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Confira: dicas para concurso, atualização
jurisprudencial, teste para concursos e
para o exame da ordem
Após aprovado no vestibular e
finalizada a graduação, o próximo passo
de um bacharel em direito é correr atrás
da carteirinha da Ordem. Como divulgado amplamente pela imprensa nacional,
2010 foi o ano em que se obteve o menor
índice de aprovação da história dos Exames da Ordem dos Advogados do Brasil.
Dos 116 mil inscritos, apenas 9,74% candidatos foram aprovados.
Como não é possível fugir dessa
fase inicial da carreira o melhor é encará-la! Após conquistada a “carteirinha”, o advogado encontrará numerosas opções na
área e duas delas são: iniciar um curso
de especialização ou fazer cursos rápidos
que o capacite para atuar na área de sua

escolha, já a segunda é dar continuidade
aos estudos para ingressar na carreira pública. Mas, em qualquer dessas fases, até
mesmo ao longo da graduação, o estudo,
o aprendizado e elaboração de técnicas, a
realização de provas e a busca pela atualização quanto às decisões jurisprudenciais
e fatos recentes, são atividades essenciais
para quem busca sucesso na carreira.
Portanto, se você está finalizando a graduação, aproveite os testes e
jurisprudências e saiba como estão os
seus conhecimentos, caso esteja no início desse desafiador percurso, que é a
graduação, aproveite as dicas e aprenda
também com os materiais selecionados
pela ESMAFE/PR.
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EDITORIAL

A ESMAFE/PR está preparada para receber todos bacharéis em direito e oferece várias oportunidades de cursos para preparar os seus alunos para os concursos públicos ou vidas profissionais ligadas a justiça federal.
São mais de dez anos de ensino de qualidade com resultados positivos. Entre os professores da ESMAFE/PR
estão os mais renomados docentes da área da justiça federal, dentre eles vários juízes federais.
A ESMAFE/PR é mais do que uma escola ou curso. Nos últimos anos avançamos no ensino a distância e os
cursos são retransmitidos para mais de 12 cidades brasileiras. A estrutura da ESMAFE conta com biblioteca,
aulas de reposição, grupo de estudos, noticiários jurídicos, boletins de jurisprudência, além do contato direto
com os professores que foram aprovados nos concursos públicos.
Venha fazer parte da ESMAFE/PR.
Antônio César Bochenek – Diretor da ESMAFE/PR
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O segredo para passar no concurso de
Juiz Federal
No livro eletrônico “A arte da Excelência”

se uma grande loteria. Diria que nesse caso seria

Para aqueles que ficaram na dúvida se es-

(disponível gratuitamente para download em www.

mais vantajoso investir o dinheiro da inscrição na

tão dispostos ao sacrifício, faço uma ponderação,

artedaexcelencia.blogspot.com) escrevi de manei-

loteria. As chances de sucesso são maiores.

para renovar a motivação: em qualquer atividade

ra informal sobre carreira e concursos públicos,

Mas como mencionei, não basta apenas

na vida em que se queira uma posição de des-

apresentando aos que pretendem ingressar no

estudar para passar. É preciso estudar, estudar e

taque será necessário seguir o mesmo princípio

serviço público reflexões e estratégias para enfren-

estudar. Ou seja, é preciso estudar muito, ter per-

do “estudar, estudar e estudar”. Quer ser um gran-

tar com sucesso o desafio dos concursos.

sistência, renovar a fé a cada dificuldade. Quan-

de músico? Pois é preciso treinar, treinar e treinar.

Em razão do livro uma pergunta que me fa-

do desanimar, ir para o quarto e estudar, até ficar

Quer ser um empresário de sucesso? Terá que

zem com freqüência é: qual o segredo para pas-

animado de novo. Também é preciso estudar o

empreender, empreender e empreender. Quer ser

sar no concurso de Juiz Federal? Minha resposta é

método de aprendizado utilizado. Ver se está sen-

um cientista de destaque? Pesquise, pesquise e

simples e direta, com base em ensinamento que

do eficiente. Estudar as pessoas que fazem parte

pesquise. Em resumo: não há para onde fugir. A

recebi do Juiz com quem trabalhava quando re-

da banca de avaliação do concurso e saber o que

não ser que se queira continuar apostando na lo-

solvi prestar o concurso para a Magistratura. Ele

elas pensam, especialmente para provas escritas

teria.

me disse o seguinte: “para passar no concurso

e prova oral. Estudar e treinar muito como fazer

Por fim, deixo a referência de três sites com

você precisa fazer apenas três coisas: estudar, es-

uma sentença, particularmente penal de outros

dicas interessantes sobre como passar em con-

tudar e estudar.”

concursos. Estudar estratégias para cada uma das

cursos públicos. O primeiro é o site do Juiz Federal

provas. Enfim, estudar, estudar e estudar.

William Douglas, autor do best-seller “Como pas-

Alguns leitores, até meio decepcionados
com a resposta, poderão estar dizendo nesse mo-

A leitura do parágrafo anterior já deve ter

sar em provas e concursos”. O endereço é www.

mento: “mas isso é óbvio, nem precisava escrever

deixado muita gente cansada só de pensar em

williamdouglas.com.br. O segundo, do Juiz Federal

um artigo para falar isso!”

quanto esforço é necessário para passar em um

Anderson Furlan, que também é autor do melhor

Certo, aceito a crítica. Mas continuarei o ar-

bom concurso público. A redundância foi proposi-

livro de Direito Ambiental para concursos que co-

tigo. Na época em que ouvi a frase também achei

tal, para que se entenda que o caminho é longo

nheço. Entre em

que era evidente. Contudo, com o tempo fui per-

e a jornada exige vontade, dedicação e compro-

confira as dicas do Magistrado. O terceiro é o site

cebendo que o conselho era muito mais impor-

metimento com o objetivo. Sem isso nem adian-

do Juiz Federal Fabrício Bittencourt da Cruz, autor

tante que imaginava. Tanto que me lembro dele

ta começar porque dificilmente você passará do

da obra “O Livro do Concurso Público”. Para quem

até hoje.

primeiro estudar. Mas se for até o terceiro, certa-

está desmotivado ou sem saber por onde seguir é

A grande questão é que quando pensamos

mente encontrará seu lugar ao sol. Talvez não seja

sem dúvida o livro a ser lido. O link é www.fabricio-

em concurso público sabemos que é preciso es-

como Juiz Federal, pois tem coisas na vida que

bittencourt.com.br.

tudar para passar. Mesmo assim muitos insistem

estão além do nosso poder de explicação. Mas

em fazer concurso sem estudar, achando que de

não tenho dúvidas que a aprovação no concurso

Autor: Emmerson Gazda, juiz federal,

repente poderão acertar o gabarito, como se fos-

certo surgirá.

autor do livro “A arte da Excelência”.
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Carreira Pública: Quais os benefícios e
os percalços desta escolha?
O magistrado federal Leandro Cadenas Prado dá dicas de como obter sucesso nos concursos públicos
Seguir a carreira pública é o anseio de

de Foz do Iguaçu é: “Foco, determinação, persis-

pedir licença, sem remuneração, dedicando-se,

muitos alunos que iniciam a graduação de Di-

tência”. Para ele, “o conhecimento se adquire e

então, exclusivamente, ao concurso até que, dois

reito. Mesmo tendo noção das dificuldades pelas

se solidifica com o tempo. Se não houver integral

anos depois, obteve a aprovação.

quais passarão para obter a aprovação, a ideia

determinação e dedicação, em geral, desiste-se

O magistrado finaliza dando a dica: “a téc-

de se tornar um juiz federal, por exemplo, devido

antes de se conseguir fixar o conhecimento sufi-

nica principal de estudo se resume à repetição,

aos inúmeros benefícios que a carreira propor-

ciente para a aprovação”.

leitura de bons materiais e revisão, resolução de

ciona, além da estabilidade e do excelente sa-

O magistrado foi aprovado no último con-

lário, que hoje é de cerca de R$ 25 mil, inspira

curso da magistratura pelo Tribunal Regional Fe-

muitos estudantes.

deral da 4ª Região (TRF4). Antes disso, obteve a

A descrição acima é exatamente o caso do

graduação em engenharia elétrica e foi aprovado

graduando em direito Victor Vanelli, de 18 anos,

no concurso para auditor da Receita Federal, no

que, ao ser questionado no primeiro dia de aula

entanto, já tinha em mente que o seu objetivo de

sobre o que pretendia na área do direito, pron-

vida era ser juiz federal. Segundo ele, tal desejo

tamente respondeu: “Quero seguir a carreira na

surgiu quando ainda era estudante de engenharia

área da magistratura federal”.

e passou a trabalhar na justiça federal, após ser

Cursando o primeiro período de direito em

muitas questões de provas e o acompanhamento,
diário, da atualização jurisprudencial”.

aprovado em concurso.

uma universidade de Curitiba, Victor relata o por-

Prado conta que só iniciou a graduação de

quê se decidiu pela magistratura: “Sempre gostei

direito após aprovado no concurso da Receita.

de direito e não consigo me imaginar trabalhan-

Logo que terminou a faculdade, passou a fazer

do como advogado, além disso, penso na vita-

cursinho à noite e a estudar aos finais de semana,

liciedade e nos demais benefícios que o cargo

mas percebeu que não daria conta dos estudos,

proporciona”.

devido às inúmeras atividades que ocupavam o

O grande problema é que os empecilhos

seu dia a dia, pois, além da Receita, ainda tinha

que cruzam o caminho dos universitários, advo-

o compromisso com o cursinho que possuía em

gados e até dos concurseiros, fazem com que

Campo Grande (MS), as aulas e os livros que es-

haja um número elevado de desistências nas di-

crevia e atualizava. Assim sendo, retornou à Curi-

versas etapas do percurso. E é por isso que o

tiba, onde iniciou o curso preparatório para a

principal conselho do juiz federal Leandro Cade-

carreira da magistratura federal na Escola da Ma-

nas Prado, substituto da 3ª Vara Federal Criminal

gistratura Federal do Paraná (ESMAFE/PR), após
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DICAS DE CONCURSO*

Dez dicas importantes para concursos e Exame da Ordem

Calma - A primeira coisa que se precisa em

mais simples que seja a questão, responda-a

Correção linguística. Tão ruim quanto

uma prova é a calma. Se você começar a ficar

fundamentadamente.

uma letra ilegível ou uma voz inaudível é a letra
bonita ou a voz tonitruante com erros de portu-

nervoso respire, de forma a sentir a sua prórpia
Simplicidade e a objetividade – Esses são

guês. O estudo da língua nunca é desperdício e

quesitos indispensáveis para a realização da

deve ser valorizado. Além disso, a leitura cons-

Agrade-se da Prova - Comece a ver a prova

prova, ladeados do equilíbrio emocional e do

tante aumenta a correção da exposição escrita

como algo agradável, como uma oportunidade.

controle do tempo.

ou falada.

sitivo, como uma ocasião em que se pode de-

Utilize linguagem técnica. A linguagem

Letra legível, palavras audíveis. Quem

monstrar os conhecimentos.

de prova é formal, portanto, não se deixe enga-

será prejudicado se o examinador não conse-

nar pela coloquial. Substitua termos, se preciso.

gue decifrar sua caligrafia nem ouvir sua voz?

Ex.: “Eu acho”, “Eu entendo”, “Entendo que”.

Fique atento, na hora da prova escreva de forma

respiração e sinta a sua própria respiração.

Veja, sinta e ouça “fazer prova” como algo po-

Tenha em vista o objeto - O objetivo não

legível e treine a sua oratória para saber falar

é ser o primeiro colocado, mas sim acertar as
questões, tentar fazer o máximo de pontos, e

Tenha sempre humildade intelectual.

acertar o mínimo para passar.

Não queira parecer mais inteligente que o exa-

bem.

minador ou criticá-lo. Não se considere infalível,
Seja Metódico - Em provas objetivas, seja

sempre preste atenção, mesmo quando consi-

* Esse material foi produzido com base nas di-

metódico ao responder. Em provas dissertativas,

derar as questões fáceis ou aparentemente sim-

cas do Juiz Federal William Douglas publicadas

seja objetivo e mostre seus conhecimentos. Por

ples. Nunca despreze uma opinião diversa.

no site: williamdouglas.com.br
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JURISPRUDÊNCIA EM DESTAQUE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN

DIREITO PENAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: “Princípio da insigni-

PROCEDENDO: “Em se tratando de recurso fundado em error in judi-

ficância não se aplica a crime de peculato contra a administração pública”.

cando, procede-se à reforma da decisão recorrida caso o apelo seja co-

(STJ, Sexta Turma, HC 109639).

nhecido, decidido no mérito e o julgador entenda que houve apreciação
equivocada dos fatos ou interpretação jurídica errônea sobre a questão

DIREITO PENAL - ROUBO: “O crime de roubo – da mesma forma que o

debatida. Por outro lado, caso o recurso se baseie em error in proce-

de furto – se consuma no momento em que o agente se torna possuidor

dendo – quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras

da coisa alheia, ainda que não seja posse tranquila, fora da vigilância da

processuais –, a hipótese é de anulação do decisum.” (STJ, Quarta Turma,

vítima.” (STJ, Sexta Turma, REsp. 1220817).

REsp. 1.236.732).
DIREITO BANCÁRIO – ENDOSSO MANDATO: “Só responde por danos
DIREITO AMBIENTAL - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO: “Demonstrado o

materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-

grave risco ambiental decorrente da instalação de aterro sanitário em

-mandato e o leva a protesto, se extrapola os poderes de mandatário ou

área de proteção ambiental, a decisão que determina o prosseguimento

em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois

da obra tem potencial de causar grave lesão à ordem pública; em termos

da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”

de meio ambiente, deve prevalecer o princípio da precaução.” (STJ, AgRg

(STJ, Segunda Seção, REsp. 1063474).

1.279, Corte Especial).
DIREITO BANCÁRIO – ENDOSSO TRANSLATIVO: “O endossatário que
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - LEI: “Em matéria previdenciária, a jurispru-

recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal,

dência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de

inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde

regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit

pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito

actum)”. (STF, Primeira Turma, AI 816921).

de regresso contra os endossantes e avalistas”. (STJ, Segunda Seção, REsp.
1213256).

DIREITO PROCESSUAL PENAL - DENÚNCIA: “Em nosso sistema processual penal, o réu defende-se da imputação fática, e não da imputatio

DIREITO PENAL – AUMENTO DE PENA “O tráfico de entorpecentes re-

iuris, sendo, portanto, possível que o magistrado dê nova definição jurídi-

alizado próximo a escolas basta para a incidência do aumento de pena

ca ao fato narrado na denúncia.” (STJ, Quinta Turma, HC 141.413).

previsto na Lei Antidrogas.” (STJ, Sexta Turma, HC 121793).
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| TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS |
CONCURSO PÚBLICO
01. (MAGISTRATURA FEDERAL – TRF – 4ª REGIÃO – TRF4 – 2010) Assinale a alternativa correta.
A exceptio non adimpleti contractus pode ser aplicada:
a) Apenas nos contratos unilaterais.
b) Apenas nos contratos bilaterais.
c) Nos contratos unilaterais e bilaterais.
d) Somente nos contratos escritos.
e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

02. (ANALISTA JUDICIÁRIO – TRF – 4ª REGIÃO – FCC – 2010) Mário falsificou, em parte, testamento particular. Neste caso, Mário:
a) cometeu crime de falsidade ideológica.
b) cometeu crime de falsificação de documento público.
c) não cometeu crime tipificado no Código Penal Brasileiro.
d) cometeu crime de falsificação de documento particular.
e) cometeu crime de supressão de documento.

03. (MAGISTRATURA FEDERAL – TRF – 4ª REGIÃO – TRF4 – 2010) Assinale a alternativa correta.
Determinada a suspensão do andamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da instauração de procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil (“Recursos Repetitivos”):
a) Fica obstada qualquer apreciação da mesma matéria em qualquer órgão ou instância até que se pronuncie o Superior Tribunal de Justiça.
b) Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados não poderão mais ser examinados pelo tribunal de origem.
c) Os juízes apreciarão normalmente os pedidos de medidas de urgência mesmo nos processos com andamento suspenso.
d) Os Recursos Especiais relativos à mesma matéria serão normalmente admitidos ou não, mas terão seguimento suspenso até decisão final do Superior Tribunal de Justiça quanto ao caso líder.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

04. (TÉCNICO JUDICIÁRIO – TRF – 4ª REGIÃO – FCC – 2010) Se o acusado estiver preso preventivamente o inquérito policial deverá terminar dentro do prazo de:
a) 30 dias, contado o prazo a partir da data da instauração do inquérito pela Autoridade Policial.
b) 10 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.
c) 10 dias, contado o prazo a partir da data da instauração do inquérito policial pela Autoridade Policial.
d) 30 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.
e) 15 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.

Respostas: 01 – b (RESPOSTA CORRETA – Artigo 476 do Código Civil) ; 02 – b (RESPOSTA CORRETA – Artigo 297, § 2° do Código Penal) ; 03 – c (RESPOSTA CORRETA – Artigo 266 do Código de Processo Civil) ; 04 – b (RESPOSTA
CORRETA – Artigo 10 do Código de Processo Penal).

| TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS |
EXAME DA ORDEM
QUESTÃO DE ORDEM
01. (OAB – EXAME DA ORDEM UNIFICADO – FGV – 2011) João deverá entregar quatro cavalos da raça X ou quatro éguas da raça X a José. O credor, no momento do adimplemento da obrigação, exige a entrega de dois cavalos da raça X e de duas éguas da raça X.
Nesse caso, é correto afirmar que as prestações:
a) alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha.
b) alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha.
c) facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor.
d) facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor.

02. (OAB – EXAME DA ORDEM UNIFICADO – FGV – 2011) Em 7 de fevereiro de 2010, Ana, utilizando-se do emprego de grave ameaça, constrange seu amigo Lucas, bem-sucedido advogado, a com ela praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Em 7 de agosto de 2010, Lucas comparece à delegacia policial para noticiar o crime, tendo sido
instaurado inquérito a fim de apurar as circunstâncias do delito.
A esse respeito, é correto afirmar que o promotor de justiça:
a) deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de atentado violento ao pudor, haja vista que, por se tratar de crime hediondo, a ação penal é pública incondicionada.
b) nada poderá fazer, haja vista que os crimes sexuais, que atingem bens jurídicos personalíssimos da vítima, só são persequíveis mediante queixa-crime.
c) deverá pedir o arquivamento do inquérito por ausência de condição de procedibilidade para a instauração de processo criminal, haja vista que a ação penal é pública condicionada à representação, não tendo a vítima se manifestado dentro do prazo legalmente previsto para tanto.
d) deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de estupro, haja vista que, com a alteração do Código Penal, passou-se a admitir que pessoa do sexo masculino seja
vítima de tal delito, sendo a ação penal pública incondicionada.

03. (OAB – EXAME DE ORDEM UNIFICADO – FGV – 2011) A sentença liminar, acrescida à legislação processual civil por meio da Lei 11.277/06, assegura ao juiz a possibilidade
de dispensar a citação e proferir desde logo sentença, nas hipóteses em que o juízo já tenha proferido sentença de total improcedência em casos idênticos.
Considerando tal instituto jurídico, assinale a alternativa correta.
a) Será facultado ao autor agravar da sentença, caso em que o réu será intimado para oferecer contrarrazões.
b) Interposto o recurso de apelação contra a sentença liminar, o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de cinco dias.
c) É cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito e guardar identidade com outros casos anteriormente julgados pelo juízo.
d) Proferida sentença liminar, o réu somente será citado a responder à ação em caso de provimento de eventual recurso.

04. (OAB – EXAME DE ORDEM UNIFICADO – FGV – 2011) Em relação aos procedimentos previstos atualmente no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.
a) No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora para a realização do interrogatório, ocasião em que o acusado
deverá estar assistido por defensor.
b) No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora para a realização do interrogatório, ocasião em que o acusado
deverá estar assistido por defensor.
c) No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de
15 (quinze) dias.
d) No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias.

Respostas: 01 – a (RESPOSTA CORRETA – Artigo 314 do Código Civil) ; 02 – c (RESPOSTA CORRETA – Artigo 103 do Código Penal combinado com Artigo 225 do Código Penal) ; 03 – b (RESPOSTA CORRETA – Artigo 285-A, § 1°
do Código de Processo Civil) ; 04 – d (RESPOSTA CORRETA – Artigo 396 do Código de Processo Penal).

I N ESTANTE
S T I T U C I O N A L

LIVROS

Cinema
Elementos do Direito Ambiental

Concurso Público
De autoria do juiz federal
Leandro Cadenas Prado,
o livro Concurso Público,
narrado em 1ª pessoa,
trata de dois aspectos,
sendo o primeiro da trajetória do autor em busca da aprovação em concursos e o segundo das
experiências práticas vividas pelo então concurseiro e que, certamente, auxiliarão o leitor nos
seus estudos.
Autor: Leandro Cadenas Prado, Juiz Federal
Publicado em: 2011
Editora: Método
Nº de páginas: 106

A obra de autoria do juiz federal Anderson Furlan e do procurador federal William Fracalossi
Elementos do Direito Ambiental tem por finalidade fornecer uma abordagem ampla da matéria,
em seus aspectos essenciais, podendo o leitor
encontrar noções doutrinárias
básicas a respeito do tema, a
indicação das normas pertinentes, os precedentes jurisprudenciais atuais, além de
questões de concursos.
Autor: Anderson Furlan,
Juiz Federal
Publicado em: 2011
Editora: Método
Nº de páginas: 528

O Júri
Gênero: Suspense
Ano de Lançamento: 2003
Direção: Gary Fleder
Originado da ideia do livro O
Júri, do professor de direito
da Universidade de Havard,
John Grisham, o filme, de
mesmo título, tece crítica
à indústria bélica estadunidense. Iniciado com a morte do corretor de seguros Jacob
Woods (Dylan McDermott), assassinado por um
ex-funcionário, a trama tem continuidade com
uma ação contra a empresa fabricante da arma,
protagonizada pela viúva de Woods.

A decisão do Juiz e a
influência da Mídia
Com o argumento da influência dos meios de comunicação de massa no que
tange às questões com
foco jurídico e, principalmente, na forma da abordagem feita que, muitas
vezes, proferem julgamentos antecipados
e, consequentemente, influenciam a opinião pública, o juiz federal Artur César de Souza, propôs
uma análise das implicações da relação entre:
comunicação, mídia, opinião pública e decisão
judicial.

O Livro do Concurso Público
Visando auxiliar os concurseiros, o juiz federal
Fabrício Bittencourt da Cruz lançou O Livro do
Concurso Público, com capítulos curtos e de fácil
leitura. Uma vez que a obra traz as experiências
vividas pelo magistrado, o leitor poderá tirar importantes lições para trilhar o caminho dos concursos.
Autor: Fabrício Bittencourt
da Cruz, Juiz Federal
Publicado em: 2011
Editora: Método
Nº de páginas: 176

A qualquer preço
Gênero: Drama
Ano de Lançamento: 1998
Direção: Steven Zaillian
O filme A Qualquer Preço é o
segundo de Steven Zaillian,
roteirista de A Lista de Schindler. O drama de tribunal tem
John Travolta como ator principal vivendo o papel de um
advogado que visa apenas entrar em lucrativos
acordos financeiros. Após concordar em representar oito famílias, que perderam seus filhos
após ingeriram a água contaminada por duas

Autor: Artur César de Souza, Juiz Federal

empresas, na cidade de Woburn, Massachuset-

Publicado em: 2010

ts, a história do ambicioso advogado toma outro

Editora: Revista dos Tribunais

rumo.

Nº de páginas: 368
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