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TÉCNICAS
PARA A PROVA

01

Fazer boa prova depende de tranquilidade e de tempo. Cuide da sua 
energia e da sua atenção quando receber o caderno. Dê uma lida geral 
nas questões, vá ao final e faça um esquema da resposta da sua 
discursiva. Comece pelas disciplinas mais fáceis. Deixe as questões 
que considerar difíceis para o final. Errou a marcação no gabarito? 
Preencha as duas bolinhas (certo e errado), que você não perde aquele 
ponto. Boa prova!

FERNANDO
MESQUITA

CARACTERÍSTICAS DOS ÓRGÃOS:

a) não possuem personalidade jurídica;
b) não possuem patrimônio próprio;
c) não possuem capacidade processual. Contudo, é admissível a 
impetração de mandado de segurança por órgãos de natureza consti-
tucional, quando se trata de defesa de suas prerrogativas. Segundo a 
doutrina, apenas órgãos independentes e autônomos podem ter 
capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucio-
nais. Essa capacidade para estar em juízo também é conhecida como 
PERSONALIDADE JUDICIÁRIA.
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Fazer boa prova depende de tranquilidade e de tempo. Cuide da sua 
energia e da sua atenção quando receber o caderno. Dê uma lida geral 
nas questões, vá ao final e faça um esquema da resposta da sua 
discursiva. Comece pelas disciplinas mais fáceis. Deixe as questões 
que considerar difíceis para o final. Errou a marcação no gabarito? 
Preencha as duas bolinhas (certo e errado), que você não perde aquele 
ponto. Boa prova!

DIREITO
ADMINISTRATIVO
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CARACTERÍSTICAS DOS ÓRGÃOS:

a) não possuem personalidade jurídica;
b) não possuem patrimônio próprio;
c) não possuem capacidade processual. Contudo, é admissível a 
impetração de mandado de segurança por órgãos de natureza consti-
tucional, quando se trata de defesa de suas prerrogativas. Segundo a 
doutrina, apenas órgãos independentes e autônomos podem ter 
capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucio-
nais. Essa capacidade para estar em juízo também é conhecida como 
PERSONALIDADE JUDICIÁRIA.

GUSTAVO
SCATOLINO
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DIREITO
CONSTITUCIONAL 

03

A ADPF pode questionar normas federais, estaduais, distritais e 
municipais, inclusive anteriores à CF. Pode ser ajuizada contra 
decisões judiciais (sem trânsito em julgado). É possível realizar 
acordo/conciliação por meio delas. Não caberá ADPF para questionar 
vetos presidenciais ou súmulas, exceto se o enunciado tiver conteúdo 
normativo, um preceito geral e abstrato.

ARAGONÊ
FERNANDES

A banca sempre pede a diferença entre alguns assuntos do CP. Para 
não fazer confusão, tenha em mente:
(1) O sujeito vive uma fantasia? Erro de tipo, e não erro de proibição;
(2) Quem jamais desiste ou se arrepende, tenta. Quem não segue em 
frente, desiste. Quem tenta desfazer seu erro, se arrepende;
(3) Em concurso de crimes: uma conduta, concurso formal; duas ou 
mais condutas, concurso material ou crime continuado. A diferença? 
Se for tudo “igual”, continuado.
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A banca sempre pede a diferença entre alguns assuntos do CP. Para 
não fazer confusão, tenha em mente:
(1) O sujeito vive uma fantasia? Erro de tipo, e não erro de proibição;
(2) Quem jamais desiste ou se arrepende, tenta. Quem não segue em 
frente, desiste. Quem tenta desfazer seu erro, se arrepende;
(3) Em concurso de crimes: uma conduta, concurso formal; duas ou 
mais condutas, concurso material ou crime continuado. A diferença? 
Se for tudo “igual”, continuado.

LÉO CASTRO 
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A banca sempre pede a diferença entre alguns assuntos do CP. Para 
não fazer confusão, tenha em mente:
(1) O sujeito vive uma fantasia? Erro de tipo, e não erro de proibição;
(2) Quem jamais desiste ou se arrepende, tenta. Quem não segue em 
frente, desiste. Quem tenta desfazer seu erro, se arrepende;
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DIREITO
PROCESSUAL
PENAL 

05

De acordo com o STJ, nos crimes de descaminho e contrabando, a 
pena será aplicada em dobro se o crime for praticado em transporte 
aéreo, marítimo ou fluvial, sendo irrelevante o fato de se tratar de 
transporte clandestino ou regular.

ÉRICO PALAZZO

A pandemia impôs a adoção de medidas extremas na gestão financei-
ra da Administração Pública, levando à edição de uma série de altera-
ções até mesmo no próprio texto constitucional e criando aquilo que 
se cunhou chamar de “orçamento de guerra”. Dentre as alterações 
introduzidas pela novel legislação, está a suspensão temporária da 
“regra de ouro”  do art. 167, III, da CF (que impede o aumento da dívida 
pública para custear gastos correntes, como o pagamento de salários 
aos servidores e de benefícios assistenciais). Por isso, temas como 
orçamento de guerra, regra de ouro e limites da dívida pública têm 
grande chance de serem cobrados na prova.
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De acordo com o STJ, nos crimes de descaminho e contrabando, a 
pena será aplicada em dobro se o crime for praticado em transporte 
aéreo, marítimo ou fluvial, sendo irrelevante o fato de se tratar de 
transporte clandestino ou regular.

DIREITO
FINANCEIRO
E TRIBUTÁRIO

06

A pandemia impôs a adoção de medidas extremas na gestão financei-
ra da Administração Pública, levando à edição de uma série de altera-
ções até mesmo no próprio texto constitucional e criando aquilo que 
se cunhou chamar de “orçamento de guerra”. Dentre as alterações 
introduzidas pela novel legislação, está a suspensão temporária da 
“regra de ouro”  do art. 167, III, da CF (que impede o aumento da dívida 
pública para custear gastos correntes, como o pagamento de salários 
aos servidores e de benefícios assistenciais). Por isso, temas como 
orçamento de guerra, regra de ouro e limites da dívida pública têm 
grande chance de serem cobrados na prova.

VALCIR
SPANHOLO
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DIREITO
EMPRESARIAL 

07

Na desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a 
Teria Maior, pois exige o abuso para a sua aplicação. Se caracterizada 
pelo desvio de finalidade, será considerada a Teoria Maior Subjetiva. Se 
conformada pela confusão patrimonial, será a Teoria Maior Objetiva.

EDILSON
ENEDINO

O dispute board é um método alternativo de solução de conflitos no 
qual há a formação de um comitê de especialistas no assunto sobre o 
qual versa um contrato. A finalidade do comitê é prevenir ou solucio-
nar possíveis disputas que venham a surgir do contrato firmado e 
evitar que a relação contratual se desgaste em razão de um grande 
litígio no âmbito judicial. É um método que tem sua maior incidência 
de uso nos contratos de execução continuada, como, por exemplo, 
contratos de construção e de concessão.
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Na desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a 
Teria Maior, pois exige o abuso para a sua aplicação. Se caracterizada 
pelo desvio de finalidade, será considerada a Teoria Maior Subjetiva. Se 
conformada pela confusão patrimonial, será a Teoria Maior Objetiva.
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O dispute board é um método alternativo de solução de conflitos no 
qual há a formação de um comitê de especialistas no assunto sobre o 
qual versa um contrato. A finalidade do comitê é prevenir ou solucio-
nar possíveis disputas que venham a surgir do contrato firmado e 
evitar que a relação contratual se desgaste em razão de um grande 
litígio no âmbito judicial. É um método que tem sua maior incidência 
de uso nos contratos de execução continuada, como, por exemplo, 
contratos de construção e de concessão.

LÍDIA
MARANGON
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DIREITO
INTERNACIONAL
PÚBLICO 

09

Os tratados internacionais entram em vigor de acordo com suas 
próprias disposições. A Convenção Americana sobre Direitos Huma-
nos exigia 11 ratificações para se tornar vigente. Somente após atingir 
esse número é que entrou em vigor, mesmo para os que já haviam 
ratificado anteriormente. Além disso, é importante lembrar que 
somente teve vigência interna no Brasil em 06/11/1992, quando foi 
publicado o Decreto n. 678, segundo entendimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal.

WERNER REICH

A independência entre a responsabilidade civil e penal é relativa, pois 
a decisão do juízo criminal sobre existência do fato (materialidade) e 
autoria não pode mais ser discutida no cível (vincula). Por outro lado, 
quanto ao reconhecimento de excludentes de ilicitude (legítima 
defesa, estado de necessidade e exercício regular de direito), embora 
sejam atos lícitos também na perspectiva civil, não impedem a repara-
ção de danos, em especial em favor de terceiro/vítima inocente ou se, 
no caso de estado de necessidade, a pessoa lesada ou o dono da coisa 
não forem culpados pelo perigo.
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Os tratados internacionais entram em vigor de acordo com suas 
próprias disposições. A Convenção Americana sobre Direitos Huma-
nos exigia 11 ratificações para se tornar vigente. Somente após atingir 
esse número é que entrou em vigor, mesmo para os que já haviam 
ratificado anteriormente. Além disso, é importante lembrar que 
somente teve vigência interna no Brasil em 06/11/1992, quando foi 
publicado o Decreto n. 678, segundo entendimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal.

DIREITO
CIVIL
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A independência entre a responsabilidade civil e penal é relativa, pois 
a decisão do juízo criminal sobre existência do fato (materialidade) e 
autoria não pode mais ser discutida no cível (vincula). Por outro lado, 
quanto ao reconhecimento de excludentes de ilicitude (legítima 
defesa, estado de necessidade e exercício regular de direito), embora 
sejam atos lícitos também na perspectiva civil, não impedem a repara-
ção de danos, em especial em favor de terceiro/vítima inocente ou se, 
no caso de estado de necessidade, a pessoa lesada ou o dono da coisa 
não forem culpados pelo perigo.

DANIEL
CARNACCHIONI
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CRIMINOLOGIA11

A Criminologia é empírica, indutiva e interdisciplinar. NÃO é dogmáti-
ca ou valorativa. A prevenção primária é aquela voltada para as causas 
do cometimento do crime (Ex.: educação, lazer, emprego). A secundá-
ria (ou situacional) neutraliza situações de risco (Ex.: policiamento, 
intervenção urbanística, campanhas sobre delitos específicos). A 
terciária é voltada para o preso, com o fim de evitar que volte a 
delinquir. Busca afastar a reincidência e a estigmatização.

MARIANA
BARREIRAS

O Direito Previdenciário é um dos ramos jurídicos que mais sofre 
alterações normativas. Por isso, a minha GRAN DICA de hoje é priorizar 
o estudo das recentes novidades em todos os planos normativos. No 
plano constitucional, devemos focar a EC n. 103/2019 (famosa Reforma 
Previdenciária). No plano legal, o destaque é a Lei n. 13.846/2019 (Minir-
reforma da Previdência). Já no plano infralegal, capriche no estudo do 
Decreto n. 10.410/2020 (Novo Regulamento da Previdência Social). 
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A Criminologia é empírica, indutiva e interdisciplinar. NÃO é dogmáti-
ca ou valorativa. A prevenção primária é aquela voltada para as causas 
do cometimento do crime (Ex.: educação, lazer, emprego). A secundá-
ria (ou situacional) neutraliza situações de risco (Ex.: policiamento, 
intervenção urbanística, campanhas sobre delitos específicos). A 
terciária é voltada para o preso, com o fim de evitar que volte a 
delinquir. Busca afastar a reincidência e a estigmatização.
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O Direito Previdenciário é um dos ramos jurídicos que mais sofre 
alterações normativas. Por isso, a minha GRAN DICA de hoje é priorizar 
o estudo das recentes novidades em todos os planos normativos. No 
plano constitucional, devemos focar a EC n. 103/2019 (famosa Reforma 
Previdenciária). No plano legal, o destaque é a Lei n. 13.846/2019 (Minir-
reforma da Previdência). Já no plano infralegal, capriche no estudo do 
Decreto n. 10.410/2020 (Novo Regulamento da Previdência Social). 

FERNANDO
MACIEL
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DIREITO
PENAL ESPECIAL 

13

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a natureza jurídica da 
ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal). A ação, 
antes pública incondicionada, passou a exigir a representação da vítima 
como condição de procedibilidade. Ocorre que, segundo o Informativo 
691 STJ, a exigência de representação da vítima no crime de estelionato 
não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida.

FELIPE LEAL

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não fere o contraditório e o 
devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine 
transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento 
penitenciário federal.
A infiltração de agentes e a ação controlada são meios de investiga-
ção dos crimes de Lavagem de Capitais.
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A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a natureza jurídica da 
ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal). A ação, 
antes pública incondicionada, passou a exigir a representação da vítima 
como condição de procedibilidade. Ocorre que, segundo o Informativo 
691 STJ, a exigência de representação da vítima no crime de estelionato 
não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida.

LEGISLAÇÃO
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Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não fere o contraditório e o 
devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine 
transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento 
penitenciário federal.
A infiltração de agentes e a ação controlada são meios de investiga-
ção dos crimes de Lavagem de Capitais.

SÉRGIO 
BAUTZER 
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PENAL E
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Processo Penal – DIVERGÊNCIA STF X STJ – O inquérito policial arqui-
vado com base em excludente de ilicitude não pode ser reaberto, 
ainda que haja notícias de provas novas, considerando a formação da 
coisa julgada material. Esse é o ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ! 
ATENÇÃO! O STF PENSA DE FORMA DIVERSA. Para a Suprema Corte, 
o arquivamento de inquérito policial em razão do reconhecimento de 
excludente de ilicitude NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL, ou seja, 
caso se sobressaiam novas provas, é possível a reabertura das inves-
tigações do inquérito policial, com base no art. 18 do CPP e na Súmula 
524 do STF.

PEDRO COELHO

Pode parecer estranho pensar em pós-prova antes de você fazer sua 
prova de fato, mas a verdade é que nós vivemos num eterno pré e 
pós-prova. Então, o que você pode fazer para otimizar este momento? 
Simples:
1) Continue estudando. Fácil de falar, mas difícil de fazer. Sua tendên-
cia será desistir – talvez indefinidamente. Resista;
2) Avalie sua prova. É comum não querermos saber daquela prova 
depois que ela passa, mas ela é o diagnóstico de meses de prepara-
ção. Você pode aprender muito avaliando sua prova;
3) Corrija o rumo. Sabendo o que aconteceu, ajuste sua preparação – 
faltou revisão? Produza mais material e use-o mais. Faltaram 
questões? Use e abuse do Gran Cursos Questões. Faltou tempo para 
finalizar o edital? Trabalhe com mais objetividade ou aumente sua 
tolerância para as reprovações até que chegue à aprovação!
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Processo Penal – DIVERGÊNCIA STF X STJ – O inquérito policial arqui-
vado com base em excludente de ilicitude não pode ser reaberto, 
ainda que haja notícias de provas novas, considerando a formação da 
coisa julgada material. Esse é o ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ! 
ATENÇÃO! O STF PENSA DE FORMA DIVERSA. Para a Suprema Corte, 
o arquivamento de inquérito policial em razão do reconhecimento de 
excludente de ilicitude NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL, ou seja, 
caso se sobressaiam novas provas, é possível a reabertura das inves-
tigações do inquérito policial, com base no art. 18 do CPP e na Súmula 
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DICA BÔNUS

Pode parecer estranho pensar em pós-prova antes de você fazer sua 
prova de fato, mas a verdade é que nós vivemos num eterno pré e 
pós-prova. Então, o que você pode fazer para otimizar este momento? 
Simples:
1) Continue estudando. Fácil de falar, mas difícil de fazer. Sua tendên-
cia será desistir – talvez indefinidamente. Resista;
2) Avalie sua prova. É comum não querermos saber daquela prova 
depois que ela passa, mas ela é o diagnóstico de meses de prepara-
ção. Você pode aprender muito avaliando sua prova;
3) Corrija o rumo. Sabendo o que aconteceu, ajuste sua preparação – 
faltou revisão? Produza mais material e use-o mais. Faltaram 
questões? Use e abuse do Gran Cursos Questões. Faltou tempo para 
finalizar o edital? Trabalhe com mais objetividade ou aumente sua 
tolerância para as reprovações até que chegue à aprovação!

FERNANDO
MESQUITA
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Acesse grancursosonline.com.br e conheça 
todos os benefícios.

Siga nosso canal do
YouTube e assista ao vivo à

correção da prova com o
gabarito extraoficial.
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