deferidas e vice-versa (art. 130, CPC/73; 
art. 370, CPC/2015) etc.).
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Atenção para os dispositivos corresponden-
tes aos “atos processuais” no CPC/2015: arts. 
188/293.

05. Litisconsórcio – limitação e autonomia

Três dicas importantes:
a) a limitação pode se dar quando o excessivo 
número de litigantes (Dinamarco chama de 
litisconsórcio multitudinário) comprometer a 
rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, 
conforme art. 46, parágrafo único, CPC/73; 
art. 113, CPC/2015);
b) autonomia dos litisconsortes (art. 48, 
CPC/73; art. 117, CPC/2015): estabelece o 
regime jurídico a que se submetem os litis-
consortes, prevalecendo o princípio da au-
tonomia, tanto assim que o art. 23, CPC/73; 
art. 87, CPC/2015, disciplina que as despesas 
processuais e os honorários de advogado em 
casos de litisconsórcio, devem ser pagos pe-
los vencidos “em proporção”. Atenção para 
os seguintes dispositivos correlacionados: art. 
320, I, CPC/73 – art. 345, I, CPC/2015; art. 
350, CPC/73 – art. 391, CPC/2015; art. 509, 
CPC/73 – art. 1.005, CPC/2015).
c) a orientação do STJ é no sentido de que, em 
ação de “improbidade administrativa” ajuizada 
contra agente público pelo MP, o litisconsór-
cio do município interessado é “facultativo”, 
não havendo violação, assim, ao art. 17, p. 3º, 
Lei 8.429/92 (AgRg no REsp 1.411.897/SP, 
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, j. 24.4.2014, p. 2.5.2014).

Atenção para os dispositivos correspondentes 
ao “litisconsórcio” no CPC/2015: arts. 113/118.

06. Resposta do réu

Mais simplificado, o CPC/2015 dispõe que a 
resposta do réu, disciplinada nos arts. 335 a 
343, concentra, na própria contestação, além 
das preliminares processuais e das defesas de 
mérito, a exceção de incompetência relativa, 
a reconvenção, a incorreção ao valor da causa, 
a impugnação à gratuidade da Justiça e, ain-
da, se for o caso, a provocação de interven-
ção de terceiros.
Quanto à reconvenção (art. 315, CPC/73; 
arts. 343, CPC/2015), vale lembrar ser lícito 
ao réu propô-la na contestação para mani-
festar pretensão própria, conexa com a ação 
principal ou com o fundamento da defesa, 

bem como elaborar petição autônoma, in-
dependentemente de ter sido oferecida con-
testação. Mais ainda, segundo o novo CPC, o 
réu poderá propô-la contra o autor e terceiro, 
além de fazê-la em litisconsórcio com tercei-
ro. Por sua vez, o autor será intimado, na pes-
soa do seu advogado, para, querendo, apre-
sentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 
A desistência da ação principal ou a ocorrên-
cia de causa que implique na sua extinção não 
impede o prosseguimento da reconvenção.

07. Teoria geral das provas – momento de in-
versão do ônus da prova

Na inversão convencional (art. 333, parágra-
fo único, CPC/73; art. 373, § 3º, CPC/2015) o 
ônus está invertido a partir do acordo entre as 
partes (antes ou durante o processo), ao pas-
so que não inversão legal (arts. 12, § 3º, 14, § 
3º e 38, CDC), a inversão ocorre desde o iní-
cio da demanda.
A inversão judicial, por sua vez, dependerá de 
uma decisão judicial fundada no preenchi-
mento dos requisitos legais. Ainda que dou-
trinariamente divergente, o STJ, através da 
sua Segunda Seção (compreende a Terceira e 
a Quarta Turmas), entendeu que se trata de 
“regra de instrução” e que, como tal, em res-
peito ao princípio do contraditório, o juiz deve, 
já no saneamento do processo, se manifes-
tar sobre eventual inversão do ônus da prova 
(REsp 802.832/MG, rel. Min. Paulo de Tar-
so Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.4.2011, 
p. 21.9.2011).

Atenção para os dispositivos correspondentes 
nos arts. 357, III, e 373, § 1º, CPC/2015, que 
autorizam a inversão. Assim, nos casos pre-
vistos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à ex-
cessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato 
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da pro-
va de modo diverso, desde que o faça por de-
cisão fundamentada, caso em que deverá dar 
à parte a oportunidade de se desincumbir do 
ônus que lhe foi atribuído. O lapso temporal 
máximo a ser considerado, seguindo a linha de 
pensamento do STJ, é a fase de saneamento.

08.  Gratuidade judiciária – concessão e efi-
cácia em todas as instâncias e para todos os 

atos do processo – desnecessidade do pedido 
da interposição do recurso.

“1. Uma vez concedida, a assistência judiciá-
ria gratuita prevalecerá em todas as instâncias 
e para todos os atos do processo, nos expressos 
termos do art. 9º da Lei 1.060/50. 2. Somen-
te perderá eficácia a decisão deferitória do be-
nefício em caso de expressa revogação pelo Juiz 
ou Tribunal. 3. Não se faz necessário para o pro-
cessamento do recurso que o beneficiário refira e 
faça expressa remissão na petição recursal acer-
ca do anterior deferimento da assistência judi-
ciária gratuita, embora seja evidente a utilidade 
dessa providência facilitadora. Basta que cons-
tem dos autos os comprovantes de que já litiga 
na condição de beneficiário da justiça gratuita, 
pois, desse modo, caso ocorra equívoco percep-
tivo, por parte do julgador, poderá o interessado 
facilmente agravar fazendo a indicação correti-
va, desde que tempestiva” (STJ, AgRg nos EA-
REsp 86.915/SP, rel. Min. Raul Araújo, Corte 
Especial, j. 26.2.2015, p. 4.3.2015).

09. Fundamentação da sentença e aprecia-
ção de todos os fundamentos suscitados no 
processo, sob pena de nulidade

O CPC/2015 inova quanto aos requisitos da 
fundamentação da sentença, sendo necessá-
rio o preenchimento de determinados requi-
sitos objetivos elencados no art. 489, § 1º. Se-
gundo o texto, não se terá por fundamentada, 
com o consequente reconhecimento de nuli-
dade, a decisão judicial, que, por exemplo, (a) 
fizer referência simples a ato normativo sem 
explicar a sua relação com a causa e a questão 
decidida, que (b) se limitar a invocar os funda-
mentos de precedente ou enunciado de sú-
mula sem esclarecer em que ponto converge 
com o caso em julgamento, ou (c) que em-
pregar conceitos jurídicos indeterminados, 
sem explicar a razão concreta da sua utiliza-
ção no caso.

10. Coisa julgada – capítulos autônomos – 
ação rescisória

STF – 1ª Turma: o prazo decadencial da ação 
rescisória, nos casos de existência de capítu-
los autônomos, deve ser contado do trânsi-
to em julgado de cada decisão (cada capítulo) 
(RExtr. 666589/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 
25.3.2014).
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TST – Súmula 100, II: “havendo recurso par-
cial, no processo principal, o trânsito em julgado 
dá-se em momentos e em tribunais diferentes, 
contando-se o prazo decadencial para a ação 
rescisória do trânsito em julgado de cada deci-
são, salvo se o recurso tratar de preliminar ou 
prejudicial que possa tornar insubsistente a de-
cisão recorrida, hipótese em que flui a decadên-
cia a partir do trânsito em julgado da decisão que 
julgar o recurso parcial.”
STJ – Súmula 401: “o prazo decadencial para o 
ajuizamento da ação rescisória só se inicia quan-
do não for cabível qualquer recurso do último 
pronunciamento judicial.”

Atenção para o teor do art. 966, § 3º, 
CPC/2015: “a ação rescisória pode ter por ob-
jeto apenas 1 (um) capítulo da decisão”.

11. Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR)

Os arts. 976/986, CPC/2015, dispõem sobre 
o Incidente de Resolução de Demandas Re-
petitivas, que objetiva solucionar processos em 
grande número que cuidem das mesmas ques-
tões de direito. O procedimento e regulação 
são similares aos dos recursos especiais repetiti-
vos (art. 543-C, CPC/73). O novo texto amplia, 
entretanto, o IRDR para os tribunais de segun-
da instância, estimulando a uniformização da ju-
risprudência também dos Estados, no caso dos 
TJs, e das regiões, no caso dos TRFs. 

DIREITO PROCESSUAL 
PENAL 
RENATO BRASILEIRO

01. Inquérito. Arquivamento determinado 
por juiz absolutamente incompetente: par-
te da doutrina entende que o arquivamento 
do inquérito por juiz absolutamente incom-
petente não está subordinado ao princípio 
da vedação de revisão pro societate, razão 
pela qual subsiste a possibilidade de ins-
tauração do processo penal perante o Juízo 
competente, salvo nas hipóteses de arqui-
vamento em virtude da atipicidade da con-
duta delituosa. Nesse caso, não é possível a 
aplicação do art. 8º, § 4º, do Pacto de São 
José da Costa Rica, visto que não se trata 
nem de sentença, propriamente dita, nem 
tampouco de sentença absolutória ou deci-
são declaratória extintiva da punibilidade. A 
título de exemplo, se, em um inquérito po-
licial relativo ao crime de moeda falsa – o 
qual é de competência da Justiça Federal 
(CF, art. 109, IV) –, um Promotor de Jus-
tiça requerer a um Juiz Estadual o arquiva-
mento dos autos por ausência de lastro pro-
batório para o oferecimento de denúncia, 
tal decisão não estará protegida pelo man-
to da coisa julgada. Tomando conhecimento 

do referido delito, caberá ao órgão do Mi-
nistério Público Federal oferecer denúncia 
perante o juiz federal. Porém, além de ofe-
recer denúncia, deverá suscitar um confli-
to de competência, a ser dirimido pelo STJ. 
Explica-se: a partir do momento em que o 
juiz estadual determinou o arquivamento 
do inquérito policial, implicitamente reco-
nheceu sua competência para o feito. Afi-
nal, não se pode admitir que um juiz, antes 
de decidir sobre o arquivamento, não deci-
da também sobre sua competência. Logo, 
se o juiz federal deliberar pelo recebimen-
to da denúncia, tem-se um conflito positi-
vo de competência positivo entre duas au-
toridades judiciárias (CPP, art. 114, II), a ser 
dirimido pelo STJ, porquanto os dois juízes 
estão vinculados a Tribunais diversos (CF, 
art. 105, I, “d”). Em que pese a referida po-
sição doutrinária, prevalece no Supremo o 
entendimento de que o pedido de arquiva-
mento de inquérito policial, quando se ba-
seia na atipicidade da conduta delituosa ou 
em causa extintiva da punibilidade, não é de 
atendimento compulsório, mas deve ser re-
sultado de decisão do órgão judicial compe-
tente, dada a possibilidade da formação de 
coisa julgada material. Desse modo, há de 
se concluir pela ocorrência da coisa julga-
da material, pouco importando se a decisão 
tenha sido proferida por órgão jurisdicional 
incompetente. Nesse sentido: STF, 1ª Tur-
ma, HC nº 94.982/SP, Rel. Min. Carmen 
Lúcia, j. 31/03/2009.

02. Ação penal. Crime de lesão corporal 
leve contra a mulher: o crime lesão corpo-
ral leve, praticado contra mulheres no con-
texto de violência doméstica e familiar, se-
rão de ação pública incondicionada (STF, 
ADI 4.424). Porém, é preciso atenção: o 
STF não disse que todos os crimes serão de 
ação pública incondicionada. Note-se que, 
o que transformou a lesão corporal leve e 
culposa em ação pública condicionada à re-
presentação foi a Lei nº 9.099/95, e a pró-
pria Lei Maria da Penha exclui a aplicação 
da Lei nº 9.099/95 para os crimes de vio-
lência doméstica e familiar contra a mu-
lher (Lei nº 11.340/06, art. 42). Contudo, 
quanto aos crimes cuja representação é im-
posta em razão de outro diploma legislati-
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vo, esta condição será exigida. Ex.: estupro 
e ameaça – dependem de representação, 
ainda que cometidos contra a mulher, no 
contexto de violência doméstica e familiar.

03. Competência. Prerrogativa de Fun-
ção. Concurso de agentes. A unidade de 
processos não é obrigatória: Como dei-
xa entrever a própria leitura da Súmula nº 
704 do STF, essa unidade de processos 
não é obrigatória, podendo o Relator de-
terminar a separação dos processos caso 
visualize a presença de motivo relevante 
que a recomende (CPP, art. 80). Deveras, 
num caso hipotético, envolvendo um de-
putado federal e um coautor sem foro por 
prerrogativa de função, é recomendável a 
existência de um simultaneus processus a 
fim de se obter uma melhor visão do pa-
norama probatório. Todavia, a depender do 
caso concreto (v.g., imagine-se um exem-
plo com dezenas de acusados, ou com a 
iminência de prescrição em relação a de-
terminado fato delituoso), essa separação 
poderá se mostrar extremamente con-
veniente, a fim de se garantir a celerida-
de e a razoável duração do processo (CF, 
art. 5º, LXXVIII), além de tornar exequí-
vel a própria instrução criminal, viabilizan-
do a persecutio criminis in iudicio. Na verda-
de, o desmembramento de inquéritos ou 
de processos penais de competência ori-
ginária dos tribunais deve funcionar como 
a regra geral, admitida exceção apenas nos 
casos em que os fatos relevantes estejam 
de tal forma relacionados que o julgamen-
to em separado possa causar prejuízo re-
levante à prestação jurisdicional. Nesse 
sentido: STF, Pleno, Inq. nº 3.515/SP, Rel. 
Min. Marco Aurélio, j. 13/02/2014.

04. Provas. Publicidade do acordo de co-
laboração premiada: recebida a denúncia 
instaurado o processo criminal, abre-se lu-
gar ao contraditório e à ampla defesa com 
todos os recursos a ela inerentes (impug-
nações e direito à prova). Em outras pala-
vras, o contraditório será exercido poste-
riormente (contraditório diferido), ou seja, 
quando concluídas as diligências decorren-
tes da colaboração premiada, ao investiga-
do e a seu defensor deve ser franqueado o 

acesso ao conteúdo do acordo, resguarda-
da a proteção dos direitos do colaborador 
listados no art. 5º da Lei nº 12.850/13, a fim 
de que possam impugnar a prova produzida, 
exercendo o direito à ampla defesa. Des-
tarte, por força do art. 7º, § 3º, da Lei nº 
12.850/13, a partir do momento em que a 
fase judicial da persecução penal tiver iní-
cio, dar-se-á ampla publicidade ao acordo 
de colaboração premiada, desde que pre-
servado o sigilo das informações constan-
tes do art. 5º, que constituem direitos do 
colaborador. Interpretando-se a contrario 
sensu o art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13, 
conclui-se que, durante o curso das Inves-
tigações, deve ser preservado o caráter si-
giloso do acordo de colaboração premiada. 
Nesse sentido, há julgado anterior à Lei nº 
12.850/13, mas que se refere à publicidade 
de acordos de delações premiadas: STF, 1ª 
Turma, HC nº 90.688/PR, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, DJe 24/04/2008.

05. Prisões. Distinção entre relaxamento 
da prisão, revogação da prisão cautelar e li-
berdade provisória:

1) O relaxamento da prisão está previsto no 
art. 5º, inciso LXV, da Constituição

Federal: “a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária”;

2) A revogação da prisão cautelar ocor-
re quando não mais subsistem os motivos 
que legitimaram a segregação (CPP, art. 
282, § 5º, c/c art. 316). Somente podem 
ser objeto de revogação a prisão tempo-
rária e a prisão preventiva, ou seja, aquelas 
prisões que só podem ser decretadas pela 
autoridade judiciária. Não há falar em re-
vogação da prisão em flagrante, na medida 
em que esta espécie de prisão independe 
de prévia autorização judicial. Em relação 
a esta, somente é possível o relaxamento 
da prisão e a concessão da liberdade provi-
sória. A competência para revogar a prisão 
preventiva recai, originariamente, sobre 
o órgão jurisdicional que decretou referi-
da medida cautelar. Destarte, mesmo que 
um determinado Tribunal tenha atuado em 
sede recursal, ao apreciar um habeas cor-
pus impetrado contra a decretação da pri-
são cautelar, caberá ao magistrado de pri-

meiro grau decidir, inicialmente, acerca do 
pedido de revogação da prisão preventiva 
decretada, sob pena de supressão de ins-
tância. Cabe a ele, assim, levar em consi-
deração a subsistência (ou não) dos moti-
vos que autorizaram a decretação da prisão 
cautelar. Caso esse magistrado conclua 
pela necessidade de manutenção da prisão 
preventiva, aí sim será considerado auto-
ridade coatora para fins de impetração de 
habeas corpus.

3) A liberdade provisória está prevista 
no art. 5º, inciso LXVI, da Carta Magna. 
Com as mudanças produzidas pela Lei nº 
12.403/11, a liberdade provisória continua 
funcionando como substitutivo da prisão 
em flagrante, logo, como medida de con-
tracautela. É nesse sentido, aliás, que o art. 
310, inciso III, do CPP, prevê que, verifi-
cada a legalidade da prisão em flagrante, e 
a ausência dos pressupostos que autorizam 
a prisão preventiva, deverá o juiz conce-
der ao agente liberdade provisória com ou 
sem fiança. Porém, conquanto o legislador 
não tenha se utilizado da expressão liber-
dade provisória no art. 319 do CPP, fica 
evidente que esse instituto agora também 
pode ser adotado como providência cau-
telar autônoma, com a imposição de uma 
ou mais das medidas cautelares diversas da 
prisão ali elencadas. Veja-se que tais me-
didas cautelares são alternativas à prisão, 
podendo ser impostas mesmo se o acusa-
do estiver em liberdade desde o início da 
persecução penal, como condição para 
que assim permaneça. Essa liberdade pro-
visória, aliás, pode ser convertida em prisão 
preventiva, ex vi do art. 312, parágrafo úni-
co, em caso de descumprimento de qual-
quer das obrigações impostas ao acusado.

06. Suspensão Condicional do Proces-
so. Imposição de penas restritivas de direi-
tos como condição a que fica subordinada a 
medida despenalizadora (Lei nº 9.099/95, 
art. 89, § 2º): os tribunais superiores têm 
admitido a imposição de pena restritiva de 
direitos (STF, HC 108.914). Parte da dou-
trina critica a possibilidade, afirmando que 
a expressão “condições” não é sinônimo de 
pena, não sendo possível versar o acordo 
sobre pena.
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07. Sentença. Mutatio libelli. Recurso ca-
bível contra a rejeição do aditamento: O 
que pode a parte fazer se o magistrado re-
jeitar o aditamento à peça acusatória? Qual 
o recurso cabível? A resposta à indagação 
passa, obrigatoriamente, pela análise do 
momento processual em que ocorrer a re-
jeição do aditamento à peça acusatória. Se 
a rejeição do aditamento ocorrer por meio 
de decisão interlocutória, não temos dúvi-
da em afirmar que o meio de impugnação 
será o recurso em sentido estrito, por meio 
de interpretação extensiva do art. 581, X, 
do CPP. De modo diverso, caso a rejeição 
do aditamento da peça acusatória seja feita 
em sede de sentença, condenatória ou ab-
solutória, o recurso cabível será o de apela-
ção. Atente-se para o fato de que, por for-
ça da Lei nº 11.719/08, o Código passou a 
prever uma audiência una de instrução e 
julgamento (CPP, arts. 400 e seguintes). 
Logo, é possível, pois, que esse aditamen-
to ocorra na própria audiência – note-se 
que o art. 384, caput, do CPP, fala em re-
dução do aditamento a termo, quando fei-
to oralmente – do que se infere a possibi-
lidade de aditamento na própria audiência. 
Supondo, assim, que o aditamento tenha 
sido feito no curso da audiência una de ins-
trução e julgamento e que, após rejeitá-lo, 
profira o magistrado sentença absolutória 
ou condenatória, há de se concluir pelo ca-
bimento do recurso de apelação, ainda que 
se queira recorrer apenas contra a rejeição 
do aditamento. Isso porque, segundo o art. 
593, I, do CPP, caberá apelação no prazo 
de 5 (cinco) dias das sentenças definitivas 
de condenação ou absolvição proferidas 
por juiz singular. Ademais, quando cabível 
a apelação, não poderá ser usado o recur-
so em sentido estrito, ainda que somente 
de parte da decisão se recorra (CPP, art. 
593, § 4º).  

DIREITO PROCESSUAL 
PENAL 
FABIO ROQUE

01. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUI-
VAMENTO IMPLÍCITO. O arquivamen-
to implícito ou tácito do inquérito policial 
ocorre quando o Ministério Público dei-
xa de se manifestar expressamente so-
bre todo o conteúdo do inquérito policial, 
omitindo da denúncia crimes e/ou agen-
tes criminosos que foram foco da inves-
tigação. O Magistrado, diante de uma si-
tuação de arquivamento implícito, pode 
invocar o artigo 28 do Código de Proces-
so Penal, remetendo os autos ao Procu-
rador Geral. Destaca-se que, tal instituto 
não encontra ressonância na jurisprudên-
cia dos Tribunais Superiores.

02. AÇÃO PENAL PRIVADA. INDIVI-
SIBILIDADE. As ações penais privadas são 
movidas pelo princípio da indivisibilidade, 
nos termos do artigo 48 do Código de Pro-
cesso Penal. Assim sendo, a vítima tem que 
oferecer a queixa-crime em desfavor de 
todos os envolvidos na infração penal que 
ela tenha conhecimento. Caso a vítima sai-
ba quem são todos os infratores e processa 
apenas parte deles, estará renunciando ao 
direito de ação em favor dos não proces-
sados e, consequentemente, teremos a ex-
tinção da punibilidade, que será aproveita-
do por todos.  No entanto, se a omissão da 
vítima for involuntária, caberá a ela aditar 
a peça acusatória incluindo os demais réus 
que não tinham sido contemplados.

03. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL 
DO JÚRI. A revisão criminal pressupõe o 
início de uma nova relação jurídica proces-
sual, constituindo verdadeira ação penal, 
portanto, estamos diante de uma ação autô-
noma de impugnação. Suas hipóteses estão 
elencadas no artigo 621 do Código de Pro-
cesso Penal, são elas: I) quando a sentença 
condenatória for contrária ao texto expres-
so da lei penal ou à evidência dos autos; II) 
quando a sentença condenatória se fundar 
em depoimentos, exames ou documentos 
comprovadamente falsos; III) quando, após 
a sentença, se descobrirem novas provas de 
inocência do condenado ou de circunstân-
cia que determine ou autorize diminuição 
especial da pena. Note que, presente, po-
rém, uma das hipóteses que autorizam a re-
visão criminal, o réu poderá usá-la, ainda que 
se trate de decisão de competência do tri-
bunal do júri, uma vez que, não se pode in-
vocar a soberania dos veredictos do tribunal 
popular como barreira intransponível para a 
desconstituição da coisa julgada material.  
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DIREITO PENAL 
ROGÉRIO SANCHES

01. O funcionalismo é um movimento da 
atualidade, uma corrente doutrinária que 
visa a analisar a real função do Direito Pe-
nal. Muito embora não haja pleno consen-
so acerca da sua teorização, sobressaem-se 
dois segmentos importantes: o funciona-
lismo teleológico e o funcionalismo sistê-
mico. Para o funcionalismo teleológico (ou 
moderado), que tem como maior expoen-
te Claus Roxin, a função do Direito Penal 
é assegurar bens jurídicos, assim considera-
dos aqueles valores indispensáveis à convi-
vência harmônica em sociedade, valendo-
-se de medidas de política criminal. Já de 
acordo com o funcionalismo sistêmico (ou 
radical), defendido por Günther Jakobs, a 

função do Direito Penal é a de assegurar o 
império da norma, ou seja, resguardar o sis-
tema, mostrando que o direito posto exis-
te e não pode ser violado. Quando o Direi-
to Penal é chamado a atuar, o bem jurídico 
protegido já foi violado, de modo que sua 
função primordial não pode ser a segurança 
de bens jurídicos, mas sim a garantia de va-
lidade do sistema.

02. Não se confundem os princípios da res-
ponsabilidade pessoal, da responsabilidade 
subjetiva e da culpabilidade: a) responsabili-
dade pessoal: proíbe-se o castigo penal pelo 
fato de outrem, ainda que a pena seja estri-
tamente pecuniária (pena de multa). Inexis-
te, portanto, responsabilidade penal coletiva 
no Direito Penal; b) princípio da responsabi-
lidade subjetiva: não basta que o fato seja ma-
terialmente causado pelo agente, só podendo 
haver responsabilização se o fato foi querido, 
desejado, previsível; c) princípio da culpabili-
dade: postulado limitador do direito de punir. 
Assim, só pode o Estado punir agente impu-
tável, com potencial consciência da ilicitude, 
quando dele exigível conduta diversa.

03. Não admitem a tentativa: a) crimes cul-
posos (salvo a culpa imprópria); b) crimes 
preterdolosos; c) crimes unissubsistentes; d) 
crimes omissivos próprios; e) contravenções 
penais (veja-se que o denominado “crime 
anão” é compatível com o conatus, porém 
a lei optou por não punir o agente quando a 
consumação não ocorre por circunstâncias 
alheias à sua vontade); f) crimes de atenta-
do ou de empreendimento (embora exista a 
tentativa, por opção legislativa a punição é a 
mesma do delito na forma consumada); g) 
crimes habituais; h) crimes condicionados ao 
implemento de um resultado (condição ob-
jetiva de punibilidade): somente são puníveis 
se o resultado descrito na norma se verificar.

04. As penas restritivas de direitos terão a 
mesma duração da pena privativa de liber-
dade substituída (art. 55 do CP). Esta regra, 
entretanto, comporta exceções: 1ª) Penas 
restritivas de natureza real – a prestação pe-
cuniária e a perda de bens e valores se esgo-
tam no momento em que são adimplidas as 
obrigações respectivas (art. 55, caput, CP); 
2ª) Prestação de serviços à comunidade – 
esta espécie de pena restritiva de direito po-
derá ser cumprida em até metade do tem-
po da pena privativa de liberdade, se a pena 
for superior a 1 (um) ano (art. 55 c/c art. 46, 
§ 4º, ambos do CP); 3ª) Impedimento de 
comparecimento às proximidades de estádio 
–, prevista no Estatuto do Torcedor (art. 41-
B, § 2º da Lei nº 10.671/2003), esta pena 
restritiva de direitos pode ter duração supe-
rior à pena abstratamente prevista no pre-
ceito sancionador.

05. Os crimes, ordinariamente, por mais 
graves que sejam, prescrevem. A Constitui-
ção Federal estabeleceu como regra a pres-
critibilidade, anotando o legislador consti-
tuinte ordinário as exceções. Com efeito, 
são imprescritíveis (A) o crime de racismo, 
tipificado na Lei n° 7.716/89 (art. 5º, XLII, 
CF/88); (B) os delitos praticados por gru-
pos armados, civis ou militares, contra a or-
dem constitucional e o Estado Democrático 
(art. 5º, XLIV, CF/88).

06. Ao contrário do que preconiza o § 2º, II, 
do art. 157, do Código Penal a circunstância 
majorante do concurso de agentes no crime 
de extorsão exige que, efetivamente, duas 
ou mais pessoas executem o núcleo cons-
tranger (a mera participação não serve para 
constituir a causa de aumento). Concorren-
tes inimputáveis ou não identificados serão 
computados no número mínimo para carac-
terizar o aumento.  
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07. Deve ser lembrado que a manuten-
ção da associação criminosa após a con-
denação ou mesmo a denúncia constitui 
novo e idêntico crime formal. Inocor-
re bis in idem na nova imputação (RSTJ 
78/369).

08. O conceito de documento parti-
cular se extrai por exclusão, isto é, todo 
aquele não compreendido como público 
ou equiparado a público. É a peça escri-
ta confeccionada sem a intervenção de 
funcionário público, mas que, em razão 
de sua natureza e relevância, deve ser ob-
jeto da tutela penal. A Lei nº 12.737/12, 
para fins do disposto no art. 298 do Có-
digo Penal, equiparou a documento parti-
cular o cartão de crédito ou débito.

09. No art. 319-A do Código Penal (pre-
varicação imprópria), apesar do tipo in-
criminador referir-se somente a Diretor 
de Penitenciária (e não a diretor de es-
tabelecimentos penais, como por exem-
plo, comandante de colônia agrícola, in-
dustrial ou similar, a casa de albergado, o 
centro de observação e a cadeia públi-
ca), tais personagens foram alcançados 
pela expressão seguinte (mais genéri-
ca): agente público. Já o diretor de hos-
pital de custódia e tratamento psiquiátri-
co não, pois falando o tipo em preso, não 
abrange o inimputável internado ou em 
tratamento.

10. Ensina a maioria da doutrina que so-
mente restará caracterizado o crime de 
falso testemunho se a falsidade inci-
dir sobre episódio relevante, que possa 
influenciar no momento decisório (RT 
674/293), o que não significa que o fal-
so se caracteriza somente quando exer-
ça influência sobre qualquer decisão. O 
efetivo equívoco do Juiz, como efeito da 
conduta, mostra-se meramente casual 
e circunstancial, dele não dependendo 
a existência do crime (basta a simples 
possibilidade de dano). Assim, se através 
de outros elementos, o juiz não foi leva-
do a erro, desprezando, na sua decisão, 
aquela peça, o fato não se torna impuní-
vel (RT 787/592).  

LÍNGUA PORTUGUESA 
MARIA AUGUSTA 

01. Atenção à concordância!
Em “Recuperaram-se os clientes”, “os 
clientes” é sujeito. Portanto, o verbo 
deve ficar no plural. A oração está na voz 
passiva pronominal, e o termo SE é par-
tícula apassivadora.

02. Atenção à semântica!
Em “Respeito a natureza.”, não há erro. 
O termo “respeito” é verbo. O sujeito 
é desinencial (eu). O verbo é transiti-
vo direto. O termo “a natureza” é ob-
jeto direto.

03. Atenção à semântica!
Em “Respeito à natureza”, o termo 
“respeito” é substantivo e rege a pre-
posição A. Portanto, temos “respeito a 
quê?” = a (preposição) + a (artigo defi-
nido) = à natureza.

04. Atenção às classes !
Em “Entrevistei os políticos do Sul; ela 
entrevistou os que são do Norte”, temos 
um artigo definido (1ª ocorrência, antes 

do substantivo POLÍTICOS) e um pro-
nome demonstrativo (2ª ocorrência = 
aqueles).

05. Atenção ao valor de LHE e LHES!
Em “Mostrei-lhe a saída da cidade.”, o 
LHE é pronome oblíquo e assume função 
sintática de objeto indireto.

Em “Ouvi-lhe as lamúrias.”, o LHE é 
pronome com valor de posse (=dele, 
suas) e assume função sintática de ad-
junto adnominal.

06. Atenção ao uso de POSTO QUE!
POSTO QUE tem valor concessivo. É si-
nônimo de: malgrado, embora, ainda que, 
apesar de, a despeito de, não obstante, se 
bem que, por mais que, por menos que, 
conquanto.

Ex.: Posto que não fosse rico, sempre 
ajudava os amigos mais necessitados.

07. Atenção ao uso e colocação de pro-
nomes!
Em “Todos apoiavam-se na influência 
política do pai.”, temos um erro de co-
locação pronominal. TODOS é prono-
me indefinido e pronomes indefinidos 
são atrativos. Portanto, a forma correta 
é “Todos se apoiavam na influência polí-
tica do pai”.

08. Atenção à concordância com a ex-
pressão “mais de um”!
MAIS DE UM pede verbo no singular (a 
despeito da ideia de plural).

Ex.: Mais de um candidato ENTROU 
com recurso contra o gabarito.

Atenção, entretanto, se houver a ideia 
de reciprocidade! Nesse caso, usaremos 
obrigatoriamente o plural.

Ex.: Mais de um jogador AGREDIRAM-
-SE no vestiário.

09. Atenção à pontuação!
Duas regras básicas:

1-não se separa sujeito de seu predicado 
por vírgula ;
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DIREITO DO CONSUMIDOR
CRISTIANO SOBRAL

01. A jurisprudência do STJ mantém enten-
dimento de que nas obrigações de resultado 
envolvendo o CDC e o CC/02, como nos 
casos de cirurgia plástica de embelezamento, 
cabe ao profissional demonstrar que eventuais 
insucessos ou efeitos danosos (tanto na parte 
estética como em relação a implicações para 
a saúde) relacionados à cirurgia decorreram 
de fatores alheios a sua atuação. Essa com-
provação é feita por meio de laudos técnicos e 
perícia. Destaco que no julgamento do REsp 
985888, o tribunal decidiu que “em proce-
dimento cirúrgico para fins estéticos, con-
quanto a obrigação seja de resultado, não se 
vislumbra responsabilidade objetiva pelo insu-
cesso da cirurgia, mas mera presunção de cul-

pa médica, o que importa a inversão do ônus 
da prova, cabendo ao profissional elidi-la (eli-
miná-la) de modo a exonerar-se da respon-
sabilidade contratual pelos danos causados ao 
paciente, em razão do ato cirúrgico”.

02. A cláusula de fidelidade em contrato 
de telefonia (móvel e fixa) é considerada le-
gal pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
Diquando há concessão de benefícios ao 
cliente, como o pagamento de tarifas infe-
riores, bônus e fornecimento de aparelhos. 
A corte entende que, nessas situações, há 
necessidade de assegurar às operadoras um 
período para recuperar o investimento rea-
lizado em razão das promoções.

03. A agência de turismo deverá responder 
solidariamente pelos defeitos na prestação 
dos serviços que integravam o referido pa-
cote. Esse é o entendimento do STJ. CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊN-
CIA DE TURISMO. Se vendeu “pacote 
turístico”, nele incluindo transporte aéreo 
por meio de vôo fretado, a agência de turis-
mo responde pela má prestação desse ser-
viço. Recurso especial não conhecido. (...) 
A responsabilidade da agência de turismo 
por deficiência do transporte aéreo pode-
ria ser discutida se este fosse realizado por 
linha regular, mediante aquisição de passa-
gens (REsp 783016, 3ª T, rel. min. Ari Par-
gendler, j.16/5/06, v.u)

04. Súmula 548 STJ: Incumbe ao credor a 
exclusão do registro da dívida em nome do de-
vedor no cadastro de inadimplentes no prazo 
de cinco dias úteis, a partir do integral e efe-
tivo pagamento do débito. Atenção! O tema 
nãzo aplicado para o Registro de Protesto “Se 
o título é pagp, quem tem o dever de retirar o 
protesto que foi lavrado é o próprio devedor”. 
Funadamento art. 26 Lei 9492/97. 

2-não se separa o verbo de seus comple-
mentos por vírgula.

 Ex.: O gerente não admitiu tal conduta.

Eles defendiam a contratação do novo 
técnico.

10. Atenção às duas expressões : à medi-
da que e na medida em que !
À medida que expressa proporcionali-
dade.

Na medida em que expressa causa.

Veja!! 

À medida que come doces, engorda. (= à 
proporção que)

À medida que faz os exercícios físi-
cos, melhora seu condicionamento e sua 
atuação nos treinos. (= à proporção que)

 Na medida em que trabalha com serie-
dade, tem maiores lucros. (= porque)

Na medida em que realiza tarefas com 
perfeição, tem hoje o respeito dos cole-
gas. (= porque)

11. Atenção ao sujeito oracional!!
Se o sujeito de uma oração é a oração se-
guinte, teremos o verbo na 3ª pessoa do 
singular. Isso é assunto comuníssimo nas 
provas!!!

Ex.: Convêm decisões céleres. (su-
jeito DECISÕES, portanto, verbo no 
plural – CONVÊM com acento CIR-
CUNFLEXO)

Convém que ele decisa rapidamente. 
(sujeito oracional “que ele decida rapi-
damente”, portanto, verbo no singular- 
CONVÉM com acento agudo)  
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01. As convenções partidárias devem ser 
realizadas entre 20 de julho e 05 de agosto, 
enquanto o registro de candidatura deve ser 
solicitado até o dia 15 de agosto, às 19:00.

02. A revisão do eleitorado pode ser de-
terminada pelo TSE ou pelo TRE, mas será 
sempre presidida pelo juiz eleitoral. 

DIREITO ELEITORAL 
JOÃO PAULO

01. Aquele que, estando legalmente im-
pedido de exercer atividade própria de 
empresário, vier, sem embargo da proi-
bição legal, a praticar a empresa, res-
ponderá com o seu patrimônio pessoal 
pelas obrigações assumidas, sem prejuí-
zo das demais medidas administrativas e 
criminais cabíveis em razão do exercício 
ilegal da profissão.

02. O Nome empresarial conta com 
duas espécies: a firmae a denomina-
ção. A firma representa o nome em-
presarial formado a partir do nome ci-
vil de um, alguns ou todos os sócios e 
tem o condão, como regra, de identi-
ficar o(s) sócio(s) de responsabilidade 
ilimitada (art. 1.157, CC). A denomi-
nação, por sua vez, trata-se de nome 
empresarial formado a partir de ele-
mento fantasia, devendo sempre in-
formar o ramo de atividade.

03. A eficácia da alienação do estabe-
lecimento empresarial (trespasse) de-

penderá, alternativamente: do prévio 
pagamento de todos os credores; da ma-
nutenção de bens suficientes para fazê-
-lo; ou da autorização, expressa ou tá-
cita, de todos os credores (art. 1.145 
CC). O desrespeito a esse comando le-
gal poderá ocasionar a decretação falên-
cia do trespassante (alienante do esta-
belecimento), hipótese na qual a venda 
será tida como ineficaz perante a mas-
sa falida, podendo o estabelecimento 
ser reivindicado, em favor da coletivida-
de de credores, em prejuízo do trespas-
satário (adquirente do estabelecimento 
empresarial) (arts. 94, III, “c” e 129, VI 
Lei 11.101/05). Sendo assim, os credores 
do alienante podem opor-se ao trespas-
se, principalmente se o preço contrata-
do for insuficiente para cobrir as dívidas 
sociais. De outro lado, aquele que pre-
tende adquirir o estabelecimento deve-
rá certificar-se do cumprimento do art. 
1.145 l, CC, de modo a evitar futuros 
dissabores a partir da comprovação da 
eficácia do negócio.

04. As sociedades são pessoas jurídicas 
de direito privado (art. 44, II, CC). Po-
dem ser personificadas ou não personi-
ficadas. Sociedades personificadas são 
aquelas que possuem personalidade ju-
rídica. São elas as sociedades simples e 
as sociedades empresárias. A personali-
dade jurídica das mesmas decorre do re-
gistro de seus atos constitutivos no res-
pectivo órgão registrário competente 
(art. 985, CC). No caso das sociedades 
simples, o órgão de registro é o Regis-
tro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ), ou 
simplesmente Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas. No caso das socieda-
des empresárias, é o Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo das juntas 
comerciais (art. 1.150, CC). Do nasci-
mento da personalidade jurídica decor-
rem as autonomias negocial, processual 
e patrimonial.

05. Sociedades em comum são aquelas 
cujos atos constitutivos não foram le-
vados a registro no órgão competente. 
Dividem-se doutrinariamente em so-

DIREITO EMPRESARIAL
FRANCISCO PENANTE 
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ciedades em comum de irregulares e 
sociedades em comum de fato. Nas so-
ciedades em comum, a responsabilida-
de dos sócios será solidária e ilimitada, 
afinal, considerando não haverem cum-
prido a obrigação do registro, não con-
tarão com o favor legal da limitação da 
responsabilidade.

06. As sociedades por ações, ainda que 
não tenham levado seus atos constitu-
tivos a registro no órgão competente 
(juntas comerciais), não serão socieda-
des em comum. Isso porque, conforme 
expressa o art. 982, parágrafo único, 
CC, as sociedades por ações serão sem-
pre sociedades empresárias. Logo, ain-
da que se encontrem em fase de organi-
zação para o registro, as sociedades por 
ações não serão sociedades em comum, 
mas sim sociedades empresárias, regidas 
pela Lei 6.404/76 (art. 986, CC).

07. No caso de omissão do contra-
to social da sociedade limitada, o sócio 
poderá ceder sua quota, total ou par-
cialmente, a quem seja sócio, indepen-
dentemente da anuência dos demais, ou 
a estranho, se não houver oposição de 
titulares de mais de um quarto (25%) do 
seu capital social.

08. O cheque é uma ordem de paga-
mento à vista. De tal modo, qualquer 
cláusula lançada no cheque, determi-
nando o seu pagamento em data futu-
ra, deverá ser tida como uma cláusu-
la não escrita (art. 32, Lei 7.357/85). 
Sem embargo, por força da Súmu-
la 370, STJ, considera-se que a apre-
sentação de cheque em data anterior 
a data convencionada entre as partes 
gera dano moral.

09. Na falência, os créditos trabalhis-
tas de natureza estritamente salarial 
vencidos nos 3 (três) meses anterio-
res à decretação da mesma, até o li-
mite de 5 (cinco) salários-mínimos por 
trabalhador, serão pagos tão logo haja 
disponibilidade em caixa (art. 151, Lei 
11.101/05).  

DIREITO TRIBUTÁRIO
RENATO DE PRETTO

01. Considerando o disposto no art. 24, in-
ciso I, da Constituição Federal, ao tratar da 
competência concorrente da União, Esta-
dos e Municípios, em matéria tributária, é 
correto afirmar que a competência residual 
tributária quanto aos impostos é somente 
da União, observado o disposto no art. 154, 
I, da Constituição Federal.

02. A norma que altera o prazo de paga-
mento do tributo, por não implicar majo-
ração da exação, não se sujeita ao princípio 
da anterioridade. A respeito, confira o teor 
da súmula/STF nº 669 e da súmula vincu-
lante/STF nº 50.

03. Como decidiu o STF (RE com Reper-
cussão Geral 773.992/BA), a imunidade 
tributária recíproca reconhecida à Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos — 
ECT alcança o IPTU incidente sobre imó-
veis de sua propriedade, bem assim os por 
ela utilizados.

04. O pedágio cobrado pela efetiva utili-
zação de rodovias não tem natureza tribu-

tária, mas de preço público, consequen-
temente, não está sujeito ao princípio da 
legalidade estrita”. A respeito, o resultado 
do julgamento da ADI 800 do STF.

05. É cabível a cobrança do ITCMD ba-
seada em lei estadual que estabelece pro-
gressividade de alíquota com vistas a asse-
gurar a aferição da capacidade econômica 
do contribuinte. A respeito, confira: STF, 
RE 562045/RS.

06. Tanto o crédito tributário relativo à 
contribuição de melhoria, como o relativo à 
taxa, se sub-rogarão (hipótese de sucessão 
tributária) na pessoa do adquirente de bem 
imóvel, salvo se constar do título aquisitivo 
a sua quitação. A propósito, confira o co-
mando do art. 130, caput, do CTN.

07. Em execução fiscal de dívida ativa tri-
butária ou não-tributária, dissolvida irregu-
larmente a empresa, está legitimado o redi-
recionamento ao sócio-gerente (STJ, AgRg 
no REsp 1506652/RS, Rel. Ministro MAU-
RO CAMPBELL MARQUES, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 05/03/2015, 
DJe 11/03/2015).

08. No caso de lançamento por homolo-
gação, dispensa-se qualquer providência do 
fisco quando há a declaração mesmo sem o 
pagamento respectivo. A propósito, dispõe 
a Súmula nº 436 do STJ: “A entrega de de-
claração pelo contribuinte reconhecendo 
débito fiscal constitui o crédito tributário, 
dispensada qualquer outra providência por 
parte do fisco”. 
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DIREITO AMBIENTAL
FREDERICO AMADO

01. O licenciamento ambiental é um 
instrumento da Política Nacional do 
Meio Ambiente que objetiva controlar 
a poluição. De acordo com o artigo 10, 
da Lei 6.938/81, a construção, instala-
ção, ampliação e funcionamento de es-
tabelecimentos e atividades utilizado-
res de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, 
sob qualquer forma, de causar degra-
dação ambiental dependerão de pré-
vio licenciamento ambiental. De acordo 
com o artigo 1º, inciso I, da Resolução 
CONAMA 237/97, o licenciamento 
ambiental é definido como o procedi-
mento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a loca-
lização, instalação, ampliação e a ope-
ração de empreendimentos e ativida-
des utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qual-
quer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso.

02. Determina o artigo 225, §1º, in-
ciso III, da Constituição, que incum-
be ao Poder Público definir, em todas 
as unidades da Federação, espaços ter-
ritoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alte-
ração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utiliza-
ção que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção. 
Os espaços territoriais ambientais mais 
importantes são as áreas de preserva-
ção permanente (artigos 3º e 6º , do 
novo Código Florestal ), a reserva le-
gal (artigo 12, do novo Código Flores-
tal) e as unidades de conservação (Lei 
9.985/2000). A Floresta Amazôni-
ca brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e 
a Zona Costeira são patrimônio nacio-
nal, e sua utilização far-se-á, na forma 
da lei, dentro de condições que asse-
gurem a preservação do meio ambien-
te, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais, nos termos do artigo 225, 4º, 
da Constituição.

03. As unidades de conservação serão 
criadas por ato do Poder Público, ou 
seja, por lei ou decreto. Entretanto, mes-
mo que nascida por decreto, a desafeta-
ção ou redução dos limites de uma uni-
dade de conservação só pode ser feita 
mediante lei específica. É que a Cons-
tituição Federal (artigo 225, §1º, III) diz 
que a alteração e a supressão de um es-
paço territorial especialmente protegi-
do apenas serão permitidas através de 
lei. É pressuposto para a instituição de 
uma unidade de conservação a realiza-
ção prévia de estudos técnicos e de con-
sulta pública que permitam identificar a 
localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para a unidade.  
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FREDERICO CERUTTI
4º Lugar Concurso para Procurador  

do Trabalho 2013

"Eu sempre tinha visto a página do CERS 
na internet, e recebi muitas indicações 
de colegas que prestam concursos públi-
cos, mas o fator principal foi um colega 
meu aprovado num concurso passado do 
Ministério Público do Trabalho, que falou 
muito bem do curso, me indicou e falou 
que seria um fator determinante pra min-
ha aprovação. Então por isso eu fui atrás, 
me informei, vi uma uma aula demonstra-
tiva do curso, gostei, fui atrás, fiz e achei 
muito bom!"

RAFAEL FORESTI
1º Lugar geral no Concurso para 

Procurador do Trabalho 2013

"Eu conheci o CERS quando eu passei na 
primeira fase do MPT, como eu já vinha es-
tudando para concursos, eu precisava focar 
na atuação do MPT, nas suas teses,enfim, 
nas coordenadorias. E aí eu me deparei 
com o curso do CERS que exatamente 
tinha esse objetivo, como eu já tinha ex-
celentes referências de outras pessoas e 
colegas que já haviam feito esse curso, eu 
acabei decidindo fazer o curso e realmente 
foi exatamente aquilo que eu buscava 
naquele momento que era, digamos, uma 
emersão no Ministério Público do Trabalho.

Eu considero positiva a experiência de es-
tudar online, ela te dá uma flexibilidade no 
estudo, e como eu trabalhei na maior parte 
do tempo da minha preparação, eu tinha 
uns horários não muito convencionais, en-
tão era muito bom pra mim essa experiência 
de poder à distância, embora muitas vezes 
há uma dificuldade de não estar na sala de 
aulas, não ter o contato direto, mas as fer-
ramentas de mensagens entre outras, elas 
ajudam, e acaba não sendo um problema pra 
quem quer esse tipo de experiência." 

PATRÍCIA LACERDAI
Aluna online do 1º Congresso  
e presencial do 2º Congresso

"O CERS tem um nível de proposta, uma 
proposta tão completa em casa, que eu 
não imaginava que isso pudesse existir.

É uma coisa fantástica, apesar da distân-
cia física, de uma forma inexplicável nós 
alunos nos sentimos próximos dos profes-
sores, essa interação por meio da internet 
é uma coisa maravilhosa que facilita muito 
a vida do aluno que pode tirar suas dúvidas 
e interagir em tempo real, e isso contribui 
muito pra qualidade do ensino e para os 
resultados buscados pelo aluno." 
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O CERS deseja 
sucesso e uma boa 
prova para você. 
Conte conosco! 
E vamos juntos!

A PERSISTÊNCIA 
É O CAMINHO 
DO ÊXITO
“

CHARLES CHAPLIN
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