ANTES DE ENTRAR NA PROVA

Aproveite o momento antes da prova para conferir
se tudo está a seu favor.
Veja dicas de como estar bem
preparado para ser aprovado.

ATENÇÃO AO QUE PEDE
A QUESTÃO:
Com a maioria das questões
pedindo para que a alternativa
correta seja assinalada, aquelas
poucas que exigem que a alternativa incorreta seja escolhida
acabam sendo armadilhas
para os candidatos menos
atentos.

SE LIGA NO
TEMPO:
Fique atento à administração do tempo que dispõe
para realizar o exame. Como
são 80 questões e 5 horas de
prova, não perca tempo com
questões mais difíceis no começo da prova. Reserve ainda
cerca de meia hora para
preencher a folha de
resposta.

DESCANSE NA
NOITE ANTERIOR:
No sábado, o candidato
deve descansar porque a
concentração exigida durante
a prova é alta e o cansaço é um
grande inimigo. Prefira alimentos
leves e saudáveis e durma o
suficiente para estar com as
energias recarregadas na
hora da prova.

CONHEÇA O LOCAL
DA PROVA:
Conheça com antecedência
o local de sua prova, o meio de
transporte e como estarão as vias
de acesso no dia do exame, assim
você não corre o risco de chegar
atrasado. A organização da prova
recomenda a chegada com uma
hora de antecedência.

CONFIE EM SI
MESMO:
Quando você entrar no
local de provas não é hora de
se cobrar por não ter estudado
tudo o que queria e nem de
achar que não sabe nada. Esse
é o momento de manter a
calma e manter o foco
no seu objetivo!

Objetividade, segurança e qualidade.
Com todas as inovações legislativas.
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1

O Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

2

Os parlamentares podem impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo
de aprovação de leis e emendas constitucionais que não
se compatibilizem com o processo legislativo constitucional.

2 3

Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal
e do Supremo Tribunal Federal. Importante destacar que
apenas o Vice-Presidente pode assumir definitivamente o
cargo de Presidente.

1

A administração pública pode alterar o contrato unilateralmente para adequá-lo ao interesse público. A alteração
quantitativa tem limites previstos na lei, que prevê que o
particular deve aceitar as modificações feitas unilateralmente pela Administração Pública em até 25%, do valor
original do contrato, para acréscimos ou supressões. Exceção > se o contrato for de reforma de equipamentos ou
de edifícios, a alteração para ACRÉSCIMO pode chegar a
50% do valor original do contrato. As supressões contratuais continuam respeitando o limite de 25%.

2

Além dos agentes públicos, também respondem pelos
atos de improbidade quaisquer particulares que se beneficiem do ato ou que concorram para a prática do ato lesivo.

2 3

A presunção de veracidade é atributo do ato administrativo. Até prova em contrário, o ato administrativo estampa uma situação de fato real, ou seja, o ato goza de fé
pública. A presunção de veracidade diz respeito a fatos
e causa a inversão do ônus da prova dos fatos alegados
no ato administrativo.

1

Com a mudança trazida pela Lei n. 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerado absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos (art. 3º,
CC). No que concerne aos relativamente incapazes (art.
4º, do CC), a alteração legislativa influência diretamente
o instituto da curatela. Com isso, somente estão sujeitos
à curatela os relativamente incapazes (art. 1.767, CC).

2

Apesar de revogado o parágrafo único do art. 456, do CC,
o NCPC confirma o teor do dispositivo revogado em seu
art. 128, inc. II, dispondo que: “Art. 128. Feita a denunciação pelo réu: II – se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua
atuação a ação regressiva.”

2 3

Em recente julgado, o STJ reconheceu a validade da cláusula constante de contratos de locação de espaço em
shopping centers que estabelece a duplicação do valor do
aluguel no mês de dezembro (aluguel dúplice ou 13º aluguel), tal cobrança é prevista em cláusula contratual própria desse tipo peculiar de contrato de locação, incluindo-se entre as chamadas cláusulas excêntricas. Sobre o
tema veja o art. 421 do CC c/c o art. 54 da Lei n. 8.245/91.

1

Segundo o vigente Código Civil, a única hipótese de incapacidade absoluta é a do menor de 16 (dezesseis) anos de idade. Assim, apenas em face deste menor de dezesseis anos
que não correrá nem prescrição e nem decadência, em virtude da incapacidade. Outrossim, apenas o menor de dezesseis anos que será representado para os atos da vida civil. Demais disto, atualmente deficiência não é sinônimo de
incapacidade; ao revés: deficientes, em regra, são capazes.

2

São hipóteses de responsabilidade civil objetiva: a) Previsão
em Leis Expressas; b) Atividade de Risco; c) Abuso de Direito; d) Empresários e Empresas pelos Produtos postos em
Circulação e e) Responsabilidade Civil Indireta (fato da coisa
ou dos animais e atos de terceiros). Nestes casos, apesar da
desnecessidade da presença da culpa, é necessário que haja
conduta humana, dano ou prejuízo e nexo de causalidade.

2 3

Vício redibitórios são vícios ou defeitos ocultos, pré-existentes na coisa, e que a acompanham após a sua entrega,
diminuindo o seu valor e/ou utilidade. Apenas tem aplicação em contratos comutaivos (onerosos e bilaterais). Sua
consequência será a redibição (ação redibitória) do contrato ou o abatimento proporcional do preço (ação estimatória ou quanti minoris). A culpa do alienante não é necessária para a configuração do dano, mas, acaso presente,
possibilitará acréscimo, nos pedidos, de perdas e danos.

1

Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem
oposição posse direta, com exclusividade de imóvel de até
250m2 cuja propriedade dívida com ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquire o domínio integral, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2

O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se
ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça
logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além
do indispensável à manutenção ou restituição da posse.
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1

2

2 3

O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir
do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos
deste foram concedidos, a outorga da escritura definitiva de
compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. Poderá requerer também a adjudicação compulsória do imóvel. Trata-se de direito real à aquisição do imóvel.

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser
declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

1
Lembre-se de que, com o novo CPC, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20
de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes,
os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública
e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão
suas atribuições durante o período de suspensão. Ademais, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

A responsabilidade, em relação às obrigações trabalhistas,
entre as empresas que compõem um grupo econômico, é
solidária, podendo o empregado exigir o pagamento integral do que lhe é devido de qualquer componente do grupo (art. 2º, §2º da CLT).

2

Ainda em sede de prazos processuais, é bom atentar que
os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de
escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados
em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer
juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.
Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

Os contratos por prazo determinado podem ser prorrogados uma única vez, e desde que o tempo cumprido somado à prorrogação não ultrapasse o limite de dois anos (ou
de 90 dias, no caso do contrato de experiência). Ressalta-se, também, que, entre dois contratos por prazo determinado, é necessário respeitar o intervalo de seis meses,
sob pena de passar a vigorar por tempo indeterminado,
arts. 451 e 452 da CLT.

2 3

Havendo alteração do regulamento interno da empresa,
somente os trabalhadores admitidos após a revogação ou
alteração do regulamento da empresa serão atingidos pelas cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem
vantagens deferidas anteriormente, Súmula 51 do TST.

1

A presença só do advogado em audiência munido de procuração não afasta a revelia. Apenas atestado médico que
declare a impossibilidade de locomoção do reclamado em
audiência é hábil á afastar a revelia (súmula 122, TST).

2

Sobre o depósito recursal vale destacar: a) descabe a realização do depósito quando não houver condenação em
pecúnia (súmula 161, TST); b) a massa falida está isenta de
depósito e de custas. O mesmo benefício não se aplica às
empresas em liquidação extrajudicial (súmula 86, TST); c) o
beneficiário da gratuidade da justiça NÃO é isento do depósito recursal, segundo o atual posicionamento do TST e
d) a Fazenda também é isenta do depósito recursal, nos
termos do art. 1º, IV, do DL 779/69.

2 3

O recurso adesivo é cabível no Processo do Trabalho nas hipóteses de RO, RR, EMBARGOS (embargos ao TST) e agravo
de petição. A matéria tratada no recurso adesivo NÃO precisa estar vinculada a do recurso principal (súmula 283, TST).

1

É perfeitamente possível o reconhecimento da conciliação
entre homicídio objetivamente qualificado e ao mesmo
tempo subjetivamente privilegiado, ou seja, tratando-se

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no
ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção.

1

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento
do credor ou do devedor: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou
exigido pela natureza do objeto da liquidação ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar
e provar fato novo.

2

De acordo com o art. 523 , no caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não
ocorrendo pagamento voluntário o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.

2 3

O executado, independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Os embargos à execução serão distribuídos por
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de circunstância qualificadora de caráter objetivo (meios e
modos de execução do crime, é possível o reconhecimento
do privilégio (sempre de natureza subjetiva). A jurisprudência já se firmou no sentido de que o homicídio privilegiado-qualificado não será considerado como crime hediondo.

2

Na extorsão, crime tipificado ao teor do artigo 158 do
Código Penal, o sujeito ativo do delito emprega de violência ou grave ameaça contra a vítima para conseguir
que ela faça ou tolere que se faça algo contra a sua vontade, gerando com isso, vantagem patrimonial ao agente delituoso. A extorsão é tida como crime formal pois
o momento consumativo dar-se-á com a exigência da
vantagem indevida, sendo a entrega desta vantagem,
mero exaurimento.

2 3

No crime de tráfico de drogas, tipificado ao teor do artigo
33 da Lei nº 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa, conforme
estabelece o §4º do mencionado diploma legal. É o que
a doutrina convencionou chamar de tráfico privilegiado.

1

O desaforamento é causa de modificação da competência
que visa, principalmente, a imparcialidade do julgamento do Júri. Contudo, desaforado o processo, deverá o Tribunal remetê-lo a outra comarca da mesma região, onde
não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. É nula, entretanto, a decisão que determina o desaforamento de sem audiência da defesa (Súm. 712, STF).

2

A apelação contra a sentença no Tribunal do Júri é limitada, devendo a parte interpor o recurso do fundamento em uma das alíneas do art. 593, III, do CPP. Contudo,
se a apelação no Júri for interposta e provida com fundamento na alínea d (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), após submetido o réu a
novo julgamento, não se admitirá, pelo mesmo motivo,
nova apelação.

2 3

Nos processos que envolvam crimes de lavagem de dinheiro, a Lei 9.613/98 impede a aplicação do art. 366 do
CPP. Assim, caso o réu acusado por lavagem de capitais
(art. 1o. da Lei 9613/98) seja citado por edital, não compareça e não mande advogado, o juiz nomeará defensor público e prosseguirá com o processo, conforme estabelece
o § 2o. do art. 2o. da mencionada lei.

1

2

Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias
trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

2 3

Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária
quaisquer livros comerciais do contribuinte, limitado o
exame aos pontos objeto da investigação. A autoridade
que conduz a fiscalização deverá lavrar um termo por escrito, como, por exemplo, o Termo de Início de Fiscalização, com todos os dados, solicitando documentos, independentemente de ordem judicial, e, inclusive, o período
a ser fiscalizado.

1

As normas complementares (art. 100, CTN) têm prazos de
vigência diferentes: a data da publicação para os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 30
dias após a publicação para as decisões administrativas
com eficácia normativa; e a data prevista nos próprios
convênios celebrados pelas pessoas políticas.

2

Os impostos sobre a importação e a exportação (II e IE), o
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros
(IOF), o Imposto Extraordinário de Guerra (IEG) e o Empréstimo Compulsório (Calamidade Pública ou Guerra)
são exceções às anterioridades anual e nonagesimal, portanto, podem ser exigidos de imediato.

2 3

Segundo o art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (I) causas de suspensão ou exclusão do crédito tributário, (II) outorga de
isenção ou, ainda, (III) a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

1

A EIRELI trata-se da mais nova pessoa jurídica de direito
privado do ordenamento brasileiro (art. 44,VI, CC). Será
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do
capital social, devidamente integralizado e não inferior a
100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no país
(art. 980-A, caput, CC);

2

Todas as ações contra o aceitante da letra de câmbio
prescrevem em 3 anos. As ações do portador contra os
endossantes e contra o sacador prescrevem em 1 ano. Já
as ações dos endossantes–uns contra os outros e contra
o sacador–prescrevem em 6 meses (art. 70 LUG);

2 3

A sentença que decretar a falência do devedor, dentre
outras determinações, fixará o termo legal da falência,
sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias (art. 99, II, Lei
11.101/05).

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. E
declarado e não pago o débito, é legítima a recusa de
expedição de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa.
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Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas,
para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras:
I–falta cometida na defesa de prerrogativa profissional;
II–ausência de punição disciplinar anterior;
III–exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo
em qualquer órgão da OAB;
IV–prestação de relevantes serviços à advocacia ou à
causa pública.
Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes,
o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as
conseqüências da infração são considerados para o fim
de decidir:
a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da
multa e de outra sanção disciplinar;
b) sobre o tempo de suspensão e o valor da multa
aplicáveis.
O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o
seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio
cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segredo,
porém sempre restrito ao interesse da causa.
O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha
em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou
sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte.
As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem
ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. Presumem-se
confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiros.
O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais,
individual ou coletivamente, com discrição e moderação,
para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade.
O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição na OAB, podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização técnico-científica e associações culturais e científicas,
endereços, horário do expediente e meios de comunicação, vedadas a sua veiculação pelo rádio e televisão e a
denominação de fantasia.

EXAME
DE ORDEM

1

De acordo com a Súmula n. 563, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Sobre o
tema, observe ainda os arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC.

2

Sobre o tema plano de saúde e assistência, em recente
julgado, a 3ª Turma do STJ, entendeu que a cobertura assistencial é garantida ao recém-nascido até 30 dias após
o parto, conforme disposto no art. 12, inc. III, “a”, da Lei n.
9.656/98. Além da lei não fazer nenhuma restrição em relação ao parto ser custeado pelo plano, estende a cobertura também aos filhos adotivos.

2 3

Ainda que seja feita cobrança indevida de serviço não contratado, se não houver inscrição nos órgãos de proteção
ao crédito, não há dano moral, mas a simples prática de
ato ilícito não gerando assim o dano moral in re ipsa.

1

O EPIA – Estudo Prévio de Impacto Ambiental, de natureza pública, é o estudo ambiental mais complexo, com
previsão no artigo 225, §1º, IV, da Constituição, sendo
exigível para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora designificativa degradação do meio
ambiente, sendo presumida a significativa degradação
ambiental no rol exemplificativo do artigo 2º, da Resolução CONAMA 01/1986.

2

De acordo com a determinação do artigo 225, §1º, III,
da Constituição, deverá o Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

2 3

De acordo com o artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, razão
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pela qual a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva. Considera-se poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental.

1

Novo PCP. Os limites da jurisdição nacional estão presentes no Novo CPC nos artigos: 21, 22 e 23. O Artigos 21 e 22
tratam de competência concorrente entre a justiça brasileira e estrangeira. O Artigo 23 trata de competência exclusiva. Não esqueça de ler esses artigos.

2

O estrangeiro admitido no território nacional na condição
de asilado político ficará sujeito, além dos deveres que lhe
forem impostos pelo Direito Internacional, a cumprir as
disposições da legislação vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar. O asilado não poderá sair do País sem prévia autorização do Governo brasileiro

2 3

1

2

Tendo em vista os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
2016, a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro,
portaria conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e do Turismo poderá dispor sobre a dispensa unilateral da exigência de visto de turismo para os
nacionais de países nela especificados. A dispensa unilateral prevista não estará condicionada à comprovação
de aquisição de ingressos para assistir a qualquer evento
das modalidades desportivas dos Jogos Rio 2016.

A APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS AO ADOLESCENTE, PELA PRATICA DE ATO INFRACIONAL, E DA
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZ. Para aplicação de medida socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei,
é necessário o procedimento para apuração de ato infracional. No que tange à competência territorial, ela será verificada pelo local da prática do ato.
É nula a desistência de outras provas em caso de confissão do adolescente em conflito com a lei. Para aplicação

de quase todas as medidas socioeducativas, torna-se necessária a prova de autoria e de materialidade. Apenas a
advertência será possível quando houver prova de materialidade e apenas indício de autoria

2 3

Caso alguém cometa um crime junto com o menor de 18
anos, responderá pelo crime de corrupção de menores,
previsto no artigo 244B do ECA, ainda que o menor já tenha praticado vários atos anteriores. Isso porque, consoante enunciado 500 do STJ, o referido crime independe
da prova de efetiva corrupção, sendo formal.

1

A violação grave e sistemática dos direitos humanos das mulheres em um Estado pode ser investigada pelo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que recebe petições com denúncias de violação a esses direitos.

2

Cabe à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
receber petições acerca de violações de direitos humanos e elaborar relatórios sobre a situação dos direitos
humanos nos países signatários, podendo, ainda, encaminhar o caso, quando necessário, à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

2 3

A historicidade, como característica dos Direitos Humanos, quer dizer que tais direitos são fruto do processo histórico, resultando de uma longa caminhada histórica, muitas vezes marcada por sofrimento, lutas e violações da
Dignidade Humana.

1

Jeremy Bentham e Georg Jellinek são os filósofos que sustentam a teoria do mínimo ético.

2

Norberto Bobbio é o filósofo que distingue o ordenamento jurídico de outros ordenamentos por meio da sanção
externa e institucionalizada.

2 3

Arthur Kaufmann é o filósofo que defende que o Direito
nem é pura autonomia nem é puramente heterônomia.

O CERS deseja sucesso e uma boa prova para você.
Conte conosco!
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