
'vidade docente, sempre acreditamos que as avaliações 
s acadêmicos deveriam fazê-los raciocinar como se 

diante de um caso real, concreto, que os fizessem apre
adequadas para os problemas que o Direito apre
·a. Assim, todas as avaliações até hoje aplicadas 
foram elaboradas com questões discursivas. E 

o sucesso alcançado com essa fonna de avaliação, 
serve como forma de preparação para concursos jurí

fase discursiva, muitas das questões constantes de 
licadas aos alunos foram inclu ídas na segunda parte 
ntamente com as respectivas respostas. 

é destinada aos estudantes do curso de Direito e a 
lssionais das diversas áreas jurídicas; mas também foi 
dirigida a pessoas que não atuam em carreiras jurídi

isam aprender e entender o que são os fatos jurídicos 
disciplina. 

de toda dedicação e cuidado na produção desta obra, 
s com a ideia de levar qualidade e verdade ao lei

s a pretensão de esgotar os assuntos ora abordados. 

lembrando que a finalidade desta obra é fazer 
leitores aprendam e entendam os fatos jurídicos de 

tivo. Esperamos que essa finalidade seja alcançada. 

Lendl Silva 

,:', IA 
'-~----
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