
-
COMO PASSA R - SU PER-REVISÃO SUMARIO 

, 
u A 10 


ÉTICA PROFISSIONAL 15 


1. ÉTICA PROFISSIONAL, ADVOCACIA E ATIVIDADES PRIVATIVAS DE ADVOCACiA...... .. .. .. ...... .. ...... ........ .... .... .. ..... . 15 


2. DA INSCRiÇÃO NA OAB ......... .. ............. ... ... .. .... ............................ ... ... .. ...... .. .. .... ...... .... ..... ........ .. ..... ... ... .. .. ......... ........ .. 18 


3. DO ESTAGIÁRIO .... ....... .... ............ ..... .. ... ..... ... .. ....... .... ..... ...... ...... .. ... .. .. .... .. ........ .. ..... .. ..... .... .. ... .. ... .. .... .. ... ... .. ..... .......... 20 


4. MANDATO JUDICIAL ............... ...... .... .... ..... .. .... ................ .. .... ...... .... .... . ......... .. ..... ..... ... .. .......... .. .. .......... ...... ...... .. .. .. .... 20 


5. DIREITOS DO ADVOGADO .. ..... ..... ... .... .... .... ....... .. .. ...... ........ .. ..... .... ................ ..... .. ... ........... .. .. ....... .. ... ... ..... ... ....... ..... . 22 


6. SOCIEDADE DE ADVOGADOS ...... .......... .. ......... ....... ........ ... ..... .. .. ... .... ..... .. .. .. .. .. .. .... .. ............... .. ... .. .. .. ....... .. ............... 25 


7. ADVOGADO EMPREGADO .. ..... .... ... .... ... ... ... .... .. ... .... ......... ... . _ .. ..... .. .... ......... ... .... .... ..... .. .. .. ...... .. ................. .... .... .. ....... 27 


8. HONORÁRIOS ADVOCATíciOS ... .............. .. ... .. ... .. .. ... ......... .. .. ...... .............. ....... .. .. .... ............. ... ... .. ... ....... ........ ... .. .. .... 28 


9. INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS ....... .... ... .. ... _._._ .... .. ...... .. ... .. ...... .. ..... .... .. .... ... ... .... ... ... ................... .. ... .. ...... 30 


10. INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES ...... .. .... .. .. ......... _. .... _ .... _...... ... .... .. .................... .............. .. ...... ......... .. .... 31 


11. PROCESSO DISCIPLINAR .. ...... .. .... ....... ......... ... _._ .. ..... ...... .. .. ......... ... ... ...... .. ... ... ..................... .. .... .. .. .. ..... ..... .. ...... ... .. . 34 


12. OAB E SUA ESTRUTURA ........ ....... .. .. .... ........... .... ..... .. .. ...... ...... .. .... ... .. ....... .. .. ..... . .... .. ...... ... ......... ... .. .. ..................... 36 


13. SIGILO PROFISSIONAL ... ......... ........... ... ..... ....... ....... ....... .. ..... ........ .. ... .. ............ ... ... ... ..... ....... ......... ... ... .......... ... ..... ..... 37 


14. PUBLICIDADE NA ADVOCACIA ........... ... .............. .. ......... ... .... .. .. ..... ... ................. .... .... ..... .. .. .. .... .......................... ... .. .. .. 38 


DIREITO CONSTITUCIONAL 39 


1. INTRODUÇÃO.. ..... ..... ........ .... ..... .................... .. .. ... ....... _..... ........... .... .... ... .......... .. ..... .... ....... .... ...... ...... ... .... .. ... ... .......... 39 


2. HISTÓRICO DAS CONSTITUiÇÕES BRASILEIRAS .... ...... . .... .... .... ... ..... .................... ........ .... .. .. ....................... .. ...... 40 


3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .. .... .. .. ... ..................... ... .... .. ..... .... .. ....... .. ......... ........... .. ..... ....... .. .. .. ......... ... .... .. .. . 42 


4. ELEMENTOS DA CONSTITUiÇÃO .... ......................... .... ......... .... ........ .. ..... ... ..... ... ..... .. .... .. .. ..... .. ............. .. .... ... .. .. ......... 46 


5. CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUiÇÕES ... ........... ... .... .... ......................... .... .. .... ... ......... ........... ............. .. ...... ... ......... . 47 


6. FENÔMENOS QUE OCORREM COM A ENTRADA EM VIGOR DE UMA NOVA CONSTITUiÇÃO ...... ........... .. ..... .... . 49 


7. EFiCÁCIA JURíDICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E HERMENÊUTICA CONSTITUCiONAL .. .. .. .... .. ... .. ..... .. .. 50 


7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---- -WANDER GARCIA - COORDEN ADOR c 

8. PODER CONSTITUINTE ................................................ .......... . ... ... ......... ....... ... ..... ..... ...... ..... ... ... ............ 53 


9. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - ASPECTOS GERAIS . .. ........ ..... .. .. ........................................... 54 


10. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ... ... .............. ............ . ..................... ..... .. .. .. ....... ....... ... .......... ... .. ... .. ........ .. 74 


11 . ORGAN IZAÇÃO DO ESTADO ............ ......... ......... ..... ..... ... .............. ....... .. ............................................ ............. ...... ... ... 82 


12. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES ........................... ............ ........ .. ........ ... ..... ... ... .. ...... ..... ... .. .............. .................. ... ....... 88 


13. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTiÇA ....... ........... ........... .. ...... .. ....... .. .. .... ........... .... ... ... .... .. ......... .. ..... .... ... ..... .. .. ... ... ... 108 


14. ESTADOS DE EXCEÇÃO ..... ....... .... .. ........... ...... ............ .. ... ..... ... ........ ........... ...... ............... .. .. .. .... .. ... .. ...... ... .. ...... .... 111 


15. ORDEM ECONÕMICA .......... .. ................... ...... .............. ........ .. .......... .. ................ ....... ........ .. .................................... 112 


16. ORDEM SOCIAL ........... ............. ........... .................. .. ...... . . ........... ....................... .. .. ...... 114 


17. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACiONAL ......... ..... .................................... .... ... . . . ............... .. ...................... 116 


DIREITO INTERNACIONAL 121 


1. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO ........... .............. .. ..... .. .................. ...... ... ............. .. .... ............................. 121 


2. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO .................... .. .. ... .. .................. .. .. .... ... ........................ .. ... .... ........ ... ..... ..... .... ... 143 


DIREITO EMPRESARIAL 159 

8 

1. TEORIA GERAL DO DIREITO EMPRESARIAL ..... ...... .... .. ....... .. .. .. .. . ... . ..... .. .. .. ...... .............. ..... ... .... ............... .... . 159 


2. DIREITO SOCiETÁRIO ........... ... .. ... ..... ...................... ... ... ... ..... .... .... .. ... ..... ........ .. .. ............ ........... .... ....................... ....... 171 


3. TíTULOS DE CRÉDITO ....................................... .... .. ..... ... .. ................................ .. ...... .. .... ........... .. ..... ..... ................ ..... 188 


4. PROPRIEDADE INTELECTUAL .. ... .. ....... ....................... .... ...... ... .. .. ....... ..... .. .. .. ...... .................. .... ..... ...... .... .......... .. ... . 204 


5. CONTRATOS EMPRESARIAiS ...... ........ .. ................ .... ... ..... .. ............ ... ....... ..... .. .......... .. ... ... ......... ...... ............... .......... 208 


6. DIREITO FALIMENTAR ..... ..... .......... ... ........... ... ........ .................... ...... ......................................... ...... .... ..... .............. .... 212 


DIREITO 00 CONSUMIDOR 227 


1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ........... ... ............... .. ....... ..... ................. .... ....... ...... .. ........... .. .. .. .... ... .. ... ...... .... ... .. ....... 227 


2. LEGISLAÇÃO ....... .... .... ......... ............... .......... ............ .. ........ ... .. ..... .. .. .... .... ... .... .. .. .... ... ... .......... .... ... ... ......... ... ... ... ....... 227 


3. PRINCíPIOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR .......... .. ................ ... . ...... .. ..... .... .... ....... ...... ..................................... 228 


4. RELAÇÃO JURíDICA DE CONSUMO ........... ............ ...................... ............................................................ ............. 232 


5. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU DO SERViÇO (DEFEITO) ...... ..... ..................... .. .. .... ..... ....... 235 


6. RESPONSABILIDADE PELO víCIO DO PRODUTO OU DO SERViÇO (VíCiO) ..................... ............... ................ ..... 238 


7. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURíDICA DA SOCIEDADE (OISREGARO OF THE LEGAL ENTlTY) .... 241 


8. PRÁTICAS COMERCIAIS ................. ................. ... ........ ... ....... .. .. .. ........ ... ... ............ .. ... ... ... ..... ...... ........ ..... ......... .......... 242 


9. PROTEÇÃO CONTRATUAL ............. ... ........ .......... ............................... ... .................. ..... .... .................. ... ................... .. 245 


10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO .. ..... ......... ... ...... .... ...... ........ ... .... ..... ..... ............ ...... 250 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO PASSAR - SUPER-REVI SÃO SUMÁRIO 

11. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SNDC . .... ....... ...... ... .. .. .... ...... .. ......... ........ .. .. .... .. ...... .. .... 251
" .. " .53 


12. CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO... .......... ............... . .. ... .... .. ..... .. ............ .... ......... .. .. .. .. .. ..... .. ....... 252
,," .. 54 


13. DEFESA DO CONSUMIDOR EM Juízo: INDIVIDUAL E COLETIVA ...... ...... ....... .... ...... ... .. ........... ... .. .... .... ..... .. .. ...... 252
...... 74 


...... 82 


...... 88 

DIREITO CIVIL - - - - - - -- -----------...----~. - - - - 257 

1. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LIDB ................................................ ... .. ...... . 257 


.... 108 


..... . 111 


..... 112 


..... 114 
 2. PARTE GERAL ....................... .. ..... .. .. .. ....... .. 


.. ... 116 
 3. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES .................... .. 


4. DIREITO DOS CONTRATOS .. 


5. RESPONSABILIDADE CIVIL ....................... .. ... 


6. DIREITO DAS COiSAS ... .. ......... .. .. .... ......... .. 


7. DIREITO DE FAMíLIA ..... ............. .. ............... . 


.... 121 
 8. DIREITO DAS SUCESSÕES .............. .. ...... __ 


.. .. 143 


DIREITO PROCESSUAL CIVIL 


. .... .. ......... ..... . ............. ... .... .. ... .. ............ .. ...... ... .... ..... 275 


.. ... ... .... .. .. .. .. .. ........... .. ...... .. .. ........ 324 


. ..... ... .......... ........ ...... .... .............. 338 


.. .... .. .. ........ .... ....... ..... .. ... .. .... 376 


... ...... ..... ........... .. ... ... ... .......... 381 


.. .. ........ .......... .. .. .. ........ 403 


... ...... ... ... ..... ...... ....... ........................... ........ ..... ... ............. 434 


443 

.... 159 


.... 171 


.... 188 


.... 204 


.... 208 


.. .. 212 


.... 227 


.... 227 


.... 228 


.... 232 


... 235 


... 238 


.. . 241 


.... 242 


.. . 245 


.... 250 


1. TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL. __ ... ..... ..... __ .... .. .......... . 


2. PROCESSO DE CONHECIMENTO ... . .... .. .. ....... ..... .. . .. .. __ 


3. RECURSOS ........................... .... __________ ................ . 


4. PROCESSO DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ... ...... ...... ...... .. ....... . 


5. TUTELAS DE URGÊNCIA (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PROCESSO CAUTELAR) 


6. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS __ .... .. ........... __ ......... __ . ____ ... __ ... 


DIREITO ADMINISTRATIVO 


. ..... ... ....... .... .......... .... ....... 443 


......... .. .. ........ __ .. __ .... .. ....... 460 


.. ............ __ .. __ .. __ .. __ ... __ .. 477 


.. .......... ..... .. ..... 497 

.... ____ .. .... 509 

. ... __ __ ... 517 

525 

1. REGIME JURíDICO-ADMINISTRATIVO ............... .. .. ...... . ..... .. .. .. ... .. .... ....... .. .. ... ..... .. __ .......... ...... .... ... __ .. ....... 525 


2. PRINCíPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO __ ...... .. ..... .... . .. .. .. ........... ....... ... ... .. ..... .... .. ........... .. .. .... ... .... ..... 526 


3. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .. . ..... ...... .. .... ..... ..... ... ........ ..... ............ 533 


4. ATOS ADMINISTRATIVOS .................... .. __ . .. . .. ... .. .. .... ....... ... .. ... .. ............... 537 


5. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .. .. .. ....... .. .. ... ........ ......................... 552 


6. AGENTES PÚBLICOS ........................ .. ....... ...... . ... ... .. ... .. ................... ... ..... .... ...... ................ .................. ............ 562 


7. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA .... .. .. .. . ........................... ........ ... ... ......... ............... 580 


8. BENS PÚBLiCOS .... .... ........ ........... ..... ..... . . ... ........... .... .... .... .................. ............. ........ .... 583 


9. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÕM ICA E NO DIREITO DE PROPRIEDADE ...... .. ..... .... .. ... .. ...... .. 586 


10. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ................................ .. ..... ................. .. .... .. .............. .. .. ... .. ... ... .. .............. 600 


11 . LICITAÇÃO PÚBLiCA .... ... .... ............................................. .. .. .. .... ... .... ... .. ... ... .... .. ..... .. ... ... ... .. ......... .. ...... .. ... .. ......... __ 608 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



655 

10 

___ W_~ COORDENADOR..;..A N DER GARCIA 

12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ..... ..... ..... ..... ......... ..... ... .... ... .. .. ... ... ........ ..... ... ...... ............... ...... 634 


13. SERViÇO PÚBLICO ........... .. ........ . .......... ..... . . ...... .... ... . .. . . ..... 640 


14. CONCESSÕES DE SERViÇO PÚBLiCO. ... .. .. .. ..... .. .... ......... .......... .... ...... 642 


15. CONTROLE DAADMINISTRAÇÃO ...... .. ... .. .. ... ........ . ... .... .... ... ....... ... ... ....... .... .. ... ... .... ..... .. . ... ... ... ... 650 


DIREITO TRIBUTARia 

1. TRIBUTO - DEFINiÇÃO ...... .. .. .. .. ... ...... .. ..... ... ....... ...... .... ... .... .. . . .. .... . . .... ...... .. ....... .... ... ......... ... ... .... ... ... ....... . 655 


2. ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS .. . . ..... ........ ........... ........ ... ............ 656 


3. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E SUJEiÇÃO ATIVA .... ..... ... .. . . ......... .. ......... ... .................... 661 


4. IMUNIDADES ....... .. ... .. .. . .. .... ..... ...... ... ..... .... ...... .. .. .. ..... ... .. .. .... ... ..... ... .. ... ........... 664 


5. PRINCíPIOS ..................... . .. ...... ........ ... ........ .... ... .. .. ... ..... ... ..... . . ... ... ....... .. .. ... .. ... ... ... .. ..... ...... ......... ..... .......... 667 


6. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA .. ...... .... .. ............................................................ ... . 672 


7. VIGÊNCIA, APLICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ............. ................. 675 


8. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, FATO GERADOR E CRÉDITO. .678 


9. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ... ... ...... . .... .. .. ..... ........ ....... .. 680 


10. SUJEiÇÃO PASSIVA . .... .............. . . ........... ... ....... ................................. ... . .. ...... ... .. ......... ... ..... ........ ... ........ ...... 684 


11 . SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ........... ... .... ..... .... .... ................... .. .. ........ . . .692 


12. IMPOSTOS EM ESPÉCIE ... ... .......... ............ . .. ................ .. .... ... ... ... .... .... ...... .. .... ..... ..... .. ..... ... ..... ... ............ . ..... 699 


13. GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ... .. ... .... ..... ... ... .. .. . . ......... ............ 709 


14. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. .... .... ....... . . 710 


15.AÇÕES TRIBUTÁRIAS .. ... .................... . . ... .. ..... ..... ......... .... ... .. . ....... 712 


16. REPARTiÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ...... ... .... .. ....... .. .. . . ... ... .. ... .... .. .... ........ ...... ....... ... ... .... ... ... ... ... .. 715 


17. SIMPLES NACIONAL . ... . .. . .......... ........ .. .... .. ... .... .. ... . .. ....... .. .. ....... . . .. . . ..... .... ... .. .... .... . ... .... .. .... 717 


DIREITO DO TRABALHO INDIVIDUAL E COLETIVO 719 


PARTE 1- DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO ............................................................... ... ............... .. .... .. ........................719 


1. INTRODUÇÃO ........ ...... ....... ..... .. .. ... ... ........ . .. . ... . . ........ ... ............ ...... ... ...... .. ..... .. ... .... ...... .... ..... .. ... . ......... . 719 


2. CONTRATO DE TRABALHO ..... .... ........ .. ...... . . .... .. .. ... . .. ... ... .. . .... ....... ..... .. .. ..... ........ .... .. .... ... ........ ...... ... ... .. .. 723 


3. REMUNERAÇÃO E SALÁRIO ... ..... ... .. .. ...... .... .. .... .... 737 


4. DURAÇÃO DO TRABALHO ..... . ... ... ........... .. ....... .... ..... ... 741 


5. ALTERAÇÃO, SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ... .... ...... .... ..... .. ... ... ...... ... ...... .. 752 


6. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. .. .. ... .. .... .. .... . .. .. .. 757 


7. ESTABILIDADE PROVISÓRINGARANTIA DE EMPREGO E ESTABILIDADE ABSOLUTA ........... ..... ........ ... ....... .. ... .... . 763 


8. NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO........ .. ....... ..... .... .... ... .. .. ....... . ...... .. ....... .. ..... ..... .. .. .. .. ... .. ... .... .... . ... 767 


PARTE 11- DIREITO COLETIVO DO TRABALHO...... .... .......... ........ .. .......................... ........................... ..... ........................... 774 


1. ASPECTOS GERAIS E PRINCíPiOS............. .. ..... .. ... .... .. ............... .. . ........ ........ ..... ... .... ....... ... .. ... ... ..... ..... ........ 774 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- - --------------

791 

COMO PASSAR - SU PER·REVI SÃO SUMÁRIO 

2. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. .......... ................ .... ... .... ................. ...... .... ........ .. .......... ... ... .... .. ............ ... ................ 775
.. 634 

.. 640 3. CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO ......... ...... .... .. .. .. .. ... .......... ........ ................. .... ..................... .. .... ...... .... 781 


.. 642 4. GREVE .... .... .... .... ..... .. .......... .. .... ......... ... ...... ....... ..... .... ....... .. ......... ...... ...... .. .... .. .. .. ......... ... ... ....... ................ .... ........... 786 


.. 650 

PROCESSO DO TRABALHO 

1. CARACTERíSTICAS DO PROCESSO DO TRABALHO ................... .. ..... .. ...... ... .......... .. ............ ............ 791 


.. 655 2. ORGANIZAÇÃO DA JUSTiÇA DO TRABALHO....... ... ..... .... .. .. .............. .. . .... .... ............... ................. .......... 794 


.. 656 3. ATOS, TERMOS, PRAZOS E NULIDADES PROCESSUAiS .... . .. ....... ........... .... ..... .... ........ .. .......... ...... ... ...... ..... 802 


.. 661 4. PARTES E PROCURADORES ............ ...... ....... ... ....... .. .. .... ... . . ..... ... ........ .. ........ .. ..... .. .. .......... ... .... ............ .... .............. 805 


.. 664 5. DiSsíDIO INDiViDUAL ........ ... .. .. .. .. ...... ....... ........ .. ..... ........ .. .. .. ..... .. .......... ..... ... ........... .. ... ... ..... ... .. ..... ........... ............... 808 


.. 667 6. RECURSOS ...... ............... ...... .. ..... ......... .... ...... ...... ... ...... .. ............. ... ..... ......... .... ...... ..... ..... .... .. ................... ....... ... .. ..... 815 


.. 672 7. EXECUÇÃO .. .. ...................... ....... ... ....... ... ....... ... .. .... .. ...... .......................... .. ........... ......... ...... ...... ................... ..... ........ 830 


.. 675 8. AÇÕES ESPECIAIS ..... ... ........... .... .. .. ..... ... ... ....... .... .. ............ ..................... .. ........ .. ....... .. ........... ...... .. ..... ... ... .......... .. ... 834 


.. 678 

.. 680 

.. 684 DIREITO AMBIENTAL 
-- - -

845 

1. INTRODUÇÃO... .. .................................. ....................... ......... ..... ..... ......... ... ... .. ... .............. .. .. ..... ...... . ......................... 845 


.. 692 

.. 699 

.. 709 
2. CONCEITOS BÁSiCOS .................. .......... ....................... ... .... ........ ....... ... ......... ......... .. ........ ...... .. .... ................... ... ... 846 


.. 710 
3. O DIREITO AMBIENTAL NA CONSTITUiÇÃO FEDERAL ...... ...... ............................................................ .. .............. .. 847 


.. 712 
4. COMPETÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL ............. ...... ........ .. ........... .. ...... .. ... ..... .. ... ... .................. ...... .. ... ................. 849 


.. 715 
5. PRINCíPIOS DO DIREIl:O AMBIENTAL ..................................... .. ................................................... ...... .. .. ........... 850 


.. 717 
6. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (PNMA) ..... .. ...... .... .. ........ .... ......... .. ...... ............ . .... .. ........................... 853 


7. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ............ ............... ................ . ......... .. .... .. ..... .. .... ... ...... ....... ... ... .. .... .. ... .. ... ........ ........ 855 


8. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - SNUC ...... .................. .. ............. .. ... .. ........... ..... ... .... .. 858 


9. OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE .. ........ ... ...... .. ..... .................................. ... ........ 860 


10. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ............ ............. .. .... .... ........ ........ .. ....... .. ...... .. ................. .. .. ... ..................... 865 

...719 


11. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL ............... ... ........ ........................................... .............. ........... 867 


.. 719 12. RESPONSABILIDADE PENALAMBIENTAL .......... ..... .. .. ... ........... ................................ ....... .................... ... ... ... .... ... .... . 869 


.. 723 13. LEI DE BIOSSEGURANÇA (LEI 11 .1 05/05) .... .. .... ....... ............................. .. ..... ...... .. .. ......................... .. ...... .. .. ... .. ...... ... 871 


.. 737 

.. 741 

.. 752 ECA 875 


.. 757 


...763 

1. TRATAMENTO NA CF ESTRUTURA, CONCEITOS BÁSICOS E PRINCíPiOS .......... ....... ................................... 875 


.. 767 
2. DIREITOS FUNDAMENTAIS I ................................. .... ............................ .. ................................................................... 877 


...n4 3. DIREITOS FUNDAMENTAIS 11- DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (ASPECTOS GERAIS) .. 878 


•. 774 4. DIREITOS FUNDAMENTAIS III - GUARDA E TUTELA ...... .. ............ .. ............ .. .... ......... .. .. ... .. ................................ ...... 880 


'1 · ., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--- - -WAN DER GARCIA - COORDENADOR 	 C 

5. 	 DIREITOS FUNDAMENTAIS IV - DA ADOÇÃO, DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE 


E AO LAZER E DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO ... ........ ..................... .. .. 881 


6. 	 PREVENÇÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO ......... .. ...... ....... ... ...... . ... .... .... .... .. ..... . ...... .. ..... .... ........... ........... 884 


7. 	 ATO INFRACIONAL E GARANTIAS PROCESSUAiS .. ...... ... ...... .. .................................. .. .. .... ..... .. .... ....... ... .. ....... 886 


8. 	 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS I .... ............... ..... .. . ... .. ....... . ..... .. . . .. .. ...... . ... ..... .. ........ .. .. ...... .. ........... . 889 


9. 	 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS II E REMiSSÃO .......... ...... ..................... ....... ..... ... ........ .. ......... .. ..... ........ ...... 891 


10. MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS OU RESPONSÁVEL E CONSELHO TUTELAR ............. .. .... .. .. .. ....... ..... .......... 892 


11 . APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL.. ....... .. ........ ... ... .. .. .. ... ....... . ...... ... .................... .. ... .. .. .... ..... .. ........ ... .... 894 


12. CRIMES E INFRAÇÕES ADMINiSTRATiVAS .... .. . .. .. .... .... ..... .... .. ...... .... .... .. ..... ... ............. .... .. .. .. ... .. .. ... .. . ...... ... 896 


DIREITO PENAL 	 901 


PARTE GERAL................. ................................ .. .......... ....................................................................... .. ............................. ........ 901 


1. 	 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O DIREITO PENAL .. ...... ....... .. .. ..... ...... ... ... .... . .......... .. .... .. .. .. ............... ..... .. 901 


2. 	 DIREITO PENAL E SUA CLASSIFICAÇÃO. PRINCíPIOS ... ...... ..... ... ....... ....... ........... .. .... ... ..... .. ........... ......... 903 


3. 	 FONTES DO DIREITO PENAL. .. .......... ......... .... ......... .. ............. ...... ..... ........ ........ ... .... ..... ... ..... .. .... .. ... ........ ........ .. ........ 905 


4. 	 INTERPRETAÇÃO DO DIREITO PENAL. ......................... .. . ... ............ .... ... .... .. .. ... ..... ........... . 906 


5. 	 APLICAÇÃO DA LEI PENAL ...... .. ... ........................ .... ... .. .. . ... ... ..... ... ... .. ......... .. .. ...... ... .... .... 908 

-	 12 

6. 	 TEORIA GERAL DO CRIME ....... .. ......... ... .. ........ .......... ... ...... .. ....... ... ....... .. .. .... . ... ......... .. ... .. ..... ..... .. ..... .... .... ...... .. 913 


7. 	 DAS PENAS ............ ........ ... .... ............. .... .. .. . ... ........... ........ . ........ . . ..... ...... .... .... ......................... ........... 928 


8. 	 CONCURSO DE CRIMES .... ... .......... ......... .. ........ ........... ....... .. . . .... ... ... ... .. ... .. ... ... .. ..... .. .. ..... . .... .. . .... .... .. ......... ...... 935 


9. 	 SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) ........... . ............................................. ... .. . .. ......... .. ... ... ............ 937 


10. LIVRAMENTO CONDiCiONAL ................. .... ........... ......... ....... .. ... ........ . . ..... ... ..... ... ... .. ........ ... ..... ... ..... .... ... 939 


11 . EFEITOS DA CONDENAÇÃO E REABILITAÇÃO ....... ... . ....... ......... .... .. .. . . ....... ..... .... ..... ... ........ ........... ... .. .... 940 


12. MEDIDAS DE SEGURANÇA .. ........... ...................... ........ ... .... .. .. ... .. .... ....... ..... ... . .. ... ....... .. ...... .. ........ ... ... .. .. .. .... ......... 941 


13. PUNIBILIDADE E SUAS CAUSAS EXTINTiVAS ............ .. .. .. ..... .. .. ......... ........ .. ...................... ..... .. ....... ......... .. ........ ................. 943 


PARTE ESPECIAL .............................................. ............. .............. .. ....... .................... ...............................................................947 


1. 	 CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA DOS CRIMES. INTRODUÇÃO À PARTE ESPECIAL DO CP ........ .. ...... ....... ......... 947 


2. 	 CRIMES CONTRA A VIDA. ..... ....... .......... .. ........ ........ ........ ... .... .. .... .... ...... .......... .. ....... .. ....... ..... .. ..... ...... ... .. .... .......... 949 


3. 	 LESÃO CORPORAL .......... ........... ... .. .. .. .... .. .... .... ....... .. .... ... .......... ...... .. ........ . .... .... .... .. ........ .. ....... ......... .. .. ................ . 956 


4. 	 CRIMES DE PERIGO INDiViDUAL ...... . ...... .. .. .. ....... .... .. .......... .. .. ... ...... .. .. ... .. ... ... ... .... .. ....... ..... .. . .. ..... ... .. ... ....... 960 


5. 	 CRIMES CONTRAA HONRA .............. ....... . .. ............ .. .......... . ...... ...... ....... ..... ... ..... ...... .. .. ...... .. .... .. .. ..... ...... ..... .. .... .. 966 


6. 	 CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL .......................................................................................................... 972 


7. 	 CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO ......... ....... ... .. ..... ... .. ... .. .. .... .... ...... ... .... ...... .... .. .. ... .. ...... ...... .. ... ... ....... ...... .. ............ 977 


8. 	 CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ................................................... .. . .......... ... ....... ...... ... .... ... ... ............... 990 


9. 	 CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ..... ... ... .. ... .. ...... ...... .. ......... ...... .. .. .. .. .... ..... .. .. .... .... ....... .......... . 993 


10. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLiCA .. ..... ... .... .. ...... ........ ...... .. ... .... .......... ................ ......... ... ... .... ......... ......... ....... ........... 996 


11 . CRIMES CONTRAAADMINISTRAÇÃO PÚBLlCA. ........ ....... .... ... .................. .. ........ ............. .. ........... .. ......... ......... .. 998 
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.990 

.993 

.996 

.998 

COMO PASSAR - SUPER-REVISÃO SUMÁRIO 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECiAL................................ ..................................................... .. ... ............................ ... ... ... ...........1003 


1. CRIMES HEDIONDOS ......... .. .. ... ....... .. ... ......... .. ........... . .. . .. . .. .. . . . ........ ... ... . .. ........... ....... ... . ............. ... .. 1003 


2. LEI DE TORTURA ...... .... ...... .. ... ... ....... ... ... .. .. .. .. .. .. ...... ... ... .... ... .. .. .... .. .... .. .... ... .. ... ....... .. ...... ........... .. .. ..... .... .. .. .. ... . .. 1005 


3. LEI DE DROGAS ................................ .... . ...... ... ... .. .. .. ..... .... ........... .. ....... . .. .. .................... .. .. ............... ..... .. ... .. . 1008 


4. ESTATUTO DO DESARMAMENTO ..... .. ................. .. ................. .. .. ....... .. . .. ... .. ......... .. ................................... .. ..... 1011 


PROCESSO PENAL 1015 


1. LINHAS INTRODUTÓRIAS ......... .. ............ ... ....... ........... ..... .. .... .... .... .. .. .. ..... ........... ...... .... .. ... .. .. .... ... .. .. ... . .. .. . 1015 


2. FONTES DO DIREITO PROCESSUAL PENAL ..... .. .. .. .... .. .... .. ...... ......... .... ... .. .... .... .... .. ... ... ..... .... ..... .. ... .. ............. 1015 


3. INTERPRETAÇÃO DA LEI PROCESSUAL .. .. .... ..... ... .. ... ................................... .... .. ...... .. ... .... .... ... ............... 1017 


4. LEI PROCESSUAL NO ESPAÇO, NO TEMPO E EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS . ... .. ........ ......... .. .............. .. ....... 1018 


5. SISTEMAS (OU TIPOS) PROCESSUAIS PENAIS .. ..... ....... ...... ....... ....... ... .... .. .... ..... .. .. ... .. ....... .. .. ...... .. ....... 1020 


6. PRINCíPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS PENAIS .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... ... .. . .................. .. ... .. ..... .. .. ........... 1021 


7. INQUÉRITO POLICIAL (IP) .. ................. .. .. .. .. .. .. ... ...... .. .. ... .. ... . ... ... ..... ... ..................... .. .... 1026 


8. AÇÃO PENAL .......... .............. ... ................ .. ... .... ......... .. .... .... ... ... .. . . ..... ... ...... .. ....... ... .. ....... ....... .. ...... ... ......... ... 1034 


9. AÇÃO CIVIL EX OELlCTO .... .... .......... ... .......................... .. ... ... .. ..... .. .... .. .. . . ...... ... ... ..... .. .... ... .. .. .. .. .. .. ....... . 1043 


10. JURISDiÇÃO E COMPETÊNCIA ..................................... ......... ... .... .... ... .. ...... ... .. ... .......................... .. .. .. ...... .. ......... 1045 


11. QUESTÕES E PROCESSOS INCiDENTES .............. ... .. ... ....... .. .... ................... ... ... ......... ................ .. .... .... ..... .. .. ... .... 1055 


12. PROVA............. ..... ... .. ....... ... ..... ....... .. ... .. ... ..... ... ... ... ... ... .. .. .. .... .... .. ... .. .... ....... ........................................ .. .. .... .. .. .. ..... 1061 


13. SUJEITOS PROCESSUAIS ...... ................. .. ....... .. .. .. .. . ..................... ........................ .............................. ....... 1072 


14. PRISÃO, MEDIDAS CAUTELARES E LIBERDADE PROVISÓRIA (DE ACORDO COM A NOVA LEI 12A03/11) .... 1078 


15. CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ........... .... ... .. .. ...... .. .. ....... .. .... ... .. .. .. .. ... ...... .... .. .. ...... ..... .. ............ .... .. ....... ... ... ................ 1098 


16. SENTENÇA PENAL ........................................ .. .. ..... . . ........... ............................... 1100 


17. PROCEDIMENTOS PENAiS ......................... .. ........ ..... ....... ... .... .. .... .. ... ... .. ....... . .. .... .. .................... .. ........ 1104 


18. NULIDADES ..... .. .. ...... .. .. .... .. .. .. ... .... .. ....... .... .. ... .. .. ... .. ... . ... ... .. .. .. .. ... .. ... ..... .. .... ... ... ... .... ... .. .. .. ... .. .... .. .. .. ..... .. .... ......... 1113 


19. RECURSOS .............. ... ................................... ........ ... ..... . . . ... . . .. ....... .. ... .. .. ... .. ... .... .. ... ................... .... 1116 


20. AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO...... .... .. .. .. ... ........ ... ... .. .. ...... ...... .. ... ....... .. .. .. ......................................... .. .... 1126 


DIREITOS HUMANOS .- "-."-::" -:c.':"~' 1131 


1. INTRODUÇÃO.. .. . .. ...... ... ... ... .. ..... .. ........ .... ........... ....... ........... .. .. ........ .. ............. 1131 


2. DIREITOS HUMANOS SOB A ÓTICA GERACIONAL ... .... ... .. ... . .. ... .. ....... .. .......... 1132 


3. CARACTERíSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS ....... .. .. .. ............. .. . .......... .. .. .. ..... 1132 


4. CLASSIFICAÇÃO .................................... .. ...................... ... . . ... ......... .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ....................... 1134 


5. MITIGAÇÃO DA SOBERAN IA ......... ... .. .. .. .. ... .. ..... ...... ... .. ........ ... ... .. ... ..... ... .. .. .. .... .... ... .. ..... ..... ... .. ................ ............ 1134 


6. DIREITO HUMANITÀRIO ...................... .. ...... .. ... ... .. .... ... .... ... .......................... .... .. .......................... .. ... ...... 1135 


7. SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO ............... .......... .... .. . .. ..... .............. .. ............................................................. 1136 


8. SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO ESPECíFiCA ........... . ................ .. .. ... .. ..... .... .. ... .. . .. .. .............. .. ...... .. ....... 1139 


9. SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO...... .... ... ... .. ...... .. ....... ... .... ........................ .. ......... .. ... .. .... .... .... .. .. ....... .. .. ..... ..... 1142 


10. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO ...... .. ....... ............ ..... . .. ........................ .... ..... .. .. ..... .. ... .... . .. .. .. .. ........... ... .. ..... 1144 


11 . DIREITOS HUMANOS NO BRASIL .... .. ............................ .. .... .. ...... .. ... ...... .. ........... .. .. ....... .. ........................... .. ......... 1144 
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