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DICAS DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROF. JOSÉ ARAS / FLÁVIA CRISTINA

1.  Leia um livro resumido de direito material. Isto ajudará a  ter uma visão 
geral dos institutos de direito material que serão utilizados na fundamentação 
da peça prático-profissional e das questões discursivas;

2. Aprofunde no estudo de direito material os  assuntos que têm maior carga 
doutrinária, já que a fundamentação desses  itens não poderá ser feita com o 
auxílio da Constituição e das leis;

3.  Exemplo  desses  assuntos:  Poderes  administrativos,  princípios,  atos 
administra- tivos e intervenção do estado sobre a propriedade privada (exceto 
desapropriação);

4. Utilize post-it’s (adesivos coloridos) para fazer a correlação entre os artigos 
da Constituição e das  leis infraconstitucionais  que embasarão as  respostas 
que serão apresentadas durante as provas;

5. Faça o treino de TODAS  as peças profissionais estudadas durante o curso;

6. Faça  os  modelos  (“pratos”) de todas as  peças  profissionais  com chances  
de ser cobrada na prova;

7. Confira o gabarito de TODAS  as peças profissionais no seu livro de prática 
profissional;

8.  Faça  seus  treinos  nas  páginas  padrões  que a  FGV  usa  no  Exame  de 
Ordem (a vantagem é você observar os  limites de linhas e se o tamanho de 
sua letra está de acordo com o pautado utilizado na prova);

9. Estude o assunto de direito material em bloco, procurando responder ques- 
tões cobradas  nos  últimos exames  para observar a forma de abordagem da 
Banca Examinadora;

10. Se  sua letra for ruim ou ilegível prefira responder à prova utilizando letras 
“DE IMPRENSA”, ou seja, letras MAIÚSCULAS;



11. Leia atentamente as instruções gerais na capa do caderno da prova;

12. Leia e se dedique exclusivamente em primeiro lugar à peça prático-profis- 
sional  (não  vale à  pena  ler as  questões  discursivas  porque  ocupará  sua 
mente com muitos assuntos  e lhe tirará a concentração necessária a fazer 
uma boa peça prática);

13. Aplique o treino do curso no momento de identificar a peça profissional 
que irá elaborar, utilizando as  expressões  ou palavras  chaves  que definirão 
sua escolha. Por exemplo: se a questão der conta de que um CIDADÃO  lhe 
procura para propor uma ação na defesa do patrimônio público, será o caso  
de ação popular;

14. Organize seu  tempo para que a peça seja feita no tempo máximo de 3 
horas  (o ideal é  2:30hs  para dar tempo de fazer com calma as  questões 
discursivas);

15. Confira item por item, se você colocou na sua prova os requisitos formais 
genéricos  (CPC)  ou específicos  (leis infraconstitucionais) relativos às  peças 
que você elaborou;

16.  Por  exemplo: se  for uma  petição  inicial, confira  se  você  colocou  a 
indicação do valor da causa; se for um recurso, confira se você mencionou a 
juntada do preparo;

17.  Depois  de  concluir a  peça  prático-profissional leia seguidamente as  4 
ques- tões discursivas;

18. Identifique dentre essas  4 questões  a que você tem mais segurança em 
fazer  ou  que  lhe  aparentar  ser  mais  fácil. Comece  a  responder  essas  
questões,  procurando  esmerar  as  respostas  para  garantir a  pontuação 
nessas  questões;

19.  Responda  às  questões  discursivas  apontando  e,  quando  possível, 
transcre- vendo os  artigos da Constituição e da Lei com os  quais você está 
baseando a funda- mentação da sua resposta;

20.  Estude  sempre  com  tranquilidade!  Na  hora  da  prova  NADA  DE  
NERVOSISMO!  O  estado emocional equilibrado é ESSENCIAL  para o seu 
sucesso. Confiança e Fé em Deus  que dará tudo certo!

DICAS DIREITO civ il  



PROF. RENATO MONTANS / JOÃO AGUIRRE

1.  O  nome da ação  será  sempre o nome que está no Código. Assim, por 
exemplo, será AÇÃO  MONITÓRIA  e não procedimento monitório ou processo  
monitório.

2.  Apenas  deve  se  inserir  o  procedimento  se  for comum  (ordinário  ou 
sumário). Procedimento especial não necessita especificar. A única hipótese 
são  as  possessórias  ajuizadas  com mais  de ano e dia que seguirão o rito 
ordinário (e deve se mencionar).

3. Independentemente do valor não siga  no exame o Juizado Especial Cível, 
mas  sim  o  procedimento ordinário. As  regras  deste procedimento para  o 
exame são mais fáceis e o Juizado é facultativo.

4.  Muita atenção na  folha de prova: é ela quem irá explicitar informações  
impor- tantes como a possibilidade de se pular linha entre os parágrafos bem 
como se é pos- sível criar dados pertinentes ao problema ou não.

5. Sempre leia todos os  artigos e súmulas  pertinentes ao problema antes  de 
come- çar a escrever. É  importante estabelecer essa  metodologia para evitar 
surpresas  como  descobrir um  artigo  ou  súmula  que  proíbe  a  utilização 
daquela peça naquele caso após você já ter escrito quase três laudas!

6. Informações  que o magistrado puder atribuir, delegue a ele na sua  peça, 
como por exemplo, a fixação dos  honorários advocatícios, dano moral (se a 
OAB  não der ne- nhuma base de cálculo) e multa pecuniária por dia de não 
cumprimento.

7. No  agravo de instrumento há de se  tomar cuidado com a atribuição dos  
efeitos:  se  a  decisão  do  magistrado  for  positiva,  o  efeito  será 
necessariamente suspensivo. Se  a  decisão  for negativa o efeito será  ativo 
(antecipação dos efeitos da tutela recursal).

8.  Para  se  aferir a  competência no  caso  concreto deve-se  ler o  CPC  ao 
contrário:  sempre  do  artigo  100  ao  artigo  94  (regras  de  competência 
territorial). A  regra especial está no  artigo 100  e vai se  generalizando até 
chegar no artigo 94.

9. Se  o caso da OAB  der entender que a questão pode ser uma contestação 
ou  re- convenção  (até mesmo  porque todo caso  de reconvenção  também 
cabe contestação) prefira sempre reconvir. Certamente é o que o examinador 
deseja.

10. Lembre-se: a OAB  sempre vai passar  um caso  REALIZÁVEL,  portanto, 
paciência e procure com cuidado. Certamente a solução do caso  concreto 
estará no seu Vade- mecum.

11. Na ação indenizatória não esquecer de falar da conduta do agente (réu), 
do dano e do nexo de causalidade nos  casos  de responsabilidade objetiva e 
subjetiva, e  também  da  culpa  apenas  na  hipótese  de  responsabilidade 



subjetiva.

12.  Lembre-se  que o  dano patrimonial se  divide em  dano emergente (tudo 
aquilo  que  se  perdeu)  e  lucro  cessante  (tudo  aquilo  que  se  deixou  de 
ganhar).  A  regra  é  que  ambos  devem  estar  comprovados,  salvo  nas  
hipóteses em que for necessária a reali- zação de perícia.

13.  O  dano extrapatrimonial consiste no  dano moral (violação ao direito da 
per- sonalidade) e no dano estético (aleijão, deformidade). Pode cumular os 
dois de acordo com a Súmula 387 do STJ  e deve pedir para o juiz arbitrar o 
valor da indenização a eles correspondente.

14. No caso de vícios do consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo 
e lesão) o ato é anulável, então a ação a ser ajuizada será a anulatória. Nos  
vícios  sociais  temos o seguinte: a) simulação  (ato nulo) ‒ ação declaratória 
de nulidade; b) fraude contra credores (ato anulável) ‒ ação pauliana.

15. Ações  possessórias:

a)  reintegração  de  posse  ‒ esbulho  (agressão  que  priva o  possuidor da 
posse ‒ perde a posse);

b) manutenção de posse  ‒ (agressão  que não priva o possuidor da posse  ‒ 
conti- nua na posse);

c) interdito proibitório ‒(ameaça ‒ ainda não houve a agressão, mas existe a 
pos- sibilidade de que ela ocorra no futuro)

16.  Lembre-se: se  a  for posse  nova  a  ação  seguirá pelo rito especial dos 
artigos  920 e seguintes do CPC  (com pedido de liminar), mas  se  for posse 
velha a ação seguirá o rito ordinário (sem liminar), nos  termos do artigo 924 
do Código de Processo  Civil.

17. A  ação de despejo segue  o rito ordinário, mas  existem as  hipóteses  de 
conces-  são  de liminar que estão expressas  nos  nove incisos  do parágrafo 
único do artigo 59 da Lei 8.245/91. Nesses  casos, não se esqueça de prestar 
caução equivalente a 3 meses  de aluguel para que o juiz possa  conceder a 
liminar.

18. A  ação revisional de aluguéis  segue  o  rito sumário. Então, a sua  inicial 
deve  ter os  quesitos  do  perito e  a  indicação  de assistente técnico. Além 
disso,  você  deve  pedir a  fixação  de  aluguéis  provisórios,  bem  como  a 
condenação  ao  pagamento/devolução  da  diferença  entre  os  aluguéis 
provisórios e os definitivos, ao final.

19. Alimentos:

a) Ação de Alimentos pelo rito especial da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos) ‒ 
com prova pré-constituída da obrigação alimentar;

b)  Cautelar de alimentos provisionais  (arts. 852  a 854  do CPC)  sem prova 
pré- constituída da obrigação alimentar;



c) Alimentos Gravídicos (Lei 11.804/08) ‒ pleiteados pela mulher gestante.

20.  Existe, ainda, a  possibilidade de se  ajuizar a  ação  de investigação  de 
paterni- dade cumulada com alimentos provisionais  pelo rito ordinário e com 
fundamento na Lei 8.950/92 e nos artigos 1.596 e seguintes do Código Civil.

DICAS DIREITO const it ucional  

PROF. NATHALIA MASSON

1. Sobre  ADI  *Não  se  admite como objeto de ADI  normas  constitucionais 
originá- rias. *Não  se  admite como objeto de ADI  lei com eficácia suspensa  
pelo Senado. *Não  cabe ADI  contra lei do Distrito Federal derivada da sua 
competência legislativa muni- cipal. *Tampouco  é cabível a ação  direta de 
inconstitucionalidade  quando  destinada  a  examinar  atos  normativos  de 
natureza  secundária  que  não  regulem  diretamente  dis-  positivos 
constitucionais, mas  sim normas  legais. Violação indireta que não autoriza a 
aferição abstrata de conformação constitucional. *Também não cabe a ação 
direta quando a norma atacada for anterior à Constituição, já que, se for com 
ela incompatí- vel, é tida como não recepcionada, e, caso  contrário, como 
recebida. E  o mesmo racio- cínio há de ser aplicado em relação às  emendas  
constitucionais, que passam a integrar a ordem jurídica com o mesmo status 
dos  preceitos  originários.  Vale  dizer, todo  ato  legislativo  que  contenha 
disposição  incompatível  com  a  ordem  instaurada  pela  emen-  da  à 
Constituição deve ser considerado revogado.

2.  Ainda  sobre  ADI  *Se  configurada  fraude  processual  com  revogação 
sucessiva  dos  atos  normativos  impugnados  na  ADI,  esta  não  fica 
prejudicada. Fraude processual: revogações  sucessivas  de leis impugnadas  
com  a  intenção  de  burlar  a  jurisdição  consti-  tucional.  *Outro  ponto 
importante: em  ação  direta de  inconstitucionalidade  o  Supremo  Tribunal 
Federal não  se  vincula à  causa  de pedir, pois  esta é aberta. Logo, pode 
decidir baseando-se  em  fundamentos  diferentes  daqueles  alegados  pelo 
legitimado ativo na inicial (pode o Supremo declarar a inconstitucionalidade 
de  um  artigo  de  uma  lei, mas  por  motivo  totalmente  diverso  daquele 
manifestado pelo autor na inicial).

3. Sobre ADPF  *A  arguição (assim como a ADI) não é a via adequada para 
se  obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante 
(já existe procedi- mento próprio no art. 103-A, CF/88). *PECs  não são  Atos 
do Poder Público, para fins de propositura de ADPF  e segundo STF  o veto 
também não  é  ato do  poder público. Todavia  há  posição  doutrinária em 



sentido  diverso,  entendendo  que  o  veto  jurídico  (baseado  na 
inconstitucionalidade)  seja  sim  ato  do  poder  público, logo  o  veto  seria 
controlável judicialmente por ADPF.  *É  lícito conhecer de ADI  como ADPF, 
quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta.

4. Sobre Reserva  de Plenário  *A  inobservância da Cláusula  da reserva de 
plenário (art. 97, da CF)  gera a nulidade absoluta da decisão. *Não  haverá 
aplicação  da  Cláusula  da  reserva  de plenário: (i) às  turmas  recursais  dos  
Juizados  Especiais (porque as  tur- mas não são tribunais); (ii) às  hipótese de 
não recepção de normas  pré-constitucionais  (porque o juízo feito não é de 
inconstitucionalidade);  (iii)  e  não  se  aplica  quando  da  utilização  da 
interpretação conforme (porque neste caso  estar-se-á  declarando  a  cons- 
titucionalidade).

5. Sobre  Senado  Federal  *A  atuação  do  Senado  Federal no  controle de 
constitu- cionalidade (suspensão da execução da lei) é ato discricionário e só 
ocorre após  de-  claração  de  inconstitucionalidade  proferida pelo  STF  no 
controle difuso. *Poderá  o  Se-  nado  suspender  leis  federais, estaduais  e 
municipais, pois atua como órgão de caráter nacional. *Esta suspensão da lei 
não se aplica a atos pré-constitucionais. (CF, art. 52, X).

6. Sobre Controle Concentrado em âmbito estadual: *TJ pode fazer controle 
con- centrado quando o parâmetro é a C. Estadual (não importa se a norma 
da CE  eleita como parâmetro é autônoma ou de repetição obrigatória, o TJ 
será competente). Se  a norma da CE  eleita como parâmetro para análise da 
constitucionalidade for de repe- tição obrigatória da Constituição Federal, da 
decisão do TJ caberá RE  para o STF, a ser julgado com efeito erga omnes. 
*Propositura simultânea de ação  direta de inconsti- tucionalidade contra lei 
estadual perante o STF  e o Tribunal de Justiça: suspensão  do processo  no 
âmbito da Justiça estadual, até a deliberação definitiva do STF.  Se  o STF  
declarar a  inconstitucionalidade da norma haverá perda do objeto da ação 
que tramita em âmbito estadual.

7.  *Não  se  admite desistência em processo  objetivo (como é o  caso  das 
ações  do controle concentrado/abstrato ‒ ADI, ADC,  ADPF,  ADO). Por ex.: 
uma vez proposta a ação direta, não poderá o autor dela desistir. Aliás, não 
se admite nem mesmo o pedi- do de desistência de medida cautelar.

8. *De  acordo com nossa  Suprema Corte, não cabe arguição de suspeição 
de  Mi-  nistro  nos  processo  de  controle  concentrado  abstrato  de 
constitucionalidade, dado o caráter objetivo da ação. No entanto, é possível a 
alegação de impedimento de Minis- tro, nos  casos  em que o Ministro do STF  
tenha atuado anteriormente no processo  na condição de Procurador-Geral da 
República, Advogado-Geral da União, requerente ou requerido.

9.  *A  lei 9868/99, que regulamenta as  ações  de inconstitucionalidade e a 
ação declaratória, estabelece quórum mínimo para a instalação da sessão  de 
julgamento (2/3, isto é, oito Ministros) e um número mínimo de votos  para 
que seja proferida a  decisão  de mérito (seis  ministros, que representam a 
maioria absoluta). Para  haver a modulação temporal de efeitos (art. 27, lei 
9868/99) é exigida manifestação de 2/3 dos  membros  (oito Ministros). *Em 



nosso  ordenamento jurídico, não se admite a figura da inconstitucionalida- de 
superveniente. *  No  processo  objetivo, a  conexão  ocorre apenas  na  hipó- 
tese de identidade de objetos, visto que a causa de pedir é aberta.

10.  *Inconstitucionalidade  por  arrastamento  (ou  Inconstitucionalidade  por 
atração  ou  conseqüencial  ou  por  reverberação  normativa): Extensão  da 
declaração de inconstitucionalidade a  dispositivos  não impugnados  expres- 
samente na inicial.

11.  * A  pluralização do debate no controle concentrado (que confere maior 
legitimidade jurídica e social às  decisões  do STF)  pode se desenvol- ver por 
meio da realização de audiências públicas (art. 9, parágrafo 1o, Lei 9868/99), 
e  também  pela  participação  do  AmicusCuriae  (art. 7,  parágrafo  2o,  Lei 
9868/99). Para  parcela da doutrina, a  participação do AGU  (defendendo a 
norma  ou  ato  normativo  impugnado)  nas  ações  de  inconstitucionalidade 
também representa a ampliação do debate no controle.

12. *Segundo o STF  (Súmula no 734) não cabe reclamação quando já houver 
transitado  em  julgado  o  ato judicial que  se  alega  tenha  desrespei-  tado 
decisão do Supremo Tribunal Federal. *Portanto, até o trânsito em julgado, a 
reclamação pode ser manejada sem prejuízo dos  recursos  even- tualmente 
cabíveis. *Predomina no STF  a posição de Ada Grinover que carac- teriza a 
reclamação como simples  postulação feita perante o órgão prolator de uma 
decisão  para que haja respeito integral e exato à  sua  decisão. Em  outras 
palavras, o STF  entende a reclamação como decorrência do direito geral de 
petição.

13. *Em  ADI, ADC  e ADPF  a decisão de mérito é irrecorrível, salvo embar- 
gos  declaratórios. *Não cabe ação rescisória em ADI, ADC  e ADPF.  * Como 
a inconstitucionalidade não se  convalida com o tempo, vale comentar ainda 
que a propositura de ADI  não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial 
e a qualquer tempo poderá ser ajuizada a ação direta.

14.  *O  efeito vinculante  e  a  eficácia  contra  todos  (“erga  omnes”), que 
qualificam os  julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede 
de controle normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre  os  demais  ór- 
gãos  do  Poder  Judiciário e  os  do  Poder  Executivo, não  se  estendendo, 
porém,  em  tema  de  produção  normativa, ao  legislador,  que  pode,  em 
conseqüência,  dispor,  em  novo  ato  legislativo, sobre  a  mesma  matéria 
versada  em  legisla-  ção  anteriormente  declarada  inconstitucional  pelo 
Supremo, ainda que no âmbito de processo  de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade,  sem  que  tal  conduta  importe  em  desrespeito  à 
autoridade das decisões  do STF. Inadequação, em tal contexto, da utilização 
do instrumento processual da reclamação.

15. *Em que pese a inexistência de autorização constitucional ou legisla- tiva, 
segundo  o  STF  é  possível  a  modulação  temporal de  efeitos  também no 
Controle Difuso (por analogia ao disposto no art. 27, da Lei 9868/99).

16.  Sobre  Poder  Executivo  *O  Presidente  da  República  somente  será 
processado, por crime comum no STF  e por crime de Responsabilidade no 



Senado Federal, se antes a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus  
membros o processamento. *Segundo o STF,  já nesta fase (no juízo de ad- 
missibilidade na CD)  deve ser concedido ao acusado prazo para defesa. *A 
autorização dada pela CD  consiste em um juízo político, não vincula o STF  
(que fará novo juízo de admissibilidade), mas  vincula o SF  (que deverá ins- 
taurar o processo). *O  Presidente da República, nos  crimes de responsabili- 
dade, está sujeito às  penas  de Perda do Cargo  e Inabilitação por oito anos  
para o exercício de função pública. *  ESTAS  PENAS  SÃO  AUTÔNOMAS,  
não guardam entre si relação de principal/acessória. * O  Senado  Federal é 
ins- tância única e originária para julgamento do Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade, não é possível ao STF  rever o mérito da decisão 
do Senado.

17. Sobre  Poder Legislativo  *De  acordo com o STF,  a presença  dos  pres- 
supostos  de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias não 
está de todo imune ao controle jurisdicional. Assim, excepcionalmente, ad- 
mite-se  o controle de constitucionalidade desses  pressupostos, mas  somen- 
te em casos  de abuso  manifesto. A  interferência do Poder Judiciário é ex- 
cepcional devido o caráter discricionário do juízo político que envolve essa  
análise, confiado ao Poder Executivo, sob censura do Congresso  Nacional.

18.  *O  recurso  extraordinário tem previsão  no  art. 102, III, CF,  e será  in- 
terposto perante o juízo que proferiu a decisão (juízo “a quo”), devendo de- 
monstrar a repercussão  geral do tema, sob pena de não conhecimento, nos  
termos do §3o do art. 102, CF  e art. 543-A, CPC.

19.  *A  ação  popular  pode  ser  proposta  por  qualquer  cidadão  com  alis- 
tamento eleitoral (fazer menção da juntada do título de eleitor), o réu será 
citado para oferecer contestação no prazo de 20 (vinte) dias e faz-se neces- 
sário a intimação do representante do MP. *A legitimidade ativa para a Ação 
Civil Pública, está prevista no art. 5o, da Lei 7347/85 ‒ vale ressaltar que as  
associações  devem estar constituídas  a pelo menos  1 (um) ano; e possuir 
pertinência temática para a  defesa  do  interesse  discutido. *Ainda  sobre  a 
ação civil pública: pode ser utilizada como instrumento de controle de cons- 
titucionalidade, desde que não funcione como sucedâneo da ação direta de 
inconstitucionalidade,  usurpando  a  competência  originária  do  Supremo 
Tribunal Federal (o que significa que a questão de constitucionalidade não 
pode ser o objeto principal, mas tão somente a causa de pedir).

20.  *O  polo passivo  na Ação  de Mandado  de Segurança  deverá abrigar a 
autoridade coatora e a pessoa  jurídica de direito público que esta integra, à 
qual se acha vinculada ou perante a qual exerce atribuições. *Para a obten- 
ção do mandado de segurança, liminarmente ou não, se  faz necessário: a) 
demonstração do direito liquido e certo, necessariamente por meio de prova 
documental *(se depender de dilação probatória, não será cabível MS); b) a 
prova da violação do direito; c) ato de autoridade pública ou de agente que 
esteja exercendo funções delegadas; d) que a ação seja impetrada no prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do 
ato impugnado.



DICAS DIREITO empr esar ial  

PROF. ALESSANDRO SANCHEZ / ALEXANDRE GIALLUCA

1.  EIRELI  é  Empresa  Individual  de  Responsabilidade  Limitada,  Pessoa  
Jurídica que exige capital integralizado de no mínimo 100 salários mínimos e 
cada pessoa natural pode titularizar uma única empresa desse tipo;

2. O  Microempresário é aquele cujo faturamento bruto anual não ultrapasse 
R$  360.000,00  e  o  Empresário de  Pequeno  Porte entre 360.000,01  e  R$  
3.600.000,00, am- bos  não se constituem como tipos empresariais, mas  sim 
como  modelos  para  benefí- cio  e  tratamento diferenciado  pelo  legislador 
principalmente nos aspectos trabalhis- tas, previdenciários e fiscais.

3.  As  Sociedades  Simples  e  Empresárias  (Nome  Coletivo,  Comandita 
Simples  e Li- mitadas)  tem o seu  início com o contrato e a  personalidade 
jurídica e sua  regularização se  dá com o registro. A  Ação  para o direito de 
Anulação de sua Constituição decai em 3 anos;

4.  A  Exibição  dos  livros  empresariais  pode se  dar incidentalmente a  uma 
ação  de conhecimento, em ação  autônoma  de conhecimento ou  cautelar, 
esta última, sempre preparatória;

5. A sociedade pode cobrar do “remisso” o valor não integralizado, com juros 
e correção monetária, reduzir suas  quotas ou excluí-lo da sociedade, e nesta 
última hi- pótese por meio da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade;

6. A quebra da “affectiosocietatis” e a Ação que objetiva a exclusão de sócio 
é a Dissolução Parcial de Sociedade, já para sanar mero prejuízo a Ação é a 
de Reparação de Danos;

7. A Ação de Obrigação de Não Fazer objetiva a abstenção (afastamento) do 
uso indevido do Nome Empresarial, Patentes, Desenhos  Industriais, Marcas  
e inclusive para que o alienante se abstenha de se restabelecer em vista do 
Contrato de Trespasse;

8. As  Marcas  Tridimensionais  podem ser percebidas  pelo próprio dese- nho 
de sua embalagem ou formato do produto. Ex: Garrafa da Coca ou a Caneta 
BIC;

9.  A  Ação  de Nulidade de Patente ou  Nulidade de Registro de Desenhos  
Industriais  ou Marcas  exige o INPI  (autarquia federal) no pólo passivo  em 
litisconsórcio e o endereçamento se dá para a Justiça Federal;



10.  A  proteção  do  Ponto na  Locação  Empresarial exige: Contrato Escrito 
c/determinação de prazo em que o contrato ou a soma dos contratos supere 
5 anos. A Ação Renovatória deve ser ajuizada no prazo decadencial de 1 ano 
no máximo e 6 meses  no mínimo antes do término do contrato e a compe- 
tência é o local da situação do imóvel;

11. A  Contestação nessa  2a fase aponta para uma maior probabilidade em 
Ação Renovatória para a retomada do imóvel pelo locador nas  hipóteses  de 
Uso  próprio, Reformas  pelo  locados  para  melhoria  do  imóvel, desapro- 
priação pela Administração Pública, melhor proposta de terceiro ou propos- ta 
insuficiente, além da Falência em que a contestação deve se dar no prazo de 
10 dias;

12.  A  impontualidade injustificada como fundamento da Ação  de Falên- cia 
exige  título executivo não  pago  com valor igual ou  superior a  40  salários 
mínimos e protesto especial. A  execução frustrada que não exige tal valor e 
os atos de falência são os demais fundamentos;

13.  A  Ação  de Habilitação de Crédito se  justifica quando  a  Habilitação é 
extemporânea e os  fundamentos se diferenciam quando intentadas antes ou 
após a homologação do quadro de credores, sendo que nesse último caso se 
cumula com o pedido de retificação do quadro de credores  que já estará 
constituído;

14. A Ação Restituitória tem fundamento quando o terceiro que visa res- tituir 
bem arrecadado na falência prova a propriedade do bem, pois  mera posse  
exige a Ação de Embargos  de Terceiro;

15.  A  Ação  Revocatória  tem  o  objetivo  de  declarar  a  ineficácia  de 
determinados  atos  de disposição  de bens  da massa,  retomando tais bens 
objeto do negócio para a massa  falida com o objetivo de futuramente pagar 
os seus  credores;

16.  Da  sentença que decreta a  falência cabe agravo  de instrumento e da 
sentença denegatória cabe recurso de apelação;

17.  A  Recuperação  Judicial é  um  benefício  que  exige  regularidade  e  o 
Empresário não poderá se beneficiar de nova concessão  de recuperação de 
judicial de empresas  pelo prazo de 5 anos  e se for Recuperação Especial de 
Microempresário ou Empresário de pequeno porte, não poderá se beneficiar 
por 8 anos;

18. O  prazo de apresentação do cheque é de 30 dias  (mesma praça) e 60 
dias (pra- ça diferente) contados da emissão e a sua prescrição é de 6 meses  
contados  sempre do  término do  prazo  de apresentação  para se  falar em 
Ação de Execução. Caso  o título esteja prescrito, a Ação é a Monitória;

19.  Ação  Monitória  tem  base  em  prova  escrita  sem  eficácia  de  título 
executivo, portanto, para  cobrança  de  título prescrito e  os  Embargos  à 
Monitória possui natureza de Contestação com base em súmula do STJ;



20.  A  Ação  Cautelar  de  sustação  de  protesto  tem cabimento antes  da 
consuma-  ção  do  protesto  e  a  medida  principal  é  a  Inexistência  ou 
Inexigibilidade de Título de Crédito. Quando  o  Protesto já se  consumou  a 
Ação é a de Cancelamento de Protesto.

DICAS DIREITO penal  

PROF. NESTOR TÁVORA/FLAVIO CARDOSO

1.  A  tese  de  prova  ilícita não  necessariamente acarreta a  anulação  do 
processo,  mas  sempre  enseja  o  pedido  de  desentranhamento desta  dos 
autos (art. 157, caput CPP). A  consequência disto será a possível anulação 
do processo  por falta de justa cau- sa  (art. 395, III do CPP)  em especial art. 
564, III, “b” CPP; absolvição pelo art. 386, VII;ou outros pedidos relacionados 
à ausência de provas.

2.  Não  confunda,  absolvição  sumária  do  art. 397,  CPP,  consiste  em 
julgamento an- tecipado do mérito favor rei; absolvição sumária do art. 415, 
CPP, trata-se de medida exclusiva da 1a fase do rito do júri, nas hipóteses do 
seu inciso. Jamais peça absolvição com fulcro no art. 386, CPP, no âmbito do 
rito o júri.

3.  Valor insignificante não se  confunde com pequeno valor nem tampouco 
com menor potencial ofensivo. Insignificante consiste em irrelevante penal e 
afasta a tipici- dade material da conduta; pequeno valor pode acarretar uma 
diminuição na pena (ex. art. 155, §2o do CP). Menor potencial ofensivo cuida-
se  de  crimes  de  reduzido  grau  de  ofensividade, cuja pena  máxima  não 
ultrapassa  2  anos,  fator que  determina seu  julga- mento pelo rito da  Lei 
9099/95.

4. No tocante aos  crimes contra a ordem tributária, na esfera federal, o valor 
in- ferior a  R$10.000,00  é  tido como  irrelevante, incidindo o  princípio da 
insignificância, consoante art. 20, Lei 10.522/02.

5.  Competência em razão  do  local. Como  regra geral, temos  a  teoria do 
resultado (art. 70, caput, CPP;  Nos  crimes  tentados, temos  a  adoção  da 
teoria da atividade. No  crime de homicídio, mitigação à regra da Teoria do 
resultado pela jurisprudência por questão de conveniência probatória,o que 
facilidade na colheita de provas  (Teoria da ação); Já no ECA,o art. 147, §1o  
adota a teoria da atividade, no tocante aos atos infracionais.

6.  A  competência  do  Tribunal  do  Júri  cede  espaço  à  competência  por 
prerrogativa de função prevista na CF, mas  prevalece sobre aquela prevista 



na  Constituição  Esta-  dual.  Quanto  aos  prefeitos,  estes  têm  foro  por 
prerrogativa, competência é do TJ, masquando o crime for praticado contra 
interesse  da União, a competência será do TRF,  e crime eleitoral, no TRE  
(questão de simetria ou paralelismo).

Importante destacar que uma vez encerrado o cargo ou o mandato, encerra-
se o privilegio, com devolução dos autos ao juízo de primeiro grau.

7. O  repouso noturno do art. 155, §1o, CP  não alcança os  estabelecimentos 
co- merciais, assim como, por uma questão topológica, não atinge as  figuras 
qualificadas  do  §4o.  Lembrando  que  no  furto simples  (art. 155, caput) é 
possível  seja proposta  a  suspensão  condicional do  processo,  art. 89, Lei 
9099/95, por preencher o requisito objetivo.

8. A  regra para fixação do rito comum ordinário, sumário e sumaríssimo é a 
seguin- te: busque sempre a pena máxima cominada em abstrato. Leva-se 
em consideração as  qualificadoras e as  causas  de aumento e diminuição de 
pena,  além  dos  concursos  de  crimes,  mas  não  servem  para  tal fim as  
agravantes e atenuantes.

9. A  arma de brinquedo, desmuniciada ou imprópria para disparo não tem o 
con-  dão  de aumentar a  pena  do  art. 157, caput, CP,  pois  destituída de 
potencialidade ofen- sivo idônea justificadora do aumento, não acentuando a 
violência inerente ao roubo. Súmula 174, STJ, cancelada.

10. As  decisões  provenientes do juiz das  execuções  penais (art. 66 da LEP), 
desa- fiam agravo em execução (art. 197, LEP)  com prazo de interposição de 
5  dias  (súmula 700, STF).  Logo, os  incs. XI, XII, XVII, XIX,  XX,  XXI,  XXII, 
XXIII, XXIV  do art. 581  foram tacitamente revogados. Assim  como os  arts. 
668 a 779 do CPP.

11.  A  interceptação  telefônica  é  medida  subsidiária,  apenas  autorizada 
quando inexistente outros meios  disponíveis, exige-se  indícios  razoáveis  de 
autoria e partici- pação servindo para a persecução dos crimes punidos com 
reclusão.

12.  A  ação  controlada  na  Lei  9.034/95  (crime  organizado)  não  exige 
autorização judicial (art. 2o, II). Já na Lei 11.343/06, Lei de Drogas, por força 
do art. 53, II c.c. pará- grafo único, a ordem judicial é necessária, sob pena de 
patente ilegalidade.

13. O  rol do art. 107 do CP, que trata das  causas  extintivas da punibilidade, 
não é taxativo. Assim destacamos: art. 9o, L. 10.684/03, pagamento integral 
do tributo; art. 168-A, §2o, CP, pagamento do valor da apropriação indébita 
previdenciária; art. 337-  A,  §1o,  CP,  pagamento  do  valor  sonegado  de 
contribuição previdenciária.

14. Não incide, na ação penal privada subsidiária da pública, os  institutos da 
pe- rempção, art. 60, CPP,  renúncia, art. 49 e 50, CPP  e o perdão, art. 51 a 
56, CPP,  podendo  o  Parquet, a  todo tempo, reassumir a  demanda  como 
parte principal.



15.  É  isento de pena  o agente que pratica crime contra o patrimônio cuja 
vítima é ascendente, descendente e/ou cônjuge, na constância da sociedade 
(escusas  absolu- tórias), desde que não haja ameaça ou violência e a vítima 
não conte com 60 anos  ou mais. Este benefício não se estende ao partícipe 
ou coautor que não tenham o respec- tivo elo familiar. (art. 181 e 183, CP)

16. Lembrar que o cheque pós  datado não se subsume ao art. 171, §2o, VI, 
CP,  por  ausência  de  elemento constitutivo do  tipo (cheque  é  ordem  de 
pagamento á  vista), restando  atípica a  conduta. No  mais, lembrar que  o 
pagamento  do  cheque  antes  do  recebimento  da  ação  penal  obsta  sua 
deflagração  (súmula  554,  STF).  Por  fim, o  falso  resta  absorvido  pelo 
estelionato quando neste se exaure (súmula 17, STJ)

17.  Não  esqueça  de que o rol do art. 1o, Lei. 9.613/98 é TAXATIVO,  não 
configuran-  do  lavagem  de  dinheiro  a  conduta  que  tenha  como  crime 
antecedente hipótese fora daquele artigo. A  competência para o julgamento 
da  lavagem  será  da  Justiça  Federal  se  o  crime  antecedente  for desta 
competência ou se a lavagem se enquadrar no art. 109 da CF.

18.  Muito cuidado! A  competência para o processamento e julgamento de 
crime contra o sistema financeiro é da Justiça Federal, art. 26, Lei 7.492/86 e 
art. 109, VI, CF, mas  contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), dependerá do 
tributo objeto do crime, se da esfera federal, competirá à Justiça Federal, mas 
se da esfera Estadual ou Municipal, competirá à Justiça Estadual.

19. O  juiz pode ordenar a prisão cautelar de ofício durante o processo, mas  
jamais  antes  de  iniciada  a  ação.  Assim, na  fase  investigativa, apenas  é 
permitido o  decreto pri- sional mediante requerimento. Outrossim, lembrar 
que por expressa  disposição legal, a prisão temporária, só  imposta na fase 
investigatória, nunca será decretada de ofício (art. 2o, Lei 7.960/89).

20. Em regra, não é admitida a prisão preventiva à crimes cuja pena máxima 
não  seja  superior a  4  anos.  Exceção  a  tal regra  se  verifica no  caso  de 
reincidência  em  crime  doloso,  para  garantir o  cumprimento de  medidas 
protetivas  de urgência e em razão da dúvida ou ausência  de identificação 
civil.

DICAS DIREITO DO t r abal ho 

PROF. ANDRÉ LUIZ

1. Lembrem-se  que quando forem pedir verbas  rescisórias  sempre peçam a 



en- trega de guias  TRCT  e SD  e também as  multas do art. 477, par. 8o. da 
CLT  (salvo se as  verbas rescisórias forem provenientes de rescisão indireta) 
e  467  da  CLT  ( AInda  que  as  verbas  rescisórias  forem provenientes  de 
rescisão indireta, mas só se ela for decorrente de atraso salarial)

2.  Tudo  aquilo  que  integrará  o  salário,  mudando  a  remuneração  do 
reclamante deverá gerar reflexos e esses  reflexos devem ser pretendidos nas  
verbas  contratu- ais (13o. salário, férias +1/3, DSR  e FGTS), bem como nas  
verbas rescisórias (aviso prévio, 13o. proporcional, férias proporcionais + 1/3 
e multa de 40%  sobre o FGTS).

3. No  recurso ordinário tudo que for tratar de prescrição ou qualquer coisa 
que  somente  possa  ser  feito em  audiência  (  tentativa  de  conciliação, 
problemas  com  depoi- mentos  pessoais,  testemunhas,  provas  periciais)  e 
inexistência ou nulidade de citação, teremos que pedir o retorno dos  autos à 
vara de origem para novo julgamento

4. Para as  questões se atentem exatamente para o enunciado das perguntas 
(pois normalmente uma questão tem mais de uma pergunta sobre o tema) e 
se  tiver mais  de  uma  corrente, mencionem ambas,  como  por exemplo, a 
prescrição intercor- rente (Sum 114 TST  e 327 do STF)

5. Para as  respostas, tanto das peças  quanto das questões não transcrevam 
tex- tos de lei, sumula, oj’s, etc, mas  aproveitem o seu  conteúdo, troquem 
duas ou tre palavras e escrevam como se fosse um texto exclusivamente seu

6.  Não  se  esqueçam  que  a  regra  para  endereçamento é  o  LOCAL  DA  
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS,  pouco importando se a sede da empresa é em 
outro  local, ou  se  foi transferido  no  meio  do  contrato. Leve  em  conta 
oÚLTIMO  LOCAL  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  Veja art. 651 da CLT;

7.  Competência: lembre-se  que  a  justiça do  trabalho  é  competente para 
cobrar danos materiais e morais (art. 114, VI da CF  e S.V. 22 do STF), e que 
todas  as  relações  de trabalho (autônomo, eventual, estagiário, doméstico, 
empregados  em si, etc) também são  de sua  competência (114, I, CF), bem 
como  que  a  cobrança  de  honorá-  rios  advocatícios  (contratados  entre o 
cliente e parte) são de competência da justiça comum (Súmula 363, STJ);

8. Com relação à terceirização: lembre-se que a regra é de responsabilidade 
sub- sidiária (Súmula 331, IV  do TST), mas  só  se  a  terceirização for lícita 
(tomador contrata para  prestar serviços  de  atividade  MEIO)  Se  for ilícito 
(atividade FIM),  forma vínculo direto com o  tomador e a  responsabilidade 
entre ambos será solidária (art. 9, CLT e 942, CC);

9. O  aviso  prévio agora é proporcional ao tempo de serviço. Terá 3 dias  a 
mais por ano de serviço. Se  trabalhou 1 ano: 30 dias, 2 anos, 33, 3 anos, 36, 
e  assim  por  diante  até  o  máximo  de  90  dias  (21  anos).  Não  há 
proporcionalidade, ou seja, se trabalhou 1 ano e 11 meses, terá 30 dias só de 
aviso. Só  paga para “anos cheios”;

10. Se  o problema disser que o empregado tinha algum tipo de estabilidade e 



foi dispensado, peça sua reintegração liminar por meio de RT  com pedido de 
tutela antecipada (art. 273, CPC  e 659, X, da CLT). Isso  vale para dirigente 
sindical, gestante, acidentado, cipeiro (dos  empregados), etc. A  conversão 
em indenização é faculdade do juiz (art. 496, CLT), mas pode pedir de forma 
subsidiária (“na remota hipótese de não ser vislumbrada a possibilidade de 
reintegração por Vossa  Excelência..”)

11. Na medida cautelar, via de regra pede-se a antecipação de um momento 
processual  e  só  tem-se  a  fumaça  do  bom direito. Já  na  reclamação  com 
tutela an- tecipada o que se  pretende é a antecipação do direito material, a 
antecipação da decisão do juiz e aqui a prova é inequívoca.

12. Da decisão que denega a exceção de incompetência não cabe recurso de 
imediato nos termos do artigo 893, §1o da CLT e Súmula 214 do TST. Porém 
se  a decisão acatar a tese da exceção, então caberá recurso ordinário, pois 
temos uma decisão terminativa do feito segundo descreve o artigo 799, §2o 
da CLT

13.  De  acordo homologado  em juízo não cabe recurso  para as  partes. Só  
para o INSS  é que caberá recurso ordinário ‒ artigo 831, parágrafo único ( e 
neste caso, seu prazo será em dobro).

14. Os  recursos  trabalhistas (aqueles  descritos no artigo 893 da CLT)  terão 
prazo  sempre de  oito dias, salvo  os  Embargos  declaratórios  e  o  recurso 
extraordinário.

15.  Para  os  recursos  deve-se  observar  os  pressupostos,  tais  como  a 
tempesti- vidade, a  previsão  lega  e  o  pagamento  do  preparo  (custas  e 
depósito recursal). As  custas  serão  pagas  por aquele que perdeu a  ação, 
seja  reclamante  ou  reclamado.  Em  caso  de  procedência  parcial  só  o 
reclamado pagará custas. Só  exige-se o pagamento de depósito recursal do 
reclamado/empregador.Os  beneficiários da Justiça Gratuita não pagam nem 
custas nem depósito recursal.

16. Na última prova (V Exame Unificado - 2011.2) a banca FGV  surpreendeu 
a todos e trouxe uma informação reveladora em seu espelho de correção, no 
sentido de que não basta apenas  o examinando citar um dispositivo jurídico 
(CF,  CLT,  Sú-  mula ou  OJ)  é necessário  contextualizar a  resposta. Logo, 
importante desenvolver  o  tema, sem  ser  prolixo, e  nem  tampouco,  ser 
objetivo demais.  Procure, pois,  elaborar  a  sua  resposta  da  forma  mais 
abrangente  possível,  citando  o  fundamento  jurídico  pertinente  e 
contextualizando a resposta. Nunca deixe uma questão sem resposta.

17. Procure apontar o maior número de fundamentos jurídicos possíveis, ve- 
rificada, por óbvio, a  pertinência de  cada  um. Veja que  FGV  geralmente 
pulveriza a  nota e  atribui pontuação  para diversos  dispositivos, como  por 
exemplo no caso  dos  pedido de danos  morais. (Artigo 5o, incisos  V  e X  da 
CF  c.c. Artigos  186  e  927  do  Código  Civil) É  necessário  ser  específico. 
Explico-me. Se  uma  Súmula  possui  diversos  incisos,  como  no  caso  da 
Súmula 6 do TST, que trata o instituto da equiparação sala- rial, você deve 
apontar exatamente o inciso que lhe socorre. Exemplo: se a questão envolve 



“localidade” cite a Súmula 6, inciso X, do C. TST.

18.  Os  “índices” dos  nossos  materiais nos  auxiliam muito na busca  de um 
funda- mento jurídico para as  nossas  respostas,  seja no  que concerne à 
peça,  seja  no  que  toca  às  próprias  questões.  Não  se  pode  desistir da 
“procura” na  primeira tentativa. Procure ir variando as  palavras-chaves  no 
momento da  busca.  Exemplo: procure  por  “salário”, se  não  achar  nada, 
procure por “remuneração”, depois  por “subsídios” de- pois  por “ganhos”...e 
assim por diante..Se o índice não lhe ajudar mesmo, vá direto ao texto da lei 
(CLT, CF) pois muitas vezes o próprio artigo remete à uma súmula, ou à uma 
OJ que pode lhe ser útil. Exemplo: o artigo 461 da CLT  nos remete à Súmula 
6 do TST.

19. Não  desista da sua  prova. Não  traga para sua  prova aquilo que não foi 
exi- gido. Leia atentamente os  enunciados, seja da peça, seja das  questões. 
Costuma-se  dizer  que  “devemos  dançar  a  música  que  o  problema  está 
tocando” logo, se  o pro- blema não disse, não devemos  presumir o que não 
foi falado, dê como certo apenas o que foi dito!

20. Não  confunda “acúmulo de função” com “desvio de função”. O  primeiro 
de- corre da interpretação do artigo 460 da CLT  e consiste na situação em 
que  o  em- pregado  foi contratado para  fazer “x” mas  durante o  contrato 
passou a fazer “y” também. Deve ter um acréscimo salarial arbitrado pelo juiz 
nesse  caso. Já o “desvio” que também decorre do artigo 460 CLT, consiste 
em contratar o empregado para “x” mas durante o contrato impor que ele faça 
“y”. Ele  deve, portanto, naturalmente, ganhar o salário desta última função 
que geralmente é maior, e não o salário para aquele função para a qual foi 
contrato mas já a exerce mais.

PROF. EDUARDO SABBAG

1.  Revise  os  casos  em  que  pode  ser  utilizada  a  medida  provisória  para 
instituição ou aumento de imposto (art. 62, §2o, CF), confrontando-a com a 
lei complementar;

2.  No  âmbito da anterioridade tributária, saiba diferenciar as  anterioridades 
“anual” e“nonagesimal” (art. 150, III, “b” e “c”, CF), bem como a “anterioridade 
espe- cial” para as contribuições social-previdenciárias (art. 195, §6o, CF);

3. Quanto à isonomia (art. 150, II, CF), lembre-se do tema da tributação dos  



atos ilícitos (cláusula “pecunia non olet”);

4. No que tange à capacidade contributiva, analise a expressão  “sempre que 
possível” e  sua  associação  exclusiva  aos  “impostos” (art. 145,  §1o,  CF). 
Memorize, ademais, quais são os  impostos constitucionalmente progressivos  
e seletivos;

5.  Lembre-se  dos  casos  autorizados  de retroatividade da lei tributária (art. 
106, I e II, CTN);

6. Recorde-se da proibição das isenções heterônomas (art. 151, III, CF);

7. Estude os pedágios e sua suposta feição não tributária;

8. Diferencie “imunidade” de “isenção” e de “não incidência”, memorizando o 
art. 150, VI, “a”, “b”, “c” e “d”, CF;

9. Diferencie isenção (art. 176 a 179, CTN) de anistia (art. 180 a 182, CTN);

10.  Nas  imunidades  tributárias,  dê  atenção  especial  ao  conceito  de 
“finalidadesessenciais da entidade imune” (art. 150, §§2o  e 4o, CF);

11. Tenha bem claro os aspectos que definem o que é “tributo” (art. 3o, CTN);

12. Estude a classificação da competência tributária;

13. Não se esqueça da distinção entre “competência tributária” e “capacidade 
tributária ativa” (art. 7o e seguintes, CTN);

14.  Não  se  esqueça  da  diferença  existente  entre  os  institutos  da 
“extrafiscalida- de” e da “parafiscalidade”;

15. Saiba muito bem quais são as  espécies  de tributos (Teoria Pentapartida, 
à luz do STF)  e as particularidades de cada um deles;

16. No âmbito da “integração da legislação tributária”, identifique bem as suas  
quatro formas  (art. 108, I  ao  IV,  CTN);  Aproveite e  decore  os  casos  de 
“interpretação literal” (art. 111, CTN);

17.  Visualize  a  “Linha  do  Tempo”  (nosso  recurso  mnemônico  de 
memorização da relação jurídico-tributária);

18. Estude a aplicação do chamado domicílio tributário (art. 127, CTN);

19.  Saiba  diferenciar o “contribuinte” (art. 121, parágrafo único, I, CTN)  do 
“res-  ponsável  tributário” (art. 121,  parágrafo  único,  II,  CTN).  Ademais, 
confronte a “res- ponsabilidade pessoal” com a “responsabilidade subsidiária” 
e  a  “responsabilidade  por  substituição”  com  a  “responsabilidade  por 
transferência”. Leia, por fim, os arts. 130 a 135 do CTN;

20. Tenha em mente os  conceitos de “devedores solidários” (arts. 124 e 125, 
CTN), “devedores sucessores” (art. 130 a art. 133, CTN); a responsabilidade 



de tercei- ros (arts. 134 e 135, CTN) e a responsabilidade por infrações (art. 
136, CTN);




