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1. Introdução

3 MANEIRAS DE PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO:

1- Muito Estudo -> maneira burra!

2- Estudo sem método + sorte

3- Estudo com método + sorte

Seja qual for a área em que você for fazer concurso público, o problema será sempre o 
mesmo: 

• muita matéria;
• muitos candidatos por vaga e
• pouco tempo para preparação.

A única maneira de se passar em concurso público é através de estudo. Porém, não basta 
apenas isto. Muitos estudam e não passam. Por quê? 

Para se obter êxito em um concurso público (ou até em algum outro projeto pessoal), 
devemos manejar os seguintes tópicos:

              

1.1 Tempo

Por mais afazeres que tenhamos diariamente (trabalho, filhos, etc.) sempre é possível 
maximizar o tempo de estudo. Mas apenas ter bastante tempo não implica aprovação. É preciso saber 
usar bem o tempo. A Falta de tempo tem três motivos básicos:
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1- Falta de prioridade;
2- Falta de organização;
3- Multiplicidade de responsabilidades.

Não há um número ideal  de horas para estudar por semana. O ideal seria estudar o 
máximo de tempo possível, mantida a qualidade de vida e a qualidade do estudo!

Nas várias apresentações deste trabalho, coligi a seguinte informação:

Este é um dado importante, porquanto você poderá ter uma boa idéia comparativa em 
relação a seus concorrentes. Se você está muito abaixo em número de horas de estudo semanais, já 
larga em desvantagem. Esta situação ocorre, normalmente, quando a pessoa trabalha durante o dia e 
ainda tem outros compromissos, como filhos, por exemplo. Neste caso, deverá procurar aumentar o 
tempo de estudo, dentro de suas possibilidades.

Qualidade  x  Quantidade  do  estudo:  muitas  vezes  quem estuda  mais  horas  tem um 
rendimento inferior em relação a quem estuda menos. Porque, na verdade, o “Tempo Real de Estudo” 
é menor!

Com este estudo você poderá aumentar o “Tempo Real de Estudo”, pois:

- Aumentará a “Qualidade do Estudo”;
- Aumentará as horas estudadas. Além do método a seguir exposto, poderá o candidato 

utilizar os mais variados intervalos de tempo durante as tarefas diária para estudar (filas de bancos, 
filas de supermercado; espera em consultórios; banheiro (!); etc). Um boa idéia seria fazer gravações 
de áudio com a matéria e escutá-la durante o dia, enquanto realiza outras tarefas (na academia de 
ginástica; enquanto dirige carro; no banho(!); etc.).

1.2 Pessoa

Você sabe como funciona o cérebro humano? Não? Eu também não. Talvez ninguém 
saiba. Mas uma aproximação pode ser feita através de uma analogia com o funcionamento de um 
computador.
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Na média, os candidatos a concursos possuem 25 horas por semana para estudo.

Já quem apenas está estudando, possui uma média bem maior. Pelo levantamento que 
fiz, uma pessoa nesta condição possui mais de 40 horas de estudo por semana.

“Tempo Real de Estudo” = horas estudadas x “Qualidade do estudo”
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a) A CPU do computador corresponderia ao raciocínio e à inteligência na pessoa. Em 
que pese não podermos alterar nossa inteligência, podemos melhorar nosso raciocínio jurídico através 
de treinamento. 

b) O HD/RAM correspondem à memória na pessoa. É importante requisito, porquanto a 
quantidade de matéria abordada nos concursos públicos é grande, devendo o candidato saber guardar 
as informações.  Também a memória pode ser melhorada,  utilizando-se algumas técnicas que serão 
abordadas neste trabalho.

c) A Entrada/Saída (vídeo, teclado, periféricos, etc.) corresponde à escrita e a fala na 
pessoa. A expressão, que no nosso caso específico é a palavra escrita quando se vai fazer a prova (ou 
eventualmente a expressão oral, em provas orais), também pode ser melhorada através de treinamento. 
Para  melhorar  nossa  escrita,  deve-se  procurar  escrever  muito  (e  não  apenas  textos  jurídicos,  mas 
também é útil trocar correspondências e/ou emails com amigos sobre os mais variados assuntos). Se 
você tem algum problema relacionado à fala, poderá também contratar profissionais especializados 
(cursos específicos de oratória e desinibição ou até fonoaudiólogo).

Agora percebemos porque muitos candidatos, apesar de possuírem conhecimento e bom 
raciocínio, acabam por não obter êxito. É que os três blocos (raciocínio, memória e expressão) devem 
estar em equilíbrio.  Pouco adianta alguém que saiba muito da matéria,  mas peque quando tem de 
transmiti-la. Também não vale alguém muito bom na expressão, mas com pouco conhecimento.

1.3 Planejamento e disciplina

São os grandes segredos para a aprovação. Um bom planejamento pode minimizar o 
fato  de  termos  pouco  tempo  para  estudar.  A  disciplina  fará  com  que  sigamos  o  caminho  já 
determinado.

A seguir  apresentarei  meu método para maximização de tempo e meu planejamento 
para concurso. De antemão assevero: mesmo que você não concorde com um ou outro tópico que será 
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abordado,  ou  até  discorde  de  todos,  deve  pelo  menos  convencer-se  que  é  imprescindível  ter  um 
planejamento, qualquer que seja => um mal planejamento é sempre melhor do que nenhum.

 A presente exposição será dividida em duas partes principais: a primeira é genérica, 
pode ser utilizada para qualquer concurso público, seja na área jurídica, fiscal, etc., ou até mesmo para 
outros projetos pessoais  (escrever um livro, fazer  um regime...).  É composta pelos itens 2 a 5.  A 
segunda parte é específica para a área jurídica e consta do item 6.

2. Concurso Público: um projeto

A aprovação em um concurso público significa muito profissionalmente.  Pode ser a 
obtenção de um ideal de vida. Assim, justifica alguns sacrifícios para se obter o almejado sucesso.

Neste  projeto,  deverá  o  candidato  envolver-se  “de  corpo  e  alma”.  Deve-se, 
primeiramente, responder à questão:  QUERO PASSAR NO CONCURSO?  Caso sua resposta seja 
afirmativa,  você  deve  estar  consciente  de  que  fará  alguns  sacrifícios  até  obter  a  aprovação.  Este 
sacrifício  vai até  a aprovação.  Após tomar posse no cargo público,  você poderá retomar sua vida 
normal, porém, agora profissionalmente realizado.

E o sacrifício não será apenas seu: seus familiares e amigos também participam. Às 
vezes, o nosso projeto começa a soçobrar em casa, na medida em que não obtemos o necessário apoio. 
Assim,  deve-se  trazer  todos  os  familiares  para  o  nosso  projeto,  convencendo-lhes  do  sacrifício 
temporário e das vantagens futuras que advirão de uma aprovação.

Cada concurso tem suas características próprias, tem seu próprio “DNA”. Nos próximos 
tópicos  serão  dadas  sugestões  de  como descobrir  a  “genética”  de  um concurso.  Suponhamos que 
determinado concurso tenha a seguinte exigência:

          Conhecimento
100%

75%

50%

25%

         Penal   Civil   Const   Admin   PrCiv   PrPen   Tribu   

Alguém que se prepare sem o devido planejamento, poderá chegar na prova sabendo, 
por exemplo, mais Direito Civil que o necessário, e menos Direito Administrativo que o necessário, e 
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assim acabar não se classificando. Este candidato acabará por ser aprovado quando souber muito de 
todas as matérias, mas isto levará muito tempo. Então poderá ocorrer, e isto é muito comum, que esta 
pessoa acabe desanimando e desistindo de prestar concursos públicos. 

3. Cronograma

3.1 Mapa semanal
Antes  de  confeccionarmos  nosso  cronograma,  devemos  determinar  quantas  horas 

semanais dispomos para estudo. Proponho fazermos dois mapas semanais: um mapa semanal normal, 
para o estudo quando se está longe da data da prova; e um mapa semanal “de guerra”, quando se está 
mais próximo. Pode-se adotar o segundo mapa no momento em que é publicado o edital do concurso 
que se quer fazer, pois, normalmente, a prova será aplicada nos meses próximos.

Ao confeccionar o mapa deve-se evitar o excesso de estudo, o que a médio ou longo 
prazo poderá ser prejudicial, na medida em que a pessoa fica cansada e estressada. O ideal é cada um 
conhecer o seu limite, e trabalhar dentro dele.

A seguir, exemplos de mapas semanais.

6



palmeira.aula@bol.com.br

Mapa Semanal normal

Hora
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

7:00 – 8:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Dormir Dormir
8:00 – 9:00 Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Dormir Dormir
9:00 – 10:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Dormir Dormir
10:00 – 11:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Dormir Dormir
11:00 – 12:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Livre Livre
12:00 – 13:00 almoço almoço almoço almoço almoço almoço almoço
13:00 – 14:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo
14:00 – 15:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
15:00 – 16:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
16:00 – 17:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
17:00 – 18:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Livre Estudo
18:00 – 19:00 Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Livre Livre
19:00 – 20:00 Janta Janta Janta Janta Janta Livre Livre
20:00 – 21:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Livre Livre
21:00 – 22:00 Estudo Estudo Livre Estudo Livre Livre Livre
22:00 – 23:00 Estudo Estudo Livre Estudo Livre Livre
23:00 – 24:00 Dormir Dormir Livre Dormir Livre Livre Dormir
Total 5 horas 5 horas 3horas 5 horas 3horas 4 horas 5 horas
Tempo total 30 horas semanais

Mapa Semanal “de guerra”
Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
7:00 – 8:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Dormir Dormir
8:00 – 9:00 Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Dormir Dormir
9:00 – 10:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
10:00 – 11:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
11:00 – 12:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Livre Livre
12:00 – 13:00 almoço almoço almoço almoço almoço almoço almoço
13:00 – 14:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo
14:00 – 15:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
15:00 – 16:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
16:00 – 17:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
17:00 – 18:00 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Estudo Estudo
18:00 – 19:00 Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Trânsito Livre Estudo
19:00 – 20:00 Janta Janta Janta Janta Janta Livre Livre
20:00 – 21:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Livre Livre
21:00 – 22:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Livre Livre
22:00 – 23:00 Estudo Estudo Estudo Estudo Estudo Livre Livre
23:00 – 24:00 Dormir Dormir Livre Dormir Livre Livre Dormir
Total 5 horas 5 horas 5horas 5 horas 5 horas 7 horas 8 horas
Tempo total 40 horas semanais

3.2 Programa do concurso x provas anteriores
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O passo seguinte é a análise minuciosa do programa do concurso. Se o edital ainda não 
saiu, utiliza-se o edital do concurso anterior, pois normalmente pouca alteração apresentará em relação 
ao concurso seguinte.

É  imprescindível  termos  um  banco  de  provas  de  vários  concursos  públicos, 
especialmente  do  concurso  que  se  quer  fazer.  SÃO  INDISPENSÁVEIS  AS  PROVAS 
ANTERIORES DO CONCURSO QUE SE VAI FAZER!  Sem elas,  nem comece a  estudar!  O 
confronto  do  programa  do  concurso  com  as  questões  das  provas  anteriores,  nos  revelam  o  que 
REALMENTE é matéria de argüição. Chega-se, invariavelmente à conclusão que, menos de 30% do 
programa é efetivamente pedido. 

Exemplo:  concurso de Juiz Estadual do RS  (concurso de 2001). Através da análise das 
provas anteriores, chega-se à seguinte conclusão:

Conc. Civil  (12 
questões)

Proc. 
Civil  (12 
questões)

Penal
(12 
questões

Proc. 
Penal  (12 
questões)

Const.
(8 
questões)

Comerc.
(8 
questões)

Admin.
(8 
questões)

Tribut.
(8 
questões)

1997 Contratos:4; 
pessoas: 2; 
atos:1; 
prescrição:1; 
sucessões: 1; 
coisas:2; 
resp. civil: 1

Ação: 2;
Recursos: 4;
proc. Sum.: 1;
efeitos  civis 
penais: 1;
prova: 1;
sentença: 2;
processos  em 
espécie: 1.

Tipificação: 6;
Excludente: 1;
Prescrição: 1;
Lei penal: 1;
Aplicação  da 
pena: 3.

.... ... ... ... ...

1996 Contratos: 4.;
pessoas: 1;
alimentos: 2;
prescrição: 1;
sucessões: 1;
coisas: 2;
família: 1

Recursos: 3;
Interv terc: 1;
Proc. Ord:2;
Jurisd.: 1;
Nulidade: 1;
Sentença: 1;
Cautelar: 1;
Mand Seg: 1

Teoriacrime:3
Aplic pena: 4;
Tipificação: 4;
Presc: 1

... ... ... ... ...

Aqui começa a etapa “matemática”. Exemplo para direito civil:

• 12 questões de um total de 80 => 15%. Logo, 15% do tempo total disponível para estudo 
será de Direito Civil;

• Estes 15% serão divididos da seguinte forma: 30% para contratos, 17% para pessoas, 17% 
para coisas e 8% para cada uma das demais (atos, prescrição, sucessões, resp. civil);

• Dificuldade/facilidade: pode ocorrer de você ter maiores conhecimentos em determinada 
matéria em relação a outras. Neste caso, é interessante fazer uma correção nos pesos das 
matérias.
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Concurso Juiz Federal Substituto – TRF4
DIREITO PREVIDENCIÁRIO IX X XI XII XII

1. Seguridade. Natureza, fontes e princípios. Eficácia e 
interpretação das normas de Seguridade. 

79, 80 82 76,

2. Regime geral.  Segurados e dependentes.  Inscrição e 
filiação. Qualidade de segurado. Manutenção e perda. 

81

3. Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência. 
Distinções. 

81

4.  Previdência  Social  Rural  e  Previdência  Social 
Privada.  Regimes  especiais.  Regime  previdenciário  do 
servidor estatutário. Previdência complementar. 

86

5. Custeio. Salário-de-contribuição. Limites. Reajustes. 79, 80
6. Prestação. Carência. Benefícios. Fator previdenciário. 
Renda  Mensal  Inicial.  Aposentadorias,  auxílios  e 
pensões. Prescrição. 

85, 83, 86

7.  Cálculo  de  benefícios.  Valores  mínimo  e  máximo. 
Reajustes, revisões e valor real.

86

8. Serviços. Habilitação, reabilitação e serviço social. 80, 
9. Contribuições sociais. Natureza e espécies. 88
10. Ação previdenciária. Justificação. Tempo de serviço 
e  tempo  de  contribuição.  Contagem  recíproca. 
Indenização  de  contribuições.  Compensação  entre  os 
regimes  de  previdência.  Juizado  Especial  Federal: 
questões previdenciárias. 

89, 90

3.3 Montagem do cronograma

Uma vez fixado o mapa semanal de tempo de estudo, a matéria a ser estudada e seu 
peso, estamos aptos a montar nosso cronograma.

Deve-se, primeiro, definir o tempo, em meses, de estudo. Sugiro fazer um cronograma 
para o período em que o edital do concurso que se quer fazer ainda não saiu. Através de informações 
no meio dos “concurseiros”, normalmente se tem uma boa idéia de quando o próximo concurso sairá. 
Utiliza-se esta informação e se monta o cronograma para antes do edital. Uma vez que tenha saído o 
edital, deve-se reformular o cronograma, adaptando-o ao novo tempo disponível e também ao mapa 
semanal “de guerra”.

A seguir daremos um exemplo. Há rumores de que o próximo edital do concurso para 
Juiz Federal sairá em março de 2003. Então, pode-se trabalhar com um cronograma que comece em 
agosto/2002 a estenda-se até finais de fevereiro/2003. Normalmente, reservo o último mês para uma 
revisão geral. Então, se direito constitucional corresponder a, digamos, 10% do tempo total, somamos 
as horas neste período (26 semanas - agosto até janeiro - x 35 horas = 910 horas) e calculamos => 10% 
corresponde a 91 horas de estudo de constitucional.

Dentro de cada matéria, deve-se dividir o tempo de acordo com o levantamento feito 
com as provas anteriores.

Faz-se  isto  para  todas  as  matérias  até  fechar  as  910  horas.  Em  seguida  deve-se 
preencher o cronograma. Aqui atenta-se para:

• Mais específico  possível:  deve-se,  ao montar  o cronograma, definir-se o mais próximo 
possível  a  matéria  que  se  vai  estudar  na  hora  marcada.  Evite-se,  p.ex.  no  caso  de 
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constitucional,  denominações  genéricas  como  “direitos  fundamentais”  e  prefira-se 
“nacionalidade”, “partidos políticos”, etc.;

• Sem  concentração  da  mesma  matéria:  deve-se  “espalhar”  as  matérias  ao  longo  do 
cronograma,  evitando  o  erro  comum  de  querer  “matar  logo”  uma  matéria.  Para  o 
aprendizado e  memorização  é  importante  que voltemos  ao  tema periodicamente,  o  que 
recomenda este tipo de disposição.

AGO Manhã Tarde Noite SET Manhã Tarde Noite
1 Const-nacion 1
2 2
3 3
4 Const-nacion 4
5 5
6 6
7 7
8 √Const-nacio 8
9 9

10 10
11 11
12 Civ-contr-

princípios
12

13 13
14 Civ-contr-

prin
14

15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31

À medida  em que vamos estudando e  cumprindo o cronograma,  deve-se utilizar  as 
marcas ao lado de cada horário:

• √  : quando cumprimos o estudo no turno;
• ± : quando se iniciou, mas não se venceu a matéria prevista;
• χ : quando sequer se estudou na hora marcada.

Tais marcações são importantes para sabermos como está nosso estudo.  De forma alguma 
devemos alterar o cronograma se, acaso, não cumprimos algum prazo. Assim, se no dia em que eu 
deveria estudar, p. ex., “proc penal-inquérito policial”, ocorreu algum imprevisto e não pude cumprir o 
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cronograma,  devo  apenas  colocar  o  símbolo  de  não  cumprido  junto  do  cronograma.  É  comum 
ocorrerem imprevistos e se deixar de cumprir um item ou outro. Não devo voltar atrás, deixo para o 
final do cronograma e analiso quais os itens não foram cumpridos e os distribuo novamente no mês de 
sobra (no exemplo, fevereiro).

Deve-se atentar para o fato de que, se tenho muitos itens não estudados, o mês de fevereiro que 
deveria ser usado para uma revisão geral em toda a matéria, será usado para “tapar os buracos” do 
cronograma, o que não é interessante.

Revisão Geral: como já explanado, nosso cronograma deverá ter um período em aberto 
onde faremos uma revisão geral de toda a matéria. O tipo e a extensão da revisão dependerá do tempo 
reservado. Normalmente neste período deve-se priorizar a leitura da CF e dos Códigos, bem como a 
leitura de esquemas e mementos.

Cronograma após o edital:  após a publicação do edital,  mesmo que o cronograma 
normal esteja no meio, deve-se parar e fazer NOVO CRONOGRAMA de acordo com a data prevista 
da prova e com o mapa semanal “de guerra”. Valem as mesmas regras anteriores, inclusive com o 
período de revisão geral que poderá ser a semana anterior à prova.

Resumido – Passos para montagem do Cronograma:

1- Confecção do “Mapa Semanal”;
2- Análise do programa do concurso e das provas anteriores: determinação do peso de 

cada item do programa;
3- Cálculo e ajuste dos percentuais;
4- Determinação do tempo total em horas até a data da prova (ou até uma data limite, 

quando não se sabe a data da prova);
5- Montagem do cronograma: distribuição da matéria pelo intervalo de tempo.

4. Dicas de Estudo genéricas

4.1 Resumos: técnica gênero-espécie

Há várias maneiras de estudar. Você com certeza já tem a sua. Eu, particularmente, 
gosto de fazer esquemas e resumos, atentando para a máxima: “ler um livro apenas uma vez”. Mas, é 
claro, se seu método de estudo não é este, se você gosta apenas de ler ou se faz apenas algumas 
anotações, sem propriamente fazer um resumo estruturado, tudo bem! Não vá alterar seu modo de 
estudar, pois se você chegou até aqui é porque este método tem méritos.

O resumo deve ser feito salientando-se os gêneros e suas respectivas espécies. Além 
disto,  deve-se  “limpar”  o  resumo  o  máximo  possível,  devendo-se  evitar  qualquer  referência  não 
importante. Interessante é utilizar o recurso “notas de rodapé” que possui o WORD para se obter esta 
limpeza. No apêndice 1, há exemplo de resumo.

Lembram  dos  três  blocos  que  compõem  o  cérebro?  Pois  através  da  confecção  de 
resumos  conseguimos  melhorá-los  ao  mesmo  tempo.  Quando  lemos  e  nos  obrigamos  a  resumir, 
condensar  a matéria  em poucas palavras,  melhoramos  o raciocínio  jurídico.  A expressão escrita  é 
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aprimorada, pois estamos escrevendo especificamente sobre direito. E a memória é ajudada, na medida 
em que o próprio resumo é um excelente lembrete.

4.2 Memorização: mnemônicos; paisagem

Mnemônicos  são  palavras  que  fazem  lembrar  a  matéria.  Ex.:  IPE  (elementos  da 
culpabilidade:  Imputabilidade,  Potencial  consciência  da  antijuridicidade,  Exigibilidade  de  conduta 
diversa). Normalmente formadas pelas iniciais das palavras que se quer memorizar. Como não possuo 
uma boa memória, tenho utilizado muito este tipo de técnica.

A paisagem é outro método muito interessante para memorização. É utilizada pelo Pe. 
Quevedo, que é considerado como possuidor de uma memória prodigiosa. Consiste em associarmos os 
tópicos da matéria que se quer guardar com locais físicos que conhecemos. 

Particulamente, prefiro construir um edifício mental e interagir com ele. Logo que se 
chega no meu edifício de Direito Penal, à porta, alguns anciãos me saudam com os princíos penais 
escritos em tábuas. Ao passar pelo átrio, abrem-se várias portas. Um delas é referente ao Direito Penal 
Internacional. Quando bato na porta, a Prof. Cláudia Lima Marques atende e, sem me cumprimentar, 
vai logo dizendo: “Pelo Princípio da Territorialidade, a lei penal só tem aplicação no território do 
Estado que a determinou, sem atender à nacionalidade do sujeito ativo ou do passivo. Já o Princípio da 
Extraterritorialidade pode ser condicionado ou incondicionado”.

Você pode ir além, e desenhar uma planta baixa do edifício, e à medida em que for 
estudando, acrescentar detalhes nesta planta. Com este método fica fácil rever a matéria, pois basta 
visitar-mos mentalmente o edifício e percorrermos os vários corredores e salas, interagindo com os 
detalhes do prédio e com as pessoas que estão lá dentro.

4.3 Estudo em grupo

O estudo em grupo pode ser muito proveitoso, desde que nos atentemos para algumas 
premissas básicas:

• Os  componentes  do  grupo  devem  estar,  mais  ou  menos,  no  mesmo  estágio  de 
conhecimento;

• Deve-se ajustar previamente a matéria a ser abordada em cada encontro (os componentes 
do grupo devem ter seus cronogramas combinados);

• O ideal é que a matéria seja estudada antes por cada componente e o encontro seja apenas 
para discutir sobre dúvidas e pontos interessantes, mas nunca para efetivamente estudá-la;

• Pode-se,  após  uma  breve  discussão  sobre  a  matéria,  resolver-se  questões  de  concurso 
referentes ao tema;

• Outra possibilidade é fazer encontros tipo “seminário” onde cada membro do grupo profere 
uma aula sobre determinado assunto, podendo, inclusive, entregar resumos e esquemas para 
os demais.
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5. A Prova

5.1 A semana da prova

Após um laborioso estudo,  finalmente  chegou a  semana da prova.  Normalmente,  as 
pessoas resolvem “dar tudo” nesta semana. Acabam por chegarem cansadas e estressadas na prova.

Se você elaborou um bom cronograma, seguiu-o à risca, treinou bastante em provas 
anteriores,  esta  semana  deve  ser  bem  moderada.  Reserve-a  apenas  para  ler  Códigos,  CF  e  seus 
apontamentos. Relaxe na carga horária, procure fazer caminhadas,  ir ao cinema. Se não conseguiu 
estudar o que tinha planejado, não será nesta última semana que conseguirá.

Nestes últimos dias, você não deve aprender matéria nova. Deve apenas revisar o que 
foi estudado. Pegue seus apontamentos, releia-os, pinte-os, faça mnemônicos para memorizar. Visite 
seus edifícios.

5.2 Prova objetiva

5.2.1 Planejamento

Você planejou seu estudo, fez e cumpriu um cronograma. Como, então, fazer a prova? 
Aqui, também o segredo é planejamento.

Cada prova deve ser pensada em detalhes antes de seu início. Você deve montar um 
cronograma para a confecção da prova.

A montagem deste cronograma depende do tipo de prova, número de questões e tempo 
total  para  término.  Deve-se  estabelecer  marcos  temporais  onde  determinadas  tarefas  devem estar 
prontas. Costumo levar um relógio de pulso com despertador para alertar-me da passagem do tempo. 
Eu devo levar a prova, e não ser levado por ela.

Ex.: a prova para Juiz Federal possui 100 questões, para serem feitas em 5 horas. Dividi 
a prova em duas partes de 50 questões, para serem feitas em duas horas cada. Se a prova começa às 8 
horas, coloco o relógio para despertar às 10 horas. Neste ponto avalio se estou próximo da questão 50. 
Se  estou  aquém,  devo  acelerar.  Novamente  coloco  o  relógio  para  despertar  ao  meio-dia.  Neste 
momento, já devo ter visto todas as 100 questões.

Observação importante: como o seu cronograma da prova é bem rígido, você não pode, 
sob pena de não cumpri-lo, ficar muito tempo preso em uma questão. Se estou perdendo muito tempo, 
pulo a questão e deixo para resolvê-la na uma hora final que reservei. Também não devo sair antes do 
tempo! Se estou bem adiantado na prova (estou achando a prova fácil!), devo utilizar este tempo para 
rever as questões, mesmo aquelas que não tenho dúvida! De forma alguma devo sair antes. Estou 
programado para sair com o fiscal da sala!
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5.2.2 “Fechamento” da Prova – técnica do “chute”

A hora que sobrou é utilizada para passar para a grade as questões e terminar aquelas 
questões que pulei. Costumo levar um lápis de ponta suave e fazer uma marcação leve na folha ótica, 
apenas das questões que não tive dúvidas. Neste ponto, conto o número marcações em cada opção. Se, 
por exemplo, tiver menos B e C, utilizo esta informação para fazer as questões em branco. Volto, 
então, para o início da prova, e faço as questões que deixei em branco.

Observo que, se você ficou em dúvida em determinada questão entre, por exemplo, as 
opções D e E, uma delas deve ser escolhida, e não entre B e C, apesar destas opções apresentarem 
menos escolhas.

Como chutar nas provas estilo “CESPE”(Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, 
da Universidade de Brasília)? Normalmente o CESPE organiza as provas para cargos no INSS e na 
Polícia Federal,  entre outros. São questões onde há duas opções,  certo ou errado, sendo que duas 
respostas erradas anulam uma certa.

Seguir as seguintes premissas:
1- Não deixar nenhuma assertiva em branco.
2- Se a prova é de 5 assertivas por questão, devo chutar da seguinte forma: conto as 

assertivas que sei a resposta (número de certas e número de erradas). As demais devem ser marcadas 
na opção contrária à vencedora. Ex.: marquei 3 assertivas, 2 certas e 1 errada. Nas 2 assertivas que 
faltam vou marcar errado, pois  tenho mais certos que errados. Outro ex.: se marquei apenas 1 assertiva 
na opção certo, devo marcar as demais 4 assertivas no errado.

3-  O  problema  ocorre  quando  há  "empate"  (1  certa  e  1  errada;  2  certas  e  2 
erradas). Neste caso devo contar o numero total de certas e erradas de toda a prova(!) e chutar na opção 
que menos tem.

 

5.2.3 Comida!

Levar comida e bebida para a prova! Você vai ficar mais de 5 horas sentado (talvez 
umas 6 horas, considerando que se chega antes do horário e também que a prova sempre atrasa). Após 
2 ou 3 horas de prova, as energias baixam. É hora de se comer um bom chocolate (não pense no 
regime neste momento!), tomar um suco de laranja, coca-cola, etc. Esta dica parece óbvia, mas observe 
no próximo concurso que prestar: muitas pessoas na sala não levam nada, ou no máximo, algumas 
balinhas! Estes não vão passar porque sentiram fome e sede!
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5.2.4 Questões mal formuladas

O examinador  sabe  muito  de  Direito,  mas  pouco  de  fazer  prova.  É  muito  comum 
questões mal feitas. Os principais problemas que ocorrem são: as opções são mutuamente excludentes; 
uma opção “contém” outra opção. Devo estar atento a elas, pois um acerto a mais pode ser responsável 
pela minha aprovação ou por me colocar em uma posição melhor no concurso. 

Deve-se atentar, também, para expressões “somente”, “nunca”, “sempre”, etc.

Exemplos:
(Juiz Estadual RS – 2000) 
88. As testemunhas, em regra, prestam o compromisso legal de dizer a verdade, na forma do art. 203 do 
Código de processo Penal, Excetuam-se, entre outros:
(A) os menores de 21 anos e maiores de 16 anos, em qualquer hipótese;
(B) os menores de 21 anos e maiores de 16 anos, a não ser quando assistidos por curador;
(C) os menores de 18 anos;
(D) os menores de 14 anos;
(E) os deficientes auditivos.

(Juiz Federal TRF4 – 2004) 
100. Assinalar a alternativa correta.
O estudo de impacto ambiental, decorrência direta do mandamento constitucional que ordena a medida 
como forma de prevenção de danos ao meio ambiente, deve ser realizado:
a)  na  obra  ou  atividade  potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente, 
explicitamente  mencionadas  no  Anexo  I  da  Resolução  CONAMA  237,  de  19-12-1997,  cujo  rol  é 
taxativo.
b) em qualquer obra ou atividade pública, desde que, a critério da autoridade ambiental, possa haver risco 
de lesão ao meio ambiente.
c)  na  obra  ou  atividade  potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente, 
incluindo as  mencionadas  no Anexo I  da  Resolução CONAMA 237,  de 19-12-1997,  cujo rol  não  é 
taxativo, sendo sempre obrigatória a realização de audiência pública.
d)  na  obra  ou  atividade  potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente, 
incluindo as  mencionadas  no Anexo I  da  Resolução CONAMA 237,  de 19-12-1997,  cujo rol  não  é 
taxativo.

Também há problemas nas seguintes questões do mesmo concurso para Juiz Federal 
TRF4 – 2004: 24; 30; 38; 41; 46; 52; 74; 95; 99.

5.3 Prova dissertativa

Também devo planejar de antemão, este tipo de prova. Como será o planejamento da 
prova dissertativa?

É mais difícil de se fazer um planejamento, na medida em que cada concurso tem o seu 
próprio estilo de prova dissertativa. Então, devemos analisar detalhadamente o tipo de prova que é 
aplicada no concurso que se quer fazer e planejá-la de acordo. Nunca esquecendo, que os marcos 
temporais devem ser estabelecidos e cumpridos.
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Durante a minha preparação para a “prova de sentença” para Juiz Federal, os colegas 
que  já  haviam  prestado  esta  prova  diziam  que  dificilmente  se  concluía  a  prova,  ficando, 
invariavelmente, alguma(s) questão(s) inacabada(s).

Antes da prova tomei a decisão de não deixar nada em branco, levando em conta que 
mais vale uma prova medíocre, mas onde se pontue em todas as questões, do que uma prova brilhante, 
mas com questões em branco (ou seja, é melhor tirar 5 e 5, que 8 e 0).

A prova é composta de duas questões teóricas e uma sentença, tudo em 5 horas. Fiz o 
seguinte planejamento, rigorosamente cronometrado:

- 15 minutos: leitura e esquemas (indicação de leis e artigos, princípios) da questão 
teórica 1;

- 15 minutos: leitura e esquemas (indicação de leis e artigos, princípios) da questão 
teórica 2;

- 3 horas: elaboração da sentença;
- 30 minutos: redação da questão teórica 1;
- 30 minutos: redação da questão teórica 2;
- 30 minutos finais: revisão.

Como  responder  questões  dissertativas  que  não  domino  a  matéria?  Utilização  dos 
princípios da matéria e a técnica da “dicotomia” (veja item 6.5).

5.4 Prova oral

Antes de submeter-se ao exame oral, o candidato deverá conhecer o perfil dos membros 
da banca examinadora e também saber os tipos de perguntas que normalmente são feitas (é importante 
acompanhar como ouvinte provas orais anteriores e conversar com pessoas que já tenham a elas se 
submetido). Esses são os pré-requisitos para se planejar sua prova oral.

Algumas dicas:

• Trabalho em grupo: organizar-se em grupo de tal forma a simular uma prova oral, 
com algumas pessoas (somente os candidatos aprovados) fazendo o papel da banca;

• Dividir os pontos entre os membros do grupo para atualização, para aulas, etc.;
• Fazer um curso de dicção e oratória;
• Roupa para a prova: utilizar trajes austeros, deixe para inovar quando for passear no 

Shopping!;
• Durante a prova evite citar artigos de lei ou a posição de tal ou qual autor, salvo se a 

pergunta for específica neste sentido;
• Na preparação dê ênfase aos conceitos mais gerais, pois com eles você demonstrará 

um  bom  domínio  da  matéria.  Muitos  candidatos  perdem  tempo  com  grandes 
discussões teóricas e até mesmo com jurisprudência;

• Não tente enrolar a banca: eles têm de Direito, o tempo que você tem de idade!;
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• Se você não souber a resposta, responda algo próximo, pois desta maneira, mesmo 
errando,  você,  ao  menos,  demonstrará  algum  conhecimento.  Tente,  no  aperto, 
raciocinar em voz alta, utilizando os princípios de Direito;

6. Estudo do Direito

6.1 Banco de provas

É material básico do “concurseiro” possuir seu próprio banco de provas. Na internet é 
possível obter várias provas jurídicas aplicadas em várias regiões do país.

De posse deste material, você poderá treinar o que for estudando. É interessante, após 
cada ponto estudado, fazer questões relacionadas com ele. Se se tem um bom banco de provas, fica 
fácil selecionar as questões pertinentes.

6.2 Livros recomendados

Sugiro a leitura de uma obra básica e a feitura de um resumo próprio desta obra. O ideal 
é evitar grandes tratados (ex.: 6 ou 7 volumes de direito civil, como Silvio Rodrigues ou Maria Helena) 
e escolher livros mais resumidos, porém com bastante conteúdo. Seguem as sugestões:

• D. Constitucional: “Direito Constitucional”. Autor: Alexandre de Moraes;
• D. Civil: “ Manual de D. Civil” (o título não tenho certeza). Autor: Cezar Fiúza. 

Trata-se de volume único que abarca todo o direito civil.
• D. Comercial: “ Manual de D. Comercial” (o título não tenho certeza). Autor: Fábio 

Ulhoa Coelho. Também volume único contendo todo o direito comercial.
• D. Penal: “Curso de D. Penal – Volume 1”. Autor: Fernando Capez. É a parte geral 

do direito penal. Não é necessário a leitura de livros sobre os crimes em espécie.
• D. Processual Penal: “Curso de Proc Penal”. Autor: Fernando Capez.
• D. Tributário: “D. Trib Brasileiro”. Autor: Luciano Amaro. 
• D. Proc. Civil: “Direito Processual Civil – Processo de Conhecimento” e “Direito 

Processual Civil – Processo de Execução e cautelar”. Autor: Ari Ferreira de Queiroz. 
Única matéria que precisa de dois livros, porém a ênfase deve ser dada no primeiro 
livro.

• D. Administrativo: “D. Administrativo”. Autor: Di Pietro

6.3 Constituição e Códigos.

Muitas  pessoas  preparam-se  para  concursos  através  da  leitura  de  doutrina  e  pouca 
importância dão aos códigos, quando deveria ser o contrário. Sugiro a leitura do código ‘puro’, umas 
10, 20, 30 vezes, sempre fazendo marcações e observações à margem.

É interessante baixar da internet os códigos atualizados, imprimi-los apenas em um lado 
da  folha  e  utilizar  o  outro  para  anotações.  Um  site  que  possui  os  códigos  atualizados  é 
www.planalto.gov.br.
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Neste site encontramos a CF contendo os artigos revogados ou alterados, juntamente 
com o texto atual. É importante a leitura da CF contendo o texto anterior, pois com isto nos fixamos 
nas alterações havidas. Muitas vezes é objeto de argüição nas provas justamente a mudança ocorrida.

6.4 Súmulas

É importante a leitura de súmulas. O STF recentemente editou algumas súmulas novas, 
porém a maior parte de suas súmulas estão superadas. Apenas algumas súmulas penais ainda valem. 
As súmulas do STJ são mais atuais e devem ser lidas quase todas (um número pequeno está superado). 
Também se o concurso for a nível federal, deve-se atentar às súmulas dos Tribunais Federais e das 
Turmas Recursais dos JEFs.

O conteúdo das súmulas cai na prova, direta ou indiretamente. Deve-se entender cada 
súmula e, de preferência, decorá-la. 

Nas provas em que se pode consultar  os códigos,  sugiro a utilização da coleção da 
Saraiva  –  capa  dura.  Normalmente  os  fiscais  grampeiam as  folhas  contendo  as  súmulas,  mas  os 
códigos Saraiva contêm um índice remisso das legislação complementar e das súmulas, que pode dar 
uma boa idéia sobre o conteúdo das súmulas, mesmo sem termos o seu enunciado.

Tema: relacione todas as súmulas não superadas do STF e do STJ, dividindo-as por 
matéria (súmulas de tributário, de penal, etc.). Tente fazer um quadro, incluindo explicações. Exemplo:

Súmulas STF Matéria Enunciado Explicação
1 Penal
7 Administrativo
15 Tributário
25 ....
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6.5 Ênfase nos princípios

CONSTITUCIONAL
Implícitos Princípios Fundamentais Princípios Gerais Princípios Setoriais
Supremacia da Constituição;
Continuidade da Ordem 
Jurídica;
Presunção de 
Constitucionalidade das Leis e 
dos Atos do Poder Público 
(juristantum); 
Unidade da Constituição;
Ponderação de Bens ou 
Valores;
Razoabilidade;
Efetividade;

Republicano (art. 1º, ‘caput’ 
cf);
Federativo (art. 1º, ‘caput’ cf);
Estado democrático de direito 
(art. 1º, ‘caput’ cf);
Separação dos poderes (art. 2º 
cf)presidencialista (art. 76 cf)
Livre iniciativa (art. 1º, iv cf)

Legalidade (art. 5º, ii cf);
Liberdade (art. 5º, ii, e outros 
incisos, da cf);
Isonomia (art. 5º, ‘caput’ e 
inciso i da cf);
Autonomia estadual e 
municipal (art. 12 da cf);
Do acesso ao judiciário (art. 5º, 
xxxv da cf);
Segurança jurídica (art. 5º, 
xxxvi da cf);
Juiz natural (art. 5º, xxxvii e 
liii da cf);
Devido processo legal (art. 5º, 
liv da cf);

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: concurso público; 
prestação de contas (art. 70, parágrafo único c/c 35, 
vii, ‘d’ da CF); responsabilidade objetiva do estado; 
etc.
ORGANIZ. DOS PODERES: majoritário; 
proporcional; etc.
TRIBUT.AÇÃO E ORÇAM.: capacidade contributiva 
(art. 145, iii da CF); legalidade tributária; etc.
ORDEM ECONÔMICA: garantia da propriedade 
privada (art. 170, ii da CF); função social da 
propriedade (art. 170, iii da CF); etc.
ORDEM SOCIAL: previdência social; gratuidade do 
ensino público (art. 206, iv da CF); etc.

DIREITO ADMINISTRATIVO:  Legalidade; Publicidade; Eficiência; Oficialidade; Supremacia do interesse público; Gratuidade; Impessoalidade; 
Ampla defesa e contraditório; Presunção de legitimidade ou veracidade; Atipicidade; Especialidade; Pluralidade de instâncias; Controle ou tutela; 
Economia processual; Hierarquia; Continuidade do serviço público; Motivação; Segurança jurídica.
PROCESSO CIVIL
INFORMATIVOS: lógico; 
econômico;  político; jurídico; 
instrumentalidade; efetivo

JUIZ NATURAL:  inércia da 
jurisdição; independência; 
imparcialidade; 
inafastabilidade; investidura; 
aderência ao território; 
indeclinabilidade; 
independência da jurisdição 
civil e criminal.

ACESSO AO JUDICIÁRIO: 
demanda; autonomia da ação; 
dispositivo; ampla defesa; 
eventualidade; estabilidade 
objetiva; estabilidade 
subjetiva; perpetuatio  
jurisdicione; recursabilidade

DEVIDO PROCESSO LEGAL: impulso oficial; 
contraditório; publicidade; prejuízo; busca da 
verdade; licitude da prova; livre convencimento; 
duplo grau de jurisdição; fungibilidade do recurso, 
etc.

DIREITO CIVIL:  Autonomia da vontade; acessorium sequitur principale; pacta sunt servanda; etc...
DIREITO TRIBUTÁRIO: legalidade; isonomia; igualdade; irretroatividade; anterioridade; competência; capacidade contributiva; vedação do confisco; 
liberdade de tráfego; sigilo fiscal; inafastabilidade do controle judicial; contraditório e ampla defesa
PROCESSO PENAL/DIREITO PENAL:  verdade real; inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos; legalidade; oficialidade; inocência;  
indisponibilidade do processo; favor rei; publicidade; retroatividade lei mais benigna; contraditório; irretroatividade; iniciativa das partes; ‘ne eat  
judex ultra petita partium’; identidade física do juiz; devido processo legal
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PRINCÍPIOS DERIVADOS – DE USO GENÉRICO: isonomia; 
igualdade; legalidade; submissão dos atos ao controle judicial 
(=inafastabilidade da jurisdição); contraditório e ampla defesa; 
devido processo legal

PRINCÍPIOS DERIVADOS DE APLICAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL: 
unicidade; universalidade; gestão democrática descentralizada; solidariedade 
contributiva; diversidade da base de financiamento; comutatividade; uniformidade; 
seletividade;  distributividade; recomposição monetária; irredutibilidade; valor 
mínimo; preservação do valor real

A utilização dos princípios nos ajuda a pensar a questão, principalmente àquelas em que 
não sabemos a resposta.

Tipos de princípios:
• Gerais: dizem respeito a todo o Direito;
• Setoriais: referem-se a algumas disciplinas;
• Específicos: referem-se a alguns assuntos dentro de uma disciplina.

Colisão de princípios:  deve-se procurar compatibilizá-los, evitando-se que um deles 
seja demasiadamente desconsiderado. Utiliza-se o princípio da proporcionalidade
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Técnica  da  Dicotomia:  muitos  princípios  privilegiam  o  Estado  (o  coletivo)  em 
detrimento do indivíduo. Outros, ao contrário. Ocorre casos concretos em que há conflito entre eles. 
Devemos reconhecer esses casos, e argumentar utilizando-se dos princípios. 

Matéria Posição pró coletivo Posição pró indivíduo
Direito Tributário Princípio: manter a sanidade das contas públicas.

Argumentos:  todos devem participar  no custeio  do Estado. 
Consideram-se  os  gastos  como  necessários,  tendendo  à 
criação ou majoração de tributos.
Efeitos: sempre se colocará a favor do fisco.

Princípio: justiça fiscal.
Argumentos:  o Estado não pode espoliar seus integrantes, 
cobrando tributos exagerados. Exige maior zelo nos gastos 
ao invés de majorar tributos.
Efeitos: sempre adotará uma posição a favor do contribuinte.

Direito Penal Princípio: preocupação com a sociedade
Argumentos:  a  segurança  pública;  o  combate  ao  crime;  a 
proteção da sociedade contra os maus cidadãos; etc.
Efeitos: a pessoa se colocará a favor de maior rigor nas penas. 
Considerará  menos  importante  a  preocupação  com  as 
garantias individuais e processuais, nulidades, liberdade, etc.

Princípio: preocupação com o indivíduo.
Argumentos:  direitos  e  garantias  individuais,  a  liberdade 
individual,  a  proteção  do  cidadão  contra  os  abusos  do 
Estado.
Efeitos:  a  pessoa  se  colocará  a  favor  das  garantias 
processuais, liberdade, penas mais humanas.

Direito 
Administrativo

Princípio: o interesse coletivo precede ao individual.
Argumentos:  a  Administração  fala  em  nome  de  toda  a 
sociedade, de modo que sua regularidade é mais importante 
do que questões ou interesses privados.
Efeitos: sempre se protegerá o Estado em face do indivíduo.

Princípio:  o cidadão/administrado é essencial  ao Estado e 
seu criador.
Argumentos:  não  se  pode  desrespeitar  as  liberdades  e 
direitos  individuais  sob  pena  de  desrespeitar  àqueles  que 
criaram o Estado.
Efeitos: defende a limitação da atuação do Estado para não 
ferir direitos individuais.

Em uma questão dissertativa deve-se argumentar nos dois sentidos (pró-Estado ou pró-
indivíduo)  e  na  parte  final  escolher  em qual  corrente  me  filio,  sempre  evitando  de  que  um dos 
argumentos seja demasiadamente desconsiderado. Exemplo:

Pode o menor ser ouvido como testemunha em um processo penal?
- Argumento pró-Estado: sim, pois o mais importante é a sociedade e o combate ao 
crime;
- Argumento pró-indivíduo: não, pois deve-se privilegiar os direitos do menor;
-  Conclusão  conciliando  ambos  aspectos:  pode  ser  ouvido,  mas  sem  a  tomada  do 
compromisso. Deve-se também evitar a demasiada exposição do menor, o contato com 
o criminoso, etc.
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APÊNDICE 1 -  Resumo gênero-espécie

Da Posse
• Conceito  : é a detenção de uma coisa em nome próprio1. Há duas teorias:

⇒ subjetiva:  poder de uma pessoa sobre uma coisa,  com a intenção de tê-la para si  (animus rem sibi  habendi) 
(SAVIGNY);

⇒ objetiva:  tem  posse  aquele  que  age  sobre  a  coisa  como  se  fosse  proprietário,  independente  da  intenção 
(IHERING). Adotada no CC, a. 485.

• Natureza   - é controvertida. As correntes existentes sustentam que a posse seria:
⇒ direito real: pois é um vínculo que liga uma coisa a uma pessoa, sendo erga omnes;
⇒ direito obrigacional;
⇒ direito especial, sui generis; ou
⇒ fato

• Efeitos  
⇒ presunção de propriedade;
⇒ direito aos interditos2;
⇒ direito ao usucapião, dentro dos requisitos da lei;
⇒ se a posse é de boa fé (arts. 510, 516 e 517)

 direito aos frutos;
 indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção3;
 levantamento das benfeitorias voluptuárias (jus tollendi).

⇒ se a posse é de má fé
 dever de pagar os frutos colhidos;
 direito ao ressarcimento das benfeitorias necessária, sem direito de retenção;
 responsabilidade pela perda da coisa.

• Classificação  
⇒ direta4 ou indireta5;
⇒ justa6 e injusta;
⇒ de boa fé7 ou de má fé;
⇒ titulada8 ou não titulada;
⇒ contínua9 ou descontínua;
⇒ de mais de ano e dia (posse velha) e de menos de ano e dia (posse nova)10;
⇒ composse.

1 Não de confunde com o mero detentor, pois este possui a coisa em nome de outrem.
2 São as ações específicas da posse.
3 Tem direito a continuar na posse como garantia do pagamento destas benfeitorias.
4 Exercida diretamente pelo possuidor sobre a coisa.
5 É a posse conservada pelo proprietário, por ficção legal, quando o exercício da posse direta é conferido a outrem, em virtude de contrato ou direito real 
limitado (a. 486). Ex.: locatário.
6

 É a posse: nec clam, nec vi, nec precario.
não clandestina (ostensiva);
não violenta (não obtida à força); e
não precária (não cedida a título provisório).
7 Quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo impeditivo do exercício da posse. Ex.: quem adquire coisa furtada, desconhecendo a procedência.
8 É a amparada por justo título - qualquer ato jurídico que, em tese, seria hábil a conferir direito de propriedade, não fosse um defeito. Este defeito poderá  
ser alguma nulidade relativa ou a outorga por quem não era dono da coisa. Não gera justo título a nulidade absoluta, como, p. ex., o desatendimento a 
forma prescrita em lei.
Art. 490, único: presume-se de boa fé quem tem justo título;
Art. 507, único: entende-se melhor a posse que se fundar em justo título.
9 É a posse permanente.
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APÊNDICE 2 – Esquemas de Ações Diversas
Remédio Base 

Legal
Sujeito ativo Sujeito 

passivo
Objeto Competência Cautelar  / 

Liminar
Atuação  do 
MP

Procedimento Efeitos  da 
sentença

Recursos Execução Despesas 
processuai
s

Observações

Mandado 
de 
Seguranç
a

CF  e  L. 
1533/51

Só  o  próprio 
titular  desse 
direito

autoridade 
pública/agente 
no exercício  de 
atribuições  do 
Poder Público

direito  pessoal 
líquido e certo

Determinada 
pela  autoridade 
coatora

a  liminar  em 
mandado  de 
segurana  tem 
natureza 
antecipatória 
(inciso I do art. 
273)

deve  intervir 
no  feito,  sob 
pena  de 
nulidade

rito da L. 1533, 
tido  por 
especial.  Teori 
diz  que  se 
aplica  o  CPC 
subsidiariament
e

mandamental Apelação, 
Reex. 
Necess... 

a 
autoridade 
impetrada 
cumpre  a 
ordem

sem 
honorários 
STJ,  105, 
STF 512

caráter residual

Mandado 
de 
Seguranç
a Coletivo

idem partido 
político  com 
representaçã
o  no 
Congresso, 
sindicato, 
entidade  de 
classe  ou 
associação  ... 
há  mais  de 
um ano

idem mesmos direitos 
que  podem  ser 
objeto  de  MS 
individual, 
porém 
direcionado  à 
defesa  dos 
interesses 
coletivos 

idem acho que cabe idem idem coisa  julgada 
material  para 
todos  os 
substituídos

idem idem idem SUBSTITUIÇÃO 
PROCESSUAL

Mandado 
de 
Injunção

CF beneficiário 
direto  do 
direito

Presidente, 
Congresso, 
Câmara, 
Mesas, TCU...

tornar  viável  o 
exercício  dos 
direitos  e 
liberdades 
constitucionais 
e  das 
prerrogativas...

STF  ,  STJ, 
depende  de 
quem  é  o 
responsável 
pela omissão

?????? idem usa-se o rito do 
MS pois não há 
regras 
especiais.

era  p/  dar  o 
direito,  mas  só 
notifica-se  e 
cabe 
indenização 
pelos  danos  da 
mora legislativa

idem idem idem STF - ação pessoal 
de  declaração  de 
inconstitucionalidad
e  por  omissão. 
Também  pode  ser 
remédio  coletivo, 
impetrado  por 
sindicato

Habeas 
Corpus

conceder
-se-á 
“habeas 
corpus” 
sempre 
que...

qualquer 
pessoa 
(física)

qualquer  um 
que  praticar  o 
ato

violência  ou 
coação  qto  a 
liberdade  de 
locomoção,  por 
ilegalidade/abus
o poder

JF/TRF.  Obs.: 
se  ato  de 
Proc.República, 
compete  ao  JF 
pela L. 5010 

Cabe  liminar 
para  evitar 
constrangiment
o  à  liberdade 
de  locomoção 
irreparável

Não  atua  em 
primeiro grau, 
mas  sim  nos 
HC perante o 
TRF

Na  praxe 
recebe-se  a 
inicial;  dá  ou 
não  a  liminar; 
requisita 
informações; 
decisão.  No 
TRF,  depois 
das 
informações vai 
ao MP 

mandamental RSE  se 
negar/concede
r  a  ordem,  e 
p/esta  há 
rec.de ofício

Ordem  de 
soltura/salv
o conduto

Não  há 
custas

Não  cabe  nas 
punições 
disciplinares 
militares (art. 143, § 
2º), mas sim quanto 
à ilegalidade...

Habeas 
Data

Lei  nº 
9.507/97

personalíssim
o do titular de 
dados

órgão/autoridad
e  que  tiver  o 
registro  de 
caráter público

proteger  a 
esfera  íntima 
dos indivíduos 

STF/STJ/TRF/J
F,  depende  da 
autoridade/órgã
o

incabível,  de 
regra,  porque 
satisfativa  e 
irrecorrível

Sim (= MS) tem  alguma 
semelhança 
com  o  do  MS, 
mas  tem  rito 
ppio - L. 9057. 

mandamental concedido  HD, 
recurso  efeito 
devolutivo

São 
gratuitas  as 
ações  de 
HD

Ação 
Popular

CF/88, 
art.  5º, 
LXXIII.  - 
Lei 
4717/65

cidadão 
brasileiro 
(eleitor)/ 
português 
equiparado 
(c/  direitos 
políticos)

A  PJ  + 
autoridades, 
funcionários, 
administradores 
e beneficiários

Anular  ato 
lesivo

determinada 
pela  origem  do 
ato  a  ser 
anulado  (Lei 
4717/65, art. 5º)

expressamente 
admitida 

custus 
legis/promov
er  o 
andamento 
da  ação  - 
desistência

o rito  ordinário, 
com  as 
modificações 
constantes  da 
Lei 4717/65

CONSTITUTIVA 
E 
CONDENATÓRI
A

recurso  de 
oficio 
(improcedênci
a)  e apelação, 
com  efeito 
suspensivo,  e 
AI

Pelo  autor, 
outro 
cidadão, 
MP, 
entidades 
chamadas 
na ação

isento  de 
custas e  da 
sucumbênci
a  o  autor, 
salvo má-fé

a  entidade  pública 
jamais  poderá  ser 
condenada a pagar 
o dano

Ação Civil 
Pública

CF/88, 
art.  129, 
III,  Lei 
7347/85

MP,  União, 
EE,  MM, 
autarquia, 
empresa 
pública, 
fundação, 
sociedade  de 
economia 
mista  ou  por 
associação  (1 
ano)

qualquer  direito 
difuso  ou 
coletivo

foro do local  do 
dano (absoluta)

A  liminar  pode 
já  vir 
acompanhada 
de  uma 
astreinte.  Cabe 
ant. tutela.

custus 
legis/promov
er  o 
andamento 
da  ação  - 
desistência

Aplica-se  à 
ação  civil 
pública  o  CPC, 
naquilo em que 
não contrarie

condenatória, 
principalmente, 
possuindo, 
também, 
natureza 
cominatória, 
preventiva, 
reparatória  e 
cautelar

Regra:  efeito 
devolutivo

em  regime 
de 
substituição 
processual, 
pois  a 
condenaçã
o  é 
genérica 

a  regra  é  a 
da  isenção 
de 
honorários, 
custas  e 
despesas, 
ressalvada 
hipótese  de 
má-fé

Teori considera que 
é  caso  de 
substituição 
processual.  Na 
ACColetiva há ação 
de cumprimento da 
sentença.

10 Tal distinção tem relação com as ações possessórias, onde quem tiver a posse velha, terá melhores condições para ser nela mantido pela Justiça, até que  
se esclareça completamente a questão.
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APÊNDICE 3 – MAPA SEMANAL

Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
6:00 - 6:30
6:30 - 7:00
7:00 - 7:30
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 24:00
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