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PROPOSTA DA COLE 
LEIS ESPECIAIS PARA Co. 

A coleção Leis Especiais para Concursos ter 
rar os candidatos para os principais certames do 

Pela experiência adquirida ao longo dos anm 
cipais cursos preparatórios do país, percebi que 
candidatos apenas lêem as leis especiais, deixan 
matérias mais cobradas, como constitucional, ac 
civil, civil, etc .. Isso ocorre pela falta de tempo ( 
falta no mercado livros específicos (para concurso 

Nesse sentido, a Coleção Leis Especiais par 
tenção de suprir uma lacuna no mercado, prepara 
questões relacionadas às leis específicas, que vê] 
contempladas nos editais. 

Em vez de somente ler a lei seca, o candidat, 
de concursos em cada artigo (ou capítulo ou t 
de concursos mostrando o que os examinadore: 
cada tema e, sobretudo, os posicionamentos do 
cipalmente aqueles publicados nos informativos 
instituições que organizam os principais concu 
utilizam os informativos e notícias (publicados n 
da tribunal) para elaborar as questões de concurs 
dade de se conhecer (e bem!) a jurisprudência d< 

Assim, o que se pretende com a presente cole 
de modo rápido, prático e objetivo, para enfrent~ 
envolvendo as leis específicas. 

Boa sorte! 

Leooal 
(I 

leonardo( 
lec 
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