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Resumo 

0 presente trabalho tern como objetivo analisar os documentos que expressam 
a organiza~ao pedag6gica do curse de uma faculdade de Direito, privada e 
localizada na cidade de Sao Paulo, alem de outros documentos que de alguma 
maneira orientam nessa organiza~ao (relacionados ao Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil e, tambem, as Diretrizes Curriculares para os curses de 
Direito definidas pelo Ministerio da Educa~ao) . Buscou-se identificar e examinar 
as tendencias presentes no processo de forma~ao dos bachareis, tendo como 
referencia a teoria critica da sociedade. Assim, interessou verificar a existencia 
de tendencias regressivas (que refor~m a domina~ao) e aquelas 
potencialmente emancipadoras. Para tanto, o conceito de Direito e discutido e 
situado como defluente do Estado e, portanto, como expressao politica e 
economica da sociedade, o que resulta na necessidade de uma forma~ao que 
va alem dos conhecimentos tecnicos e dogmaticos. A analise das tendencias 
permite afirmar que o curse investigado apresenta uma orienta~o marcada 
pela complexidade e que ha· grande inter-rela~ao entre as tendencias que 
podem ser consideradas regressivas e potencialmente emancipadoras. Urn 
exemplo e a forma como a palavra "critica" e. empregada: poderia ser 
classificada como uma tendencia potencialmente emancipadora, entretanto, a 
forma como aparece no texto - alinhada a eficiencia e ao mercado de trabalho 
- alem da falta de maior embasamento te6rico que a torna dubia em significado 
por nao exprimir a ideologia que carrega, faz com que possa ser alocada 
dentre as tendencias regressivas: parece haver uma conscientiza~ao da 
necessidade da critica, mas nao se exprime, exatamente, o que quer significar 
podendo, inclusive, refor~ar exatamente o que pretende romper. Uma 
tendencia regressiva parece nascer daquela que pretende ser potencialmente 
emancipadora. 

Palavras-cha'(e: Curso de Direito; Organiza~ao Curricu lar; Exame da OAB; 
Teoria critica da sociedade; Diretrizes curriculares. 



Abstract 

This study aims to examine the documents which express the pedagogical 
organization of the course of a law school, private and located in the city of Sao 
Paulo, as well as other documents that somehow guide this organization 
(related to the Bar Exam Brazil and also the Curriculum Guidelines for Law 
courses set by the Ministry of Education). We sought to identify and examine 
trends present in the process of training of graduates, with reference to the 
critical theory of society. So interested check for regressive tendencies (that 
reinforce domination) and those potentially emancipatory. Therefore, the 
concept of law is discussed and situated as a product of the state and therefore 
as an expression of political and economic society, which results in the need for 
training that goes beyond technical expertise and dogmatic. Trend analysis 
allows us to assert that the ongoing investigation presents an orientation 
marked by complexity and that there is great interplay between trends that may 
be considered regressive and potentially emancipatory. An example is how the 
word "critical" is used: it could be classified as a potentially emancipatory trend, 
however, as it appears in the text - aligned to efficiency and labor market - and 
the lack of a more theoretical than makes dubious in significance by not 
expressing the ideology that carries causes may be allocated among the 
regressive tendencies: there seems to be an awareness of the necessity of 
criticism, but does not express exactly what you mean and may even reinforce 
exactly which aims to break. A decreasing trend seems born that you want to be 
potentially emancipatory. 

Keywords: Law Course, Curriculum Organization; Examination of OAB, critical 
theory of society; Curriculum guidelines. 
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Breve esclarecimento 

A presente pesquisa tern como objetivo analisar os conteudos te6ricos 

que comp6em a forma~o dos bachareis em Direito utilizando para isso fontes 

documentais oficiais que regulamentem tal processo. Para compor o texto 

desta dissertaC(ao foi realizada uma breve discussao sabre a relaC(ao entre 

Direito e Estado, a qual introduz o tema central do estudo: a analise da 

formaC(ao dos profissionais em Direito depende do esclarecimento de como o 

Direito e o Estado, bem como a rela~o de ambos com a sociedade, sao 

considerados por mim. Afinal, a dissertaC(ao e a apresenta~o de minha 

atividade intelectual acerca de temas tratados por diversos autores com muito 

mais densidade te6rica que ·a minha. Mas e a apresentaC(ao da minha posiC(ao, 

proveniente da minha atividade intelectual sabre estes temas, a qual, por mais 

que formatada dentro de uma realidade situada no tempo e no espaC(o, ainda e 

unica: jamais poderei alcan<(ar exatamente o que foi dito e o que aconteceu; de 

outro lado, serei sempre refem das possibilidades de meu horizonte sensorial e 

intelectual (e hist6rico); mas a combinaC(ao de todos esses elementos e urn 

resultado unico - apesar de todas as tentativas modernas de homogeneizaC(ao 

dos seres humanos. 

Por tudo isso, decidi escrever essa dissertaC(aO em primeira pessoa. E 
possivel que ainda sejam encontradas no texto posiC(oes representadas pela 

voz passiva, que compoem a minha formaC(ao dentro do sistema academico. 

Com essa voz verbal o autor pretende afastar-se do texto, tentando tornar a 

abordagem o mais neutra possivel. Entretanto, ouso discordar dessa posi9ao 

cientifica uma vez que o meu texto precisa ser lido sem que se perca de vista o 

maior numero de informaC(5es possiveis a meu respeito. A minha hist6ria 

compoe o meu texto, e s6 e possivel uma aproximaC(ao deste conteudo de 

significado a partir de mim, da consideraC(ao de meu horizonte. A neutralidade 

que alguns te6ricos das Ciencias Humanas pretendem (cujos referenciais sao 

as ciencias naturais - e, mesmo nelas, esta posiC(ao esta abalada pela teoria 

estetica e a epistemologia contemporanea) nao me parece possivel. Assim, a 

melhor forma de se aproximar de urn texto extraindo significados, e 

compreendendo ao maximo possivel o emissor do discurso, a tim de que o 
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fechamento do texto - sempre feito pelo leitor - possa ser o mais pr6ximo 

possfvel da compreensao pretendida pelo autor. Nao quer isso dizer que eu 

esteja abrindo mao da objetividade do conhecimento, pelo contrario: considero 

que esta esteja, a pretendida objetividade, intimamente ligada ao 

esclarecimento da posiQao politica e te6rica adotada pelo pesquisador. 

Neta de latifundiario, cuja esposa ocupava a posi~o social comum de 

sua epoca- dona de casa- por parte de mae, e de diretor de escola (esposa 

idem) por parte de pai, ambos mineiros, fui criada na casa do avo latifundiario, 

que urn dia foi rico, perdeu tudo, e tentou recome<;ar com mais de 50 anos sua 

vida em urn estado que acabava de se formar, com todas as dificuldades da 

falta de condi<;oes materiais consideradas necessarias a vida contemporanea a 

custa de muito trabalho - muito trabalho principalmente "brayal" no campo, 

junto aos "peoes" e muitas vezes sozinho, como sempre havia sido, mesmo em 

tempos de abundancia financeira. Entretanto, a despeito das dificuldades 

enfrentadas, a partir do "primeiro ano" escolar segundo classifica<;6es atuais, 

sempre estudei em escola particular. Nossa situayao financeira nao era 

famelica, nem nos faltava acesso ao basico e urn pouco mais. Sai de Ia aos 10, 

quando minha mae decidiu mudar do interior de Rondonia para a capital 

daquele estado. 

A prop6sito, meus pais foram/sao funcionarios publicos. Fui criada 

durante a adolescencia com acesso a pessoas que compunham a maquina 

burocratica do Estado: minha mae trabalhou no Ministerio Publico do Estado de 

Rondonia durante mais de vinte anos, e meu pai ainda trabalha na Secreta ria 

da Fazenda do Estado de Minas Gerais apesar de urn derrame relativamente 

recente. A estabilidade do funcionario publico comp6e uma estabilidade 

economica que me permite me induir na categoria de pessoas que tern relativo 

acesso a cidadania em suas mais variadas facetas: a classe media dita 

"media". 

Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 3 anos, mas ambos 

sempre inf\uenciaram minha cria<;ao de uma maneira forte. Entretanto, a figura 

masculina de minha vida foi meu avo - o latifundiario. lsso refor<;a os 

referenciais da minha forma<;ao, ou, dito de outra forma: da minha 

"mundividencia" aliceryada naquela da burguesia. Ele tinha a propriedade dos 

meios de produyao, empregava outras pessoas, trabalhava ele mesmo na "lida 
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da ro<;a" etc. Minha mae sempre foi uma figura muito forte e minha melhor 

amiga, que evidenciava a necessidade de estudo acima de (quase) tudo. 

lngressei na faculdade ainda com dezesseis anos, ano no qual iniciei 

meu primeiro trabalho, formalmente considerado como estagio. Aos dezessete 

fui morar sozinha no interior de meu estado de nascimento (Minas Gerais), 

entretanto, com auxilio financeiro dos pais apesar de sempre trabalhar - meu 

ganho financeiro era insuficiente para o pagamento da faculdade apesar de 

possuir uma bolsa parcial. Frequentei, portanto, institui<;ao privada de ensino 

superior e tive acesso a algumas viagens, a determinados livros, a - ainda que 

poucas - discussoes politicas em familia (tambem localizadas no tempo e no 

espa<;o), mas nunca fui formalmente apresentada a filosofia, ou a sociologia 

senao como urn empecilho a conclusao de meus creditos da faculdade de 

Direito: minha forma<;ao na vida era pragmatica e apenas algumas profissoes 

me eram conhecidas, logo possiveis: medico, vendedor, advogado, funcionario 

publico, engenheiro e fazendeiro. E importante, assim, frisar que trabalhei a 

partir dos dezesseis anos, contudo, sempre como empregada. 

Aos vinte e dais cheguei a Sao Paulo com a ambi<;ao de me sustentar, 

orientada pela maxima de que a independemcia financeira me permitiria ser 

mais livre. Enganei-me. Tomei-me prisioneira do trabalho ma<;ante numa 

metr6pole, orientado para a acumulayao de riqueza de alguem que nao era eu. 

Frequentei, num momenta em que me sentia perdida, aulas de Filosofia como 

professor Marcia Pugliesi, como quem me casei anos mais tarde, e que veio a 

ser o pai de minha filha, Sofia Helena. Durante minha vida em Sao Paulo, 

trabalhei com o ensino do Direito fora dos bancos academicos propriamente 

ditos: o objetivo de meu trabalho era tamar bachareis em aprovados em provas 

que pretendiam, de alguma forma, regular um determinado mercado de 

trabalho. Trabalhei, portanto, nos assim denominados "cursinhos" para 

concursos e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Ja casada, e tendo em vista a presen<;a forte enquanto academico, 

decidi estudar "Ionge" de meu marido. Assim, escolhi fazer meu mestrado no 

programa de Educa<;ao que ele nao havia frequentado (a escolha pela 

Educa<;ao veio de meu trabalho imediatamente anterior que visava a 
prepara<;ao de bachareis para provas especificas de credenciamento, 

classifica<;ao e sele<;ao ). Durante este tempo, tentei de mane ira firme, colocar-
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me alheia as suas considera<;oes na tentativa de trilhar urn caminho livre de 

possiveis compara<;oes, ou de uma suposta sombra. Enganei-me novamente. 

Durante a elabora((ao deste texto, percebi que sou muito mais afetada par 

nossas discussoes diarias e pelas suas aulas que assisti durante o tempo que 

nos conhecemos (8 anos) que eu poderia super. E not6ria a influemcia de meu 

marido e professor em meu texto. Tentar escapar disso e tentar escapar de 

quem sou eu hoje, e o maximo que eu poderia conseguir com esse desiderato 

e urn tanto de desonestidade intelectual ou de fuga. Evidentemente, minhas 

posi((oes nao sao iguais as dele por questoes de impossibilidade de perfeita 

identidade entre seres humanos (mesmo que o desiderata seja exatamente 

este), ou eu seria ele- e essa percep<;ao e, hoje, urn dos fatores que me move 

academicamente. 

Evidentemente, foram essenciais no meu processo de profunda 

transforma((aO pessoal aquele de forma<;ao vivido no programa em que cursei o 

mestrado: Educa<;ao: Hist6ria, politica, Sociedade, e que trouxe outros 

participantes ativos e essenciais para este processo, os professores: Aida 

Junqueira Marin, Carlos Giovinazzo Junior, Daniel Chiozzinni, Jose Geraldo 

Silveira Bueno, Kazumi Munakata, Leda Maria de Oliveira Rodrigues, Mauro 

Castilho e Odair Sass. Todos ministraram as aulas sabre as quais refleti 

detidamente. Todos me fizeram mudar de posi((ao sobre temas complexes de 

alguma forma. Todos contribuiram para meu processo ainda incipiente e Iento 

de amadurecimento. As discussoes, as discordancias, o incentive eo apoio de 

todos foram fundamentais para a conclusao deste trabalho. Mas nao apenas 

eles: a banca de qualifica<;ao composta pela professora Maria Angelica Minhoto 

e pelo professor Alipio Casali, alem de meu orientador Carlos Giovinazzo 

Junior, foi realmente essencial para minhas reflexoes sobre o tema proposto. 

Evidentemente, dentre todos, meu orientador teve urn papel mais que 

fundamental nesta disserta((ao: sua contribui<;ao para aumentar minha 

assertividade, abrindo meu olhar para o mundo, orientou, de fato, minha 

transforma<;ao e a ele sinceramente agrade9o e reconhe9o. 

0 resultado desse conjunto de for((as atuantes e a pesquisa que segue, 

que contempla todas as considera((Oes feitas na exata medida que me foi 

possivel compreende-las: ou seja, tao limitadamente quanto meu horizonte 

pode permitir. 
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lntrodu~ao 

Esta investiga~ao versarc3 sobre a organiza~ao pedag6gica 

institucionalizada de urn curso de Direito brasileiro e tern como objetivo 

identificar suas tendencias regressivas, assim como aquelas potencialmente 

emancipadoras. 

A partir da compreensao de que a minha trajet6ria compoe direta e 

indiretamente meu texto, e com o objetivo de fornecer informa~oes ao leiter que 

permitam que ele extraia, o mais·fidedignamente possfve/, os significados por 

mim pretendidos, bern como estejam atentos as minhas limita~oes ideol6gicas, 

foi realizado urn breve esclarecimento que abre o trabalho com informa~oes 

que julguei relativamente relevantes sobre a minha hist6ria. 

Em sequencia a esta lntrodugao esta o Capitulo 1: As tendencias 

hist6ricas presentes no desenvolvimento das ciencias jurfdicas e a formac;ao de 

bachareis em Direito, no qual realizarei a reposigao da discussao acerca do 

Direito e alem: do Direito no Brasil. Nao ha, segundo meu horizonte te6rico, 

como pensar em Direito sem pensar em politica, cultura e economia. Longe de 

discursar sobre estes temas, apenas indico esta intensa relagao durante o 

texto, bern como apresento uma visao peculiar acerca da realidade juridica no 

pais: a de que o Direito cumpre os objetivos aos quais se propoe de uma 

maneira ideo/ogicamente construfda, isso a partir de uma visao que o 

considera produto de todos os ambitos da vida social de forma direta e indireta, 

mas mais diretamente daquele em torno do qual se situam os centros de poder 

(e, na sociedade capitalista atual, o poder economico mais precisamente). 

Essas sao algumas de suas limitag5es. 

Outro ponto que ressaltarei no trabalho e a minha resistencia em pensar 

o Direito e os sujeitos que nele e com ele atuam profissionalmente como "os 

salvador(es)" que garantirao a justiga a sociedade. Demonstrarei em breves 

linhas, urna vez que nao e o foco da dissertagao, que o Direito e seus 

profissionais tern lirnitagoes que precisam ser consideradas nas analises, e que 

a justi98, hoje, s6 pode ser pensada a partir de criterios economicos que 

excedem (talvez propositadamente) a capacidade de intervengao juridica ou a 

utilizam a favor da manutengao da injustiga. 0 Direito, portanto, precisa ser 

analisado enquanto urn construto social que sofre rnais influencia daqueles que 
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possuem condigoes materiais de acesso ao poder e, por isso, o Direito e os 

bachareis que nele e com ele atuam estao permeados por ideologias as quais 

nao sao claras aos olhares cotidianos e, muitas vezes, nem mesmo aos mais 

atentos. Por isso, e imperative analisar como e organizado pedagogicamente o 

curso de Direito brasileiro para que seja realizada uma critica da propria 

sociedade e de uma de suas muitas formas de dominayao. 

Para realizar esta analise, foi definido como referendal a Teoria Critica 

da Sociedade por seus autores tratarem, como meio para a critica da 

sociedade, da formagao e educayao possivel e das condigoes que permitem ou 

determinam a adaptayao e a resistemcia dos individuos. Alem disso, expoem a 

racionalidade dominante - a racionalidade instrumental - e analisam a cultura 

situada nesse complexo processo de especializagao das profissoes e de 

fragmentayao do conhecimento que conduziu, em ultima analise, a 
fragmentagao e enrijecimento das pr6prias subjetividades, fato que contribui 

para a manutenyao dos status. Esses autores, finalmente, fazem uma 

importante critica ao positivismo e aos metodos cientificos desenvolvidos a 

partir dele. Como complementagao do referendal tendo em vista que a analise 

versou sobre conteudos relatives aos cursos de Dire ito, os escritos de T ercio 

Sampaio Ferraz Junior, te6rico do Direito que se debrugou sobre a Teoria do 

Direito, foram utilizados. 

No Capftulo 11: Os impasses do ensino jurfdico como elemento de 

referencia para delimita<;ao do objeto de estudo: a forma<;ao do bacharel, 

explorarei o levantamento bibliografico realizado com base na produgao 

cientifica atual disponivel nas plataformas institucionais reconhecidas no 

universo academico brasileiro. Nesse levantamento, observa-se uma 

convergencia dos autores no toeante ao reconhecimento do dogmatismo e do 

tecnicismo nos cursos de Direito, o que evidenciaria uma suposta "crise do 

ensino juridico". 

A partir de todas essas informayf>es, inicio o delineamento do objeto de 

estudo, expondo o problema, os objetivos e as hip6teses desta pesquisa. 0 

problema sobre o qual me debrugo e a identificayao nas fontes selecionadas, 

que sao apresentadas no decorrer da dissertagao, dos elementos 

potencializadores da emancipagao, assim como dos regressivos, na 

organiza9ao do curso de Direito de uma determinada faculdade brasileira. Para 
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responder ao questionamento, algumas perguntas foram respondidas, de modo 

que fosse possivel realizar a pesquisa: a) como se organiza, a partir de 

documentos oficiais, um curso de Direito brasileiro; b) quais as tendencias 

regressivas (que reforc;am a domina<;ao) identificaveis nesses documentos; c) 

quais as tendencias potencialmente emancipadoras identificaveis nesses 

documentos. 

Entretanto, para realizar a analise, identifiquei a necessidade de inserir 

urn hist6rico simples do curso de Direito no Brasil que o relacionasse 

brevemente com cada momenta d_a hist6ria, iluminando o presente, o que foi 

elaborado com base em um Parecer do MEC. Assim, essa sintese hist6rica 

abre o Capitulo Ill: Analise das fontes documentais. Finalmente, segue-se a 

analise propriamente dita que pretende responder de forma satisfat6ria a cada 

uma das perguntas acima destacadas. 

Para esta analise forc;~m selecionados apenas documentos oficiais que 

influenciam direta ou indiretamente a organiza<;ao pedag6gica do curso (e a 

formayao dos bachan§is): as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolu<;ao 

CNE/CES 9/04 ), o projeto pedag6gico de uma faculdade de Direito conceituada 

segundo criterios do MEC (Ministerio da Educa<;ao e da Cultura do Brasil) e os 

documentos relativos a uma edi<;ao do Exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Tal analise foi realizada a partir da sele<;ao de trechos que tratam 

diretamente ou influenciam a organizac;ao pedag6gica do curso. Finalmente, o 

ultimo t6pico do capitulo destaca especificamente as tendemcias regressivas e 

aquelas potencialmente emancipadoras, identificadas nos documentos. 

Observou-se que as tendencias presentes no curso estao profundamente inter

relacionadas. 
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Capitulo 1: As tendencias historicas presentes no desenvolvimento das 

ciencias juridicas e a forma~ao de bachaniis em Direito 

1. 0 Direito e o Estado no Brasil 

Para tratar do tema proposto: a organizac;ao pedag6gica do curso de 

Direito no Brasil, e necessaria, antes, falar sobre o Direito, situando-o na 

realidade brasileira. Examinar a organizayao do curso de Direito pressup6e 

compreender o que e Direito e qual a sua fun9ao. Com isso, e possivel 

compreender o que se espera da formayao institucionalizada dos profissionais 

que nele e com ele atuam, possibilitando uma analise critica. Essa tarefa sera 

realizada em breves linhas, por nao ser o foco desta disserta9ao, com o 

objetivo de apenas situar a discussao que se seguira. 

Apreende-se o Estado 1 como entidade abstrata que detem o poder de 

coeryao numa sociedade e age, necessariamente, por intermedio de individuos 

concretes que o comp6em (o Governo), os quais se determinam e sao 

determinados a partir de uma realidade s6cio-hist6rica na qual foram e estao 

inseridos, voltando a determina-la, num processo tao extenso quanto a Hist6ria. 

0 Estado brasileiro atual e denominado, pela teoria constitucional 

dominante, Democratico2 de Direito - vista que seus representantes politicos 

sao eleitos pelo povo (democratico) e ele e fundado dentro de ditames legais, 

respeitando normas instituidas, as quais deveriam limitar constitucionalmente a 

autoridade do govemo (de Direito). 

1 Bonavides (1978. p. 47), assim se expressa: "A burguesia triunfante abra9<l-se acariciadora a 
esse conceito que faz do Estado a ordem juridica, o corpo normativo, a maquina do poder 
politico, exterior a Sociedade, compreendida esta como esfera mais dilatada, de substrata 
materialmente economico, onde os individuos dinamizam sua a~o e materializam seu 
trabalho. A Sociedade, alga interposto entre o individuo eo Estado, e a realidade intermediaria, 
mais larga e externa, superior ao Estado, porem inferior ainda ao individuo, como medida de 
valor." 
2 Dallari (1987, p. 128), sabre o Estado democratico: "Uma slntese dos principios que 
passaram a nortear os Estados, como exigemcias da democracia, permite-nos indicar tres 
pontos fundamentais: A supremacia da vontade popular, que colocou o problema da 
participac;ao popular no governo, suscitando acesas controversias e dando margem as mais 
variadas experiencias, tanto no tocante a representatividade, quanta a extensao do direito de 
sufragio e aos sistemas eleitorais e partidarios. A preservac;ao da liberdade, entendida 
sobretudo como o poder de fazer tudo o que nao incomodasse o pr6ximo e como o poder de 
dispor de sua pessoa e de seus bens sem qualquer interferencia do Estado. A igualdade de 
direitos, entendida como a proibiyao de distinc;oes no gozo de direitos, sobretudo por motives 
economicos ou de discrimina<;:ao entre classes sociais". 
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0 Poder no Estado Democratico de Direito brasileiro, segundo a 

Constituic;ao de 1988, e tripartido, harmonica e independentemente (essa 

independencia nao e absoluta, uma vez que os Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciario fiscalizam uns aos outros), a partir de func;oes tipicas especificas3 

que o Estado, segundo a teoria de Montesquieu, deveria executar: a criac;ao de 

normas que regulem a conduta dos individuos direta ou indiretamente, a 

solu«;ao de conflitos e a administra98o publica. 

E importante observar que nos Poderes Legislative e Executivo 4 os 

membros sao eleitos, enquanto que .aqueles do Poder Judicia rio, sao, em sua 

maioria, aprovados por concurso publico. Em sua maioria porque para alguns 

cargos - os de comando, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, 6rgao 

maximo do Judiciario - sao escolhidos politicamente pelo chefe do Executivo 

depois de aprovada essa esc61ha pela maioria absoluta do Senado Federal (e 

muitas vezes, sequer precisam compor o Judiciario antes de sua nomea«;ao). 

Jsso parece indicar que o Estado brasileiro e orientado, em todos os seus 

poderes, pela escolha popular (mesmo indiretamente, nos casos em que os 

escolhidos pelo povo escolhem os lideres). Se a escolha popular e ou nao 

manietada ideologicamente ou se ha casos de corrupc;ao: essa e outra analise 

que poderia ser realizada, mas que nao cabe ser feita aqui. 

0 Direito5 pode ser definido como o conjunto de normas prescritas pelo 

Estado para regular determinadas condutas humanas na sociedade (um 

homem solitario nao precisaria, em tese, de Direito), e atua a fim de reduzir a 

complexidade social pela decisao organizada de conflitos (Pugliesi, 2009) 

segundo essas normas, e faz com que tudo que seja proibido deixe de fazer 

3 Sao eles os Poderes Legislative, Judiciario e Executivo, sendo certo que, no interior de cada 
um dos poderes, ha o exerclcio das func;:oes executiva, normativa e judicativa para efeito do 
controle interno de cada um deles. 
4 0 Ministerio Publico compoe o Poder Executivo, entretanto, seus membros, a exemplo do 
Poder Judiciario, sao concursados. Todavia, seu chefe e escolhido em lista triplice pelo chefe 
do Poder Executivo. 
5 A palavra Direito e poliss~mica. comportando diversas acepy6es que se complementam. Diz 
respeito tanto a ci~ncia do Direito, que estuda a fenOmeno juridico, como ao conjunto de 
normas, quanto a faculdade (direito de). Essa densa discussaa nao sera aprofundada no corpo 
deste texta tendo em vista os objetivos da dissertac;:ao. Ferraz (1988, p.33) bem explicita essa 
complexidade quando diz que "o direito, assim, de um lado, nos protege do pader arbitrario, 
exercido a margem de toda regulamentay8o, nos salva da malaria ca6tica e do tirano ditatorial, 
da a todos opartunidades iguais e, ao mesmo tempo, ampara os desfavorecidos. Par outra 
lado, e tambem um instrumento manipulavel que frustra as aspirac;:oes dos menos privilegiados 
e permite o uso de tecnicas de controle e dominac;:ao que, pela sua complexidade e acessfvel 
apenas a uns poucos especialistas". 
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parte das op~oes (llcitas) daqueles que estao sob sua egide. Assim, o Direito e, 

ao mesmo tempo, o conjunto de normas, elaboradas, em sua maioria, pelo 

Poder Legislative, e o processo de decisao que ocorre no Poder Judiciario 

quando um conflito de interesses que encontra na legisla~ao elementos 

suficientes para a subsun«;:ao de urn fato/estado a uma norma e levado a 
aprecia~ao do Estado6

. Dai que se separa a norma abstrata do momenta em 

que e aplicada em concreto pelas decisoes judiciais. 0 Direito e ambas 

(elabora~ao de normas e sua aplica<;ao) e esta, por isso, no centro da propria 

organiza~ao do Estado e da sociedade que ele gere (e que o gere por via 

dialetica) e representa, constituindo a pr6pria defini~ao do Estado brasileiro 

como de Direito. 

Esta centralidade do Direito na sociedade brasileira faz surgir o interesse 

como ocorre a forma«;:ao institucionalizada daqueles que se tornam bachareis 

em Direito, aptos para participar da normatiza<;ao abstrata e concreta 

(dependente de interpreta~ao do aplicador) de condutas no ambito do Estado, 

com a coercitividade que e pr6pria do poder estatal. Afinal, o Estado e, 

consequentemente, o Direito, sao feitos por individuos localizados no espa~o e 

no tempo, sob determinadas conjunturas politicas, educacionais, culturais e 

econ6micas, 0 que da organicidade a administra<;ao da Justi<;a, ou melhor: a 
aplica~ao das normas criadas pelo Legislative e adaptadas pelo Executivo. 

Pode-se depreender destas afirma~oes que o Direito e poder na medida 

em que dita como a realidade social deve(ria) ser7 e, por isso, reflete, em 

alguma med~da, mais os anseios daqueles que detem o poder dentro de uma 

determinada sociedade8
. Como, do ponto de vista te6rico assumido aqui e que 

sera explicitado na sequencia, a sociedade capitalista burguesa e baseada no 

poder econ6mico, e comum que haja uma identidade entre os detentores do 

6 No caso de direitos disponlveis, sempre e possivel compor o conflito fora do Poder Judiciario; 
~a os direitos indisponiveis, como a vida, necessariamente sao tratados dentro deste Poder. 

Sobre o tema, Ferraz {1988, p.85) afirma que "o direito, como fenOmeno marcadamente 
repressive, se modifica, tornando-se tambem e sobretudo um mecanismo de controle 
premunitivo, ao inves de discipliner e determinar sanyoes em caso de indisciplina, da maior 
enfase a normas de organizayao, de condicionamentos que antecipam os comportamentos 
desejados, sem atribuir o carc!.lter de punir;ao as 'sanc;:oes' estabelecidas". 
8 Segundo Marcuse (1981, p.141): Na sociedade capitalists esse interesse [que determinada 
sociedade tem, em seu processo de produyao e reproduyao material, na subordinar;ao a uma 
vontade dirigente] e, em primeira e ultima instancia, o interesse da classe dominante em 
contradi9ao cada vez maior como interesse da grande maioria, ainda que- grac;:as ao carater 
duplice da relac;:ao de autoridade aqui presente - o interesse da comunidade seja respeitado de 
certa forma (cada vez mais problematica). 

21 



poder economico e os detentores do poder (amplamente considerado) dentro 

da sociedade brasileira. 

Assim, para realizar uma crftica ao ensino do Direito em qualquer nivel, 

primeiro, e preciso pensar sobre o Direito criticamente. Compreender como 

surgiu, para quem e por quem, quais as principais transformav6es que sofreu e 

o que se espera dele hoje, tendo em vista suas limita96es objetivas e 

ideol6gicas, faz parte do trabalho. Essa tarefa e por demais extensa se 

realizada de maneira aprofundada. Assim, sabendo das limita96es de uma 

dissertavao de mestrado, bern como do tempo disponivel, pretendi travar 

apenas urn panorama, para que questoes cruciais nao fossem ignoradas. 

A Revoluvao Francesa de 1789, fruto de Iongo e Iento processo s6cio

hist6rico, sendo burguesa (a repetivao serve a construvao da ideia deste texto), 

tornou centrais os valores burgueses9 no Estado que surgiria e destacou, entre 

esses, a liberdade, a igualdade e a fratemidade. A analise destes valores 

poderia, por si, compor urn Iongo estudo, o que nao eo objetivo deste trabalho. 

Cabe a qui cita-los porque ainda orientam o Estado brasileiro 10
, bern como a 

contradi~o que se apresenta a partir deles: todos foram formalmente 

incorporados como norteadores da sociedade contemporanea de um lado, 

juntamente como capitalismo 11 que se baseia na acumula9ao de capital e na 

distribuivao desigual da riqueza produzida social mente, 0 que e decorrente, 

9 0 processo do Esclarecimento foi o condutor do ascenso, nos movimentos finais desse Iongo 
processo, da nova classe dominante: movimento cujo objetivo era livrar o homem do medo e 
da incerteza (em especial dos fundamentos da monarquia e dos dogmas religiosos) por 
intermedio do conhecimento (cientifico) sabre o mundo que permitiria o entendimento pelo uso 
da razao (pelo pr6prio pensamento) e a previsibilidade de acontecimentos e, 
consequentemente, a liberdade do homem. Confrontar Kant (2012). 
10 A pr6pria teoria dos Direitos Humanos muito em voga no Brasil pauta a efetividade destes 
direitos em "gera¢es" baseadas nas categorias criadas pela Revoluyao Burguesa. Ver Sarlet, 
2001 , p.55. Ha, ainda, a intromissao de valores do positivismo de Comte, como o demonstra o 
lema do pavilhao nacional: Ordem e Progresso, frayao do comteano: Ordem, Amor e 
Progresso. 
11 Definir, consistentemente, capitalismo e tarefa complexa (assim como todos os conceitos 
com os quais me deparei ate agora). Portanto, assumirei uma posic;ao te6rica com a finalidade 
de desenvolver os temas pretendidos nessa dissertac;ao: trata-se de sistema economico (e 
politico) em que os meios de produyao, ao menos sua maioria, sao de propriedade privada, 
com fins lucrativos, que passa por fases como o capitalismo mercantil e o industrial. Definido 
por seus idealizadores como liberalismo (v.g. Locke) tendo em vista sua defesa contra a 
ingerencia estatal em aspectos da sociedade (como a economia). foi tratado como capitalismo 
por autores do final do sec XIX e inicio do sec. XX, a exemplo de Marx, pela caracteristica 
essencial de acumula9ao do capital proveniente da livre explorac;ao da propriedade privada por 
seus proprietaries. 
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tambem, da ascensao da burguesia 12 (detentora do poder economico) ao 

poder. A acumula~ao de capital, eo poder dela decorrente, coloca-se ao lado 

dos valores burgueses da liberdade, da igualdade e da fraternidade, compondo 

uma contradi~ao sobre a qual o Estado- eo Direito- brasileiro foi construido. 

A burguesia, para que ascendesse e permanecesse no poder conforme ja 

afirmado, pretendeu (e ainda pretende) uma universaliza~ao dos valores por 

ela criados que tenta justificar sua posi9ao dominante (tornando universais 

interesses que correspondem - mais - aos seus pr6prios anseios, ela garante 

a manutenvao de seu poder com o intuito de legitima-fo 13
) . Assim, importa 

observar, par exemplo, que o valor burgues de liberdade que surgiu como 

levante contra o regime de servidao feudal (Marcuse, 1981 , p. 144) e a 

expressao do idea/ burgues fincado em razoes economicas 14
: "e a expressao 

da concorrencia livre entre os produtores de mercadorias. Liberdade de 

12 0 termo "burguesia" surgiu para indicar os habitantes dos burgos (cidades muradas) que se 
dedicavam ao comercio e a presta9ao de servi9os. Essas atividades propiciaram o crescimento 
e fortalecimento economico da burguesia, particularmente par via das guildas e corporayoes de 
oficio, em contraposi980 ao poder dos nobres, o que seria, grosse modo (uma vez que e um 
processo Iongo), mais tarde, a base para o surgimento do capitalismo (por isso, burguesia e 
capitalismo sao termos interligados). Marx utilizou o termo burguesia para indicar a classe 
social dominants, que detem o poder economico dentro do sistema capitalista. posiyao que 
sera utilizada neste trabalho. 
13 0 termo legitimidade e objeto de estudo da Ciencia Politica tao frequente quanta daquela 
Jurldica, porquanto sao ciencias essencialmente conexas (Direito e Estado precisam ser 
estudados em conjunto para que sejam corretamente apreendidos). Assim, com o intuito de 
esclarecer a utiliza9ao constants do termo nesta pesquisa, recorro a Fried {1976, p.33, 34), 
quem infere que os trabalhos de te6ricos oriundos de Estados cujos sistemas economicos sao 
capitalistas pressup6em que o poder politico precisa ser validado, ao fim e ao cabo, psicol6gica 
e sociologicamente, e nao pelo medo de puni9ao. Assim, Fried (1976, p.34) afirma: "A 
legitimidade, seja qual for a reda9ao de sua definiyao, consiste nos meios pelos quais 
misturam-se ideologia e poder. Pode-se compreender mais claramente a legitimidade em 
termos de suas fun9oes principais: a de explicar e justificar a existencia de um poder social 
concentrado e manejado por uma parte da comunidade e a de oferecer idf:mtico suporte a 
determinadas ordens sociais, isto e, determinadas forrnas de repartir e dirigir o fluxo do poder 
social". Para orientar sua posivao. Fried, por sua vez, recorre a Austin, citando-o nos seguintes 
termos: Ora, a permanencia de qualquer Govemo depende da obediencia habitual com que e 
recebido pelo grosso da comunidade. Pais, se o grosse da comunidade estivesse firmemente 
determinado a destrui-lo a enfrentar e sofrer os maleficios pelos quais tern de passar para tal 
fim, o poder do Govemo em si, juntamente com a minoria a ele ligada, seria dificilmente 
suficiente para preserva-lo ou ate mesmo para retardar sua subversao. ( ... ) Supondo-se que 
uma dada sociedade fosse adequadamente instruida e esclarecida, a obedif:mcia habitual ao 
govemo prestada pelo grosso da comunidade, se o~iginaria ex~lusivaf'!lente de raz6es 
fundadas no principio da utilidade ... Uma vez que as soc1edades rea1s sao madequadamente 
instruidas ou esclarecidas, a obediencia habitual ao governo prestada pelo grosso da 
comunidade, e, em parte, consequencia do costume: prestam essa obediencia em 
parte ... porque eles e talvez tambem seus ancestrais tern estados habituados a obedecer-lhe. 
~Austin apud Fried, 1976, p. 33, 34). 

4 Nesse ponto devo lembrar que a burguesia nao pode ser confundida com os extraburgos: a 
Revoluyao Burguesa pretendeu assegurar os interesses daqueles que compunham a 
burguesia. 
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trabalho, liberdade de residencia, liberdade de profissao, liberdade de lucro". 

Entretanto, a despeito da existencia do valor burgues de liberdade - que, 

desde o inicio era fundado em razoes economicas - dentro do processo de 

produ<;ao capitalista, as rela<;oes de domina<;ao continuam; a altera<;ao 

substancial ocorreu no motivo do poder (agora economico e antes por 

nascimento) e os dominantes (antes a nobreza e agora a burguesia, dona do 

poder economico ). 

Marcuse afirma que a liberdade burguesa assumiu a forma que era 

necessaria para uma 

!uta sem treguas contra as autoridades vigentes. Ela necessitava de 
uma libertaQao do individuo em relayiio a submissao universal do 
feudalismo tradicional tambem no que diz respeito a ordem terrena (o 
modelo de seu conceito de individuo sera mais tarde, no essencial , o 
de sujeito economico livre e isolado); ele necessitava da liberta9ao 
das instancias territoriais em rela9ao a autoridade de uma igreja 
internacional centralizada e de urn poder central. Ele precisava de 
uma liberta9ao da "consciencia" em relayiio a inumeras normas 
religiosas e eticas para assegurar 0 caminho livre a cfasse em 
ascensao. (Marcuse, 1981, p. 58) 

A ideia de liberdade burguesa, desse modo, esta sempre vinculada a 
nao liberdade, e uma contradi<;ao que exigiu a divisao do homem em "esferas" 

nas quais ele e e/ou nao e livre: o conceito de liberdade na sociedade 

contemporanea exige que se abra mao da liberdade individual; para ser livre 

nessa sociedade (inclusive fisicamente) e precise que nao se seja 

completamente livre (e precise obedecer a uma ordem que garanta a ordem). 

Assim, para sustentar essa contradi<;ao foi pre~iso dividir o homem na esfera 

interior, livre (ate certa medida quando se coteja os mecanismos modernos que 

tentam impedir ate mesmo esta liberdade ), e na esfera exterior, a vida pratica, 

na qual o homem tem sua liberdade limitada (Marcuse, 1981, p. 57), sendo-lhe 

possivel apenas a autonomia que, segundo Kant, significa aceitar como sua a 

norma de outro 15
. 

15 Confrontar Kant (1974). Neste trabalho, procuro usar cautelosamente a palavra autonomia, 
preferindo a ela a palavra emancipac;:ao (que possui, tambem, problemas em sua ulilizayao). 
Apesar de ambas remeterem a ideia de liberdade, a autonomia, na Fundamentayiio da 
Metafisica dos Costumes, apesar de significar, em ultima analise, seguir a propria (auto) norma 
(nomos) e usada como ato de intemalizar regras de outro como se (als ob, como se- o que 
remete diretamente a ficQao) suas fossem: um dos fundamentos da moral burguesa kantiana. 
Entretanto, e utifizada hodiernamente como sinonimo de liberdade, como se fosse possivel o 
ato de "fazer suas pr6prias regras" - o que, numa sociedade (em que mais de uma pessoa 
conviva) que pretenda a convivflncia relativamente pacifica, parece impossivel e refon;:a o 
carater flccional que Kant indicou. Trata-se de ideal te6rico que, tendo em vista sua carga 
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Essa liberdade - e a nao liberdade dela decorrente - sao orientadas e 

garantidas, em certa medida, pelo Direito. E o Dire ito 16 e, principal mente, fruto 

daqueles que detem o poder; e, quando a burguesia ascendeu, explicitou e 

consolidou o (seu) poder economico como o centro de poder em uma 

sociedade. A sociedade capitalista (originada da tomada do poder pela 

burguesia) ainda conserva a mesma fonte de poder: acumula'(8o de capital e, 

sendo o Brasil um pais capitalista, posso inferir que os detentores do capital, 

hoje, orientam o Direito direta ou indiretamente em fun<;ao de seus anseios (e 

comum que a manuten<;ao do poder esteja entre esses anseios). 

Dessa discussao, e de muitas outras evidencias, pode-se entrever que o 

Direito nao corresponde exatamente a justi<;a. 0 Direito e urn construto social 

que representa mais aqueles que detem o poder (economico, principalmente, 

pois estamos sob o capitalismo ). E quanto a Justi<;a? Entre tantas defini<;6es 

possiveis, escolho aquela de Rawls (Rawls, 1991 e, ainda, conforme Hoffe, 

1991 )): a distributiva, que pressup6e (em breves linhas) que quando o poder 

economico for distribuido entre o maior numero de pessoas possivel, tanto 

mais se encontrara justi<;a (Rawls, 1991 , 130-175). 

ideol6gica e significado, tornou-se extremamente complexa. Assim, prefiro o termo 
emancipac;:ao: essa palavra, que deriva do latim emancipare, significa eximir do patrio poder e 
da tutela (mancipio) e, par isso, tambem esta alinhada com a ideia de liberdade; contudo, 
remete a ideia de maturidade (muitas vezes traduzida como maioridade para o portugues) que 
Kant a utiliza no texto "Resposta a questao: o que e esclarecimento?" (2012, p.145.): ·o 
Esclarecimento e a libertac;:ao do homem de sua imaturidade auto-imposta. lmaturidade e a 
incapacidade de empregar seu proprio entendimento sem a orientac;:ao de outro. Tal tutelae 
auto-imposta quando sua causa nao reside na falta de razao, mas de determinayao e coragem 
para usa-lo sem a direc;:ao de outro. Sapere aude! Tenha a coragem de usar sua pr6pria mente! 
Este e o lema do Esclarecimento". (grifo meu) Preferindo uma palavra a outra, ou seja, 
emancipagao a autonomia, ressalto que emancipayao, neste texto, e entendida coragem de 
utilizar a pr6pria mente sem a orientac;:ao "direta" de outro (e nao como internalizayao "d ireta" 
da regra de outro); e ter a consciencia da existencia de relaQoes de dominaQao entre os 
homens e, a partir disso ter a coragem de utilizar a propria mente (maturidade) para alcanyar a 
liberdade possivel (que nao e nem pode ser absoluta numa vida em sociedade) de pensar 
sabre e confrontar a ordem vigente e subvertendo-a; mas sempre com vistas aos limites 
provenientes de urn consenso social Uustic;a) em uma sociedade determinada. Entretanto, 
durante a analise dos documentos, a palavra autonomia aparece e e tratada dessa forma, 
considerando esta ressalva. 
16 E tarefa das mais complexas de pesquisadores indicarem urn inicio do Direito. Entretanto, 
pensando em sua influencia, o Corpus Juris Civilis, compila<;ao e consolidac;ao das normas de 
Direito que data do sec.VI e aplicavel aos cidadaos romanos (larga parcela do mundo ocidental 
europeu) parece definir os conceitos e as diretrizes dos direitos estabelecidos a partir de entao. 
Essa codificac;:ao deu origem ao Direito (principalmente o Civil/patrimonial) modemo e ao 
conceito de propriedade privada, que decorreu do poder do pater familias romano, mesmo se 
considerando a transicao do jus sanguinis daquele periodo para a familia formalmente definida 
da contemporaneidade. Como se ve, desde o Imperio Romano, o Direito se destina a regular 
as relay09s patrimoniais - a propriedade privada. E esta e uma chave fundamental para a 
compreensao do Direito moderno. 
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Segundo essa linha argumentativa, e possivel afirmar que o Direito, por 

si s6, nao pode ser considerado "o" baluarte da justi~a. Esta se alinha a a~o e 

participa~ao politica (assim como acesso econ6mico) do maior numero 

possivel de pessoas junto a sociedade e ao Estado amplamente considerado 

(que engloba o Direito tanto em relac;ao ao Poder Judiciario quanto ao 

Legislative). Ao Direito, cabe resolver os conflitos, atuando apenas naquilo que 

excede a convivencia normal (regras de civilidade, que vao muito alem das 

regras juridicas), e sua atua~ao17 sera tanto mais justa quanto mais politica 18
: 

por via de consequencia, talvez a justi<;a ai se aproxime mais do Direito pela 

possibilidade de expressao e constru~ao do Estado e do Direito por urn numero 

cada vez maior de pessoas 19
. Essa discussao sera mais aprofundada no 

proximo item. 

Tendo em men~e que o Estado (ainda) burgues brasileiro, no caso, e 

tambem defluente da ideologia burguesa e do capitalismo, busco, a seguir, 

dialogar com o texto de Neves (2006), quem situa o caso brasileiro dentro da 

discussao acerca da (segundo o autor) dificil rela~ao entre Leviata (a 

facticidade no sentido tecnico de efetividade - Faktizitat - do poder estatal) e 

Temis (pretensao de legitimidade do Direito). 0 autor afirma que o Estado 

democratico de Direito brasileiro 

carece amplamente de concretizat;:ao. Pode-se afirmar que, conforme 
o modelo textual das Constituit;:oes de 1824, 1891, 1934, 1946 e 
1988, teria havido urn inquestionavel desenvolvimento do Estado de 
Direito no . Brasil, que nao se distinguiria basicamente de seus 
cong~neres na Europa Ocidental e na America do Norte. No entanto, 
no plano de concretizay,ao, nao se observou um correspondents 
desenvolvimento: o Estado permanece sendo amplamente bloqueado 
pela sociedade envolvente, e Temis, frequentemente e impunemente 
'violada' por Leviata. (Neves, 2006, p.245) 

17 De minibus necuraviti judex- o juiz nao cuida do que e minima. 
18 Ate mesmo porque justit;:a, sendo conceito plural, deve ser definido e redefinido pela 
sociedade a qual se destina. Nao se pode conceder ao jurista, ou ao dono do poder 
econOmico, a atribuit;:ao quase divina de determinar o que e justa para os demais, que sao 
dignos apenas de salvamento (mas nao de a<;ao). 
19 

Sob a forrnula9ao de Hoffa, seria o fundamento da justit;:a distributiva segundo Rawls: A 
justiy,a significa aquela exigencia mais rigorosa de imparcialidade, onde todas as preferencias 
pr6prias mas distintas dos outros, todos os ideais e representat;:oes de valor estao excluidos 
como criteria de juizo. (Hoffe, 1991, p. 71) 
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0 autor afirma, ainda, que o problema brasileiro nao esta na falta de 

abertura e adequa~o (cognitiva) de seu sistema jurldico ao meio social, o que 

ele denomina heterorreferencia, mas esta na falta de 

fechamento (normativo) por forya das injunyOes de fatores sociais 
diversos. A autonomia operacional do Direito e atingida por intrusoes 
do c6digo politico. Mas cabe aqui acrescentar que, por sua vez, a 
politica, enquanto nao esta vinculada a diferenya do 'licito/ilicito' 
como seu segundo c6digo, tambem sofre graves limitayaes no 
concernente a autopoiese: e sistematicamente bloqueada por 
pressoes imediatas advindas do ambiente social do Estado, 
distanciando-se do modelo procedimental previsto no texto da 
Constituiyao. (Neves, 2006, p.245) 

Ou seja, para o autor, o Direito e urn sistema que deveria ser fechado 

normativamente (operacionalmente) e, no caso brasileiro, nao o e, sofrendo 

intromissoes politicas que o impedem de ter esse fechamento juridico; 

enquanto isso, ressalta que a politica, por sua vez, deve estar sempre atenta a 

diferenc;:a entre 0 que e ou nao licito para que nao seja vitima de pressoes 

sociais imediatas. 0 livro de Neves e, claramente (esta no titulo do livro), 

baseado na teoria luhmanniana (e naquela habermasiana) que pressupoe 

haver uma diferenya entre ambiente e sistema. Simplificadamente, o ambiente 

seria o meio social, no qual estao os individuos, eo sistema - juridico, no caso 

- seria um sistema comunicacional do qual os individuos nao participam, 

apenas ha a comunicac;:ao que seria unidirecional: os individuos apenas seriam 

receptores desta comunicac;:ao, como se ela fosse um dado e nao urn 

construido - por individuos. 

Ora, a comunicac;:ao provem de individuos reais que existem ou 

existiram. 0 sistema comunicacional que pretende Luhmann, por isso, nao 

pode ser fechado se esse ponto for considerado. Ele e indissociavel daquilo 

que ele denomina "meio ambiente" pois comunicac;:ao e a<;ao humana 

(comunicar e um verbo) e nao pode ser destacada daquele que e/foi seu 

emissor (ou haveria, no minimo, a perda do proprio sentido da comunica<;ao

toda comunicac;:ao deve ser localizada no tempo e no espac;:o para que possa 

ter sentido). A existencia e conteudo da comunicac;:ao reflete o individuo que a 

emitiu, localizando-o no tempo e no espac;:o. Sem individuo (atual ou anterior, 

ou mesmo vindouro no caso do receptor) nao ha que se falar em comunicac;:ao: 

comunicar e ac;:ao humana, bem como a realizac;:ao de func;:oes ou papeis -

tudo remete ao agir. 
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Acima, quando em breves linhas procurei definir o modelo te6rico que 

assumo de Estado Democratico de Direito, preconizei demonstrar que, no 

Brasil, o Estado e Democratico - politico - de Direito- juridico. Logo, o Direito 

e produto direto da Democracia possivel ao Estado brasileiro. ' lntromissoes do 

meio social' compoem a malha juridica - e devem compo-la, sob pena de ficar 

obsoleta e tornar-se esteril . Neves (2008) afirma que o sistema juridico deve 

ser fechado (normativamente ), mas aberto cognitivamente. Nao ha como se 

pensar em abertura cognitiva que nao redunde em necessaria abertura 

normativa: ou seja, nao ha, na verdade, um fechamento. Direito e Estado 

Democratico precisam ser pensados sempre em conjunto. E isso quer dizer 

que o Direito precisa, durante todo o tempo, estar conectado com a realidade 

social que e extremamente complexa, decorrente da propria complexidade do 

ser humano - nao ha preto e branco apenas, mas urn infinite de matizes 

possiveis para cada uma das muitas cores em cada tempo. Nao h~ que se 

falar, por exemplo, em perfeita subsun9ao do fato a norma. E precise que, na 

aplica9ao, o Direito seja interpretado - e isso ja implica o horizonte de cada urn 

dos envolvidos - pelo Juiz e pelos advogados para que a lei abstrata, que foi 

criada por individuos visando um fim dentro de uma sociedade num tempo 

his6tico determinado de sua hist6ria, seja aplicada no caso concreto. Assim, 

concluo que o Direito brasileiro reflete sua sociedade e, como se pode ver em 

diversos autores contemporaneos como Bourdieu, reflete tambem os 

interesses da classe dominante brasileira - mas nao apenas os dela, do 

contrario a sociedade seria unicamente coercitiva e ca6tica, assim, qualquer 

possibilidade de liberdade impossivel20
. 

Neves (2008, p.246) ainda afirma que 

todas as intervenyaes no direito, inclusive aquelas que resultam de 
sua instrumentalidade sistt!3mica, devem estar legitimadas 
juridicamente por procedimentos que, sem parcialidade. 'exclus6es' e 
privilegios, permane93m abertos a esfera publica como conexao 
comucacional de cidadaos juridicamente iguais. Alem do mais, os 

20 Nao considero como caos as atividades e suas decorrencias, por exemplo, do 
autodenominado Primeiro Comando da Capital (organizayao criminosa baseada em Sao 
Paulo). Ao contrario, considero como atividade organizada que e considerada paralela ao 
poder juridico, mas que, como vern sendo demonstrado sistematicamente pela imprensa, e 
influente no poder politico do Estado e se constitui como poder advindo da pr6pria sociedade 
(basta ver a recente substituiyao de Secretario de Justi93, em Sao Paulo, para reduzir o 
confronto da milicia com as organizayoes criminosas). Seu objetivo nao e o de subverter 
absolutamente a ordem social posta, mas adequa-la aos seus interesses, assim como o fazem 
outros centros sociais de poder. 
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fundamentos constitucionais da pluralidade procedimental e da 
institucionalizayao da cidadania tomam-se indisponiveis para o poder. 
Evidentemente, a experiE'mcia brasileira marca-se por formas de 
instrumentaliz:ayao politica, econOmica e relacional de mecanismos 
juridicos, apontando no sentido inverse a indisponibilidade do Direito. 

No tocante a legitimidade, e importante salientar que ela tern carater 

politico, e nao apenas juridico como sup5e Luhmann, por exemplo, em seu 

Legitima9ao pelo Procedimento (Luhmann, 1980, p. 29). E procedimentos 

jamais serao totalmente imparciais enquanto houver seres humanos 

envolvidos, mas eles serao tanto mais justos e sem privilegios quanto maior for 

a igualdade juridica dos cidadaos, que nao pode ser descolada da diminui9ao 

da desigua/dade da disfribui9ao de renda, o que permitiria o acesso as 

condic;oes que permitem os direitos do Direito ao maior numero de pessoas 

possivel. Em outras palavras: a suposic;ao de cunho idealista da igualdade 

juridicae simples topos te6rico para mostrar como sao resolvidas as quest5es 

sociais que envolvem, entre outras, aquela da distribuiyao de riqueza da 

sociedade em que se estuda o Direito. 

Alem disso, duas situac;oes podem emergir das afirmac;oes de Neves 

acerca de uma "instrumentalizac;ao politica, economica e relacional de 

mecanismos juridicos, apontando no sentido inverse a indisponibilidade do 

Direito": o autor assinala que quem tern acesso aos direitos do Direito utiliza 

sua posic;ao privilegiada para seu beneficia de maneira ideol6gica, mas legal, 

ou de maneira ilegal, que sao os casos de corrupyao, por exemplo. Como 

frisado, sendo a sociedade o Iugar em que se estabelece urn corpo normative, 

sera o Direito formado em decorrencia de atos praticados por individuos 

sociais, e, assim, parece adequado dizer que ele sera reflexo desses individuos 

ideologicamente, ate mesmo porque nao ha qualquer posiyao humana que seja 

neutra e desinteressada. Quanto ao ponto da corrupyao no interior do Estado, 

e precise que nao se generalize a conduta daqueles que Ia trabalham a partir 

de casos propalados em limitados meios de comunicayao dos pouquissimos 

grupos de poder que compoem o cenario brasileiro. Nao que a corrupyao nao 

exista, nao que alguns detentores de facifidades relacionais ou economicas nao 

se valham de sua influencia para colocar o Direito a sua disposiyao, mas isso 

nao pode ser tido como sendo a atitude media sob pena de se dizer que opals 

e urn pais composto apenas ou por corruptos/corruptores ou por vergastados. 
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Nao seve, novamente, um absolute caos normative no qual a ordem juridica 

seja totalmente obsoleta ou totalmente instrumentalizada a servit;o de 

corruptores pela dominat;ao de "hipossuficientes". 0 autor chega a dizer que as 

camadas sociais marginalizadas 

s~o integradas ao sistema juridico, em regra, como devedores, 
indiciados, denunciados, reus, condenados etc. , nao como detentores 
de direitos, credores ou autores. ( ... ) as ofensas aos direitos 
fundamentais sao praticadas principalmente no quadros da atividade 
repressiva do 'aparelho estatal', ou seja, de at;Oes violentas ilegais da 
policia. (Neves, 2008, p.250) 

0 autor sustenta seus argumentos citando indices veiculados na decada 

de 1990, relatives a indicadores de anos subsequentes a saida do pais do 

regime ditatorial, no qual prevalecia o "Estado de Polfcia" - e isso precisa ser 

levado em conta na leitura das afirmat;6es. Entretanto, por outro lado, nao se 

pode desconhecer que dentro dos presidios brasileiros ha quase uma 

predominancia de pessoas pertencentes as classes .sociais menos favorecidas 

economica e socialmente. Pesquisadores tambem relatam a relat;ao entre 

encarceramento nas pris6es e pobreza: 

Pesquisas sabre o sistema prisional indicam que mais da metade dos 
presos tern menos de trinta anos; 95% s~o pobres, 95% s~o do sexo 
masculino e dois tertyas nao completaram o primeiro grau (cerca de 
12% sf:lo analfabetos). Devido a pobreza e antecedentes a margem 
da sociedade, eles e seus familiares possuem pouca influemcia 
politica, o que se traduz em poucas chances de obter apoio para 
colocar um fim nos abusos cometidos contra eles (Censo 
Penitenciario de 1995 apud Human Right Watch, 1998). 

E isso parece significar que o sistema juridico, cqmo se pretendeu 

apresentar desde o inicio do texto, foi criado de modo a beneficiar mais a seus 

criadores mais pela constituity8o ideol6gica, a qual e fruto do sistema 

economico e faz equivaler dinheiro a poder: ao lado do direito a vida e a 

liberdade, esta o direito de protetyao da propriedade privada, pedra fundamental 

do sistema economico; portanto, o quadro apresentado nao decorre da 

corrupt;ao sistematica pelos individuos que operam dentro do e com o Estado 

(eo Direito), ja que essa situaty8o e engendrada em seu proprio interior. 

Ao contrario da tese que propala a judicializatyao das relat;6es sociais de 

maneira extensa, compactuo com a de que o Direito deve interferir na 

sociedade apenas quando ha conflito, e espera-se que sua interferencia seja 

sempre a menor possivel. Ou e possivel que tudo seja tao atrelado a ideologia 
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dominante do momento (em que se converte em normas juridicas - Direito) 

que a vida em sociedade se torne engessada, perdendo sua espontaneidade. 

Nesse sentido, o sistema juridico brasileiro parece cumprir sua funyao de 

resoluctao de conflitos judicializados. Novamente seve que os ambitos politico 

e economico da sociedade sao indissociaveis do juridico - e do que se afirma 

legitimo- para uma critica eficiente da sociedade. Uma analise que prescinda 

de qualquer destes elementos e mutilada e pode ser mais que insuficiente: 

pode ser falsa se avocar para si ares de totalidade. 

Quanto a falta de materializactao dos preceitos constitucionais, pode-se 

dizer que a Carta Constitucional brasileira apresenta o projeto de sociedade 

que se pretende concretizar e servindo como norteadora. Ha, realmente, como 

indica Neves (2008), uma distancia entre o texto da Constituiyao brasileira e 

sua concretizactao, que passaria por questoes politicas e economicas para, 

finalmente, ser juridica, o que caracteriza a interdependencia das varias 

dimensoes da vida social. ·os direitos que garantem a dignidade do ser humano 

dentro da sociedade brasileira (recem-saida do regime ditatorial) previstos na 

Constitui9ao21 sao politicos e economicos, e nao dependem apenas de vontade 

jurldica. 

Como ja afirmado, ao lado de direitos constitucionais abstratamente 

considerados que pretendem a justicta politica, ha direitos que permitem a 

exploractao e a dominactao do ser humano, refletindo no Direito a complexidade 

da sociedade brasileira e de seus anseios por via de consequencia. Alem 

disso, a concretizactao do Direito passa pelas mesmas contradictoes oriundas 

de questoes ideol6gicas e formativas daqueles que operam o Direito. 0 Direito 

e, sim, um dos meios de transforma9ao da realidade social, entretanto, nao 

pode ser exclusivo, nem principal. Deve reconhecer sua dimensao polltica 

dentro de uma sociedade democratica e as contradi¢es dela decorrentes, 

21 No caso da Constitui<;ao brasileira chega-se a falar em excesso normative, uma vez que ela 
tenta abarcar casas que nao seriam propriamente constitucionais segundo estudiosos do 
Direito brasileiro, em especial quando se pensa em Direito comparado e se analisa casas da 
America do Norte e da Europa Ocidental, em atual e relative colapso economico e social, 
demonstrando as fragilidades de suas conforma9oes de Estado. E isso tambem precisa ser 
levado em considera<;ao em uma analise que fala da Constituic;ao e do Direito brasileiros. No 
Ato das Disposi9oes Constitucionais Transit6rias M, por exemplo, t6pico destinado ao Colegio 
Dom Pedro II: art 242, § 2°- 0 Colegio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, sera 
mantido na 6rbita federal. T oda comparayao deve ser feita com a cautela de ressalvar as 
particularidades dos comparados sob pena de tomar-se superficial. 
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permitindo a critica constante que o tornara mais pr6ximo quanta passive! da 

aplicac;ao de um conceito de justic;a. 

Retomando Neves (2008), e essencial aqui citar duas de suas 

categorias. Sao elas a de sobreintegrado e a de subintegrado que se 

relacionam com acesso e dependencia dos individuos aos sistemas sociais. 0 

autor afirma que os subintegrados geralmente "nao tern acesso aos beneficios 

do sistema juridico estatal, mas dependem de suas prescric;oes impositivas" 

(Neves, 2008, p. 248). Os sobreintegrados, por sua vez, sao os "grupos 

privilegiados que, principalmente com o apoio da burocracia estatal, 

desenvolvem suas ac;oes bloqueantes de reproduc;ao do Direito", possuindo 

direitos, mas sem se subordinarem a "atividade punitiva do Estado no que se 

refere aos deveres e responsabilidades" (Neves, 2008,p. 250). Esse autor 

ainda afirma que, 

ha individuos ou partes da populayao que se apresentam 
regularmente em urn dos p61os das relac;:oes de subintegras;ao e -
sobreintegras;ao. Eventualmente. o subcidadao pode ser urn 
sobreintegrado, ofendendo, com expectativas seguras de 
impunidade, os direitos dos outros. E. vice-versa, o sobrecidadao 
pode encontrar-se excepcionalmente como subintegrado, 
especialmente quando sofre a ofensa impune de agentes estatais. 
Alem do mais, nao se pode excluir uma esfera publica restrita de 
cidadaos, que se cecontram regularmente em situac;:oes de 
integrac;:ao simetrica na ordem juridica. No entanto, a generalizac;:ao 
de relac;:oes de subintegrac;:ao e sobre integractao faz:em implodir a 
Constituic;:ao como ordem basica da comunicac;:ao juridica e tambem 
como acoplamento estrutual entre politica e direito (Neves, 2008, 
p.251). 

Essa posic;8o provavelmente se deve a origem da legitimidade no 

sistema luhmanniano que o autor segue. A legitimidade (que se liga a ideia de 

justic;a politica) do sistema normative, para Luhmann, e tecnica, nao politica22 • 

Nao parece, segundo minha orientac;ao te6rica, ser a melhor saida. A 

legitimidade deve encontrar apoio e ser proclamada na e pela sociedade: 

consequentemente, na politica. A discordancia com a tese de Neves parte do 

ponto acerca da necessidade de fechamento do sistema normative: nao parece 

possivel esse fechamento que buscaria uma abertura cognitiva. Esse 

fechamento e impossivel pelos motives expostos acima: o Direito e a 

expressao da sociedade (tanto no momenta legislative como no judiciario, que 

22 Ver Hoffe, 1991, p.141 e seguintes e a apresentayao do livro de Luhmann (1980) feita por 
Tercio Sampaio Ferraz, p. 1 e seguintes. 
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precisa, sim, dar uma resposta a essa sociedade quando justifica suas, do 

Judiciario, decis6es), devendo apoiar sua legitimidade exatamente no seu povo 

(no cenario da mundializayao, tambem em outros povos). Mas com isso Neves 

parece concordar quando fala da necessidade de uma esfera publica pluralista: 

o autor parece indicar a necessidade de pluralizagao dos participantes da 

esfera publica, numa linha harendtiana, o que a tornaria ainda mais legitima. 

De outra parte, Neves tambem menciona a impunidade sistematica (as 

quais foram classificadas neste trabalho, acima, em dois motivos: ideol6gicos 

ou corrupgao ), como se o Direito fosse urn instrumento de perseguigao de 

classes sociais menos favorecidas economicamente (Neves, 2008, p.254 e 

255). Parece ser uma analise muito simplificadora da sociedade brasileira, que 

apresenta uma realidade extremamente complexa. Nao me parece possivel 

compor a discussao dentro desta sociedade nestes termos; e nao parece 

possivel, tambem, deixar de admitir a integragao necessaria entre 'Temis' e 

'Leviata' numa sociedade que se propoe democratica: sendo o 'Leviata' 

composto por indivlduos da sociedade eleitos tao democraticamente quanto 

possivel, ele garante a 'Temis' aspectos de sua legitimidade que, repita-se, e 
de indole politica. 

Hoffe (1991) tratou da fundamenta9ao de uma filosofia do Direito e do 

Estado conjuntamente sob o termo justi98 politica nao por acaso: pretendia 

uma 

critica etica da dqmina~o. Nesta critica, sao examinadas as 
condic;:oes e os criterios de uma domina~o justa, se contrapoem as 
formas justas as injustas de domina~o e e remetido a seus limites, 
com argumentos eticos, o estado tendencialmente exorbitante desses 
limites. (Hoffe, 1991, p.16). 

Essa posic;ao te6rica coloca o Direito e o Estado como instrumentos de 

dominagao (pelo proprio monop61io da violemcia e, tambem, da administra9ao 

de 'justiga' pelo Estado) que podem ser mais ou me nos justos dentro de uma 

critica etica, propondo o autor uma reconcilia~ao entre a fi\osofla, a teoria do 

direito, a teoria do estado, e a de todas essas com a etica. 0 texto que 

apresenta o termo justir;a politica no centro de suas preocupagoes, expoe a 

indissociabilidade entre Direito e Estado e, no caso, entre justi~a e legitimidade. 

Acerca da poss\bi\idade de domina<;ao }usta, e preciso esclarecer: a 

dominac;ao enquanto exercicio de poder de alguem sobre outro alguem ou 
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sobre alguma coisa se mostrou onipresente nas sociedades conhecidas 

durante a hist6ria da humanidade - basta pensar na vida academica, familiar e 

estatal 23 
. Algumas sao apenas consideradas mais racionais que outras 

segundo determinado consenso acerca do que seja racionalidade24
- existem 

diversos tipos de racionalidade possfveis. Entretanto, ha uma indissociabilidade 

entre a propria ideia construida de racionalidade, que e o resultado de urn 

consenso social25 e aquela de irracionalidade. lsso porque (tendo em vista que 

nao se trata de maquinas) seres considerados como humanos possuem uma 

composi9ao quimica que e variavel entre os diferentes corpos e dentro dos 

pr6prios corpos (e para quem pensa na divisao, tambem na mente) humanos. 

Tomando-se por base a ideia constitufda de racionalidade ocidental, 

mais especificamente aquela na qual me incluo - da classe media brasileira

na qual os filhos sempre devem ser protegidos pelas maes mesmo a custa de 

suas pr6prias vidas, penso nas varia~oes quimicas dos hormonios do corpo 

que chegam a ser drasticas, cujo exemplo mais evidente e o estado puerperal 

23 Acerca de Estado, domina~o e legitimidade, Fried assevera que "Nenhum Estado 
conhecido ate hoje prescindiu de uma ideologia que consagrasse seu poder e sancionasse seu 
uso. Muitos Estados, no entanto, passaram por situa96es em que ( ... ) urn grupo dominante 
perdeu seu mandata no ceu. Onde isso aconteceu em um sistema social, ou ate mesmo como 
resultado de uma deposi9ao violenta em seguida a uma invasao, os principios basicos da 
ordem anterior a estratifica9ao foram raramente alterados de forma seria. Ao inves disso, uma 
nova parcela da populac;ao assume os cargos e status vagos, e a velha ordem e retomada com 
£equenas alterac;oes." (Fried, 1976, p.233) 

4 Acerca da racionalidade e da irracionalidade, disse Vernant (2001, p. 209-10): "No sec. VI 
a.C., nas cidades jOnias, essencialmente em Mileto, vemos surgir uma linhagem de fil6sofos. 
( ... ) Teriam realmente inaugurado um novo modo de reflexao: Uma forma de racionalidade 
totalmente inedita? E poderiamos dizer que antes deles nao existia racionalidade? Nao creio. 
Sempre houve ao mesmo tempo racionalidade e irracionalidade, e de forma absolutamente 
solidaria. Os babilOnios tiveram sua forma de racionalidade e os chineses a sua." 
25 Sobre a racionalidade, Maturana (1997, p.169-71) assim se expressa: "Na vida cotidiana e 
em muitos sistemas filos6ficos, falamos como se a razao e a 16gica do raciocinar tivessem um 
fundamento transcendente, e como se esse fundamento atribuisse validade universal a nossos 
argumentos racionais. Compreendendo nosso operar como seres vivos na linguagem, 
podemos ver, entretanto, que nao e isso o que acontece. 0 que na vida cotidiana distinguimos 
como raciocinar e a proposi~o de argumentos que construimos ao concatenar as palavras e 
noc;oes que os comp()em segundo seus significados, como n6s operacionais do dominio 
particular de coordenac;oes consensuais de conduta a que pertencem.{ ... ) conduta racional e 
nosso operar em discursos, explicac;oes ou condutas que podemos justificar com discursos, 
explica9oes ou argumentos, que construimos respeitando a 16gica do raciocinar. ( .. . ) Todo 
sistema racional e, de fato, todo raciocinar, se da como um operar nas coerencias da 
linguagem partindo de um conjunto primario de coordenac;oes de a9oes tornado como 
premissas fundamentals aceitas ou adotadas, explicita ou implicitamente, a priori. Acontece 
que toda a aceita~ao aprioristica se da partindo de um dominic emocional particular, no qual 
queremos aquila que aceitamos, e aceitamos aquilo que queremos. sem outro fundamento a 
nao ser o nosso desejo que se constitui e se expressa em nosso aceitar. Em outras palavas, 
todo sistema racional tern fundamento emocional, e e por isso que nenhum argumento racional 
pode convencer ninguem que nja nao estivesse de convencido, ao aceitas as premissas a 
priori que o constituem." 
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que sucede ao parto, o qual pode levar uma mae, anteriormente considerada 

"normal", ao assassinio do proprio filho e ao suicfdio. Trata-se de estado 

reconhecido pela medicina mundial e, tambem, pelo Direito brasileiro como 

causa de extin~o da punibilidade ou da propria culpabilidade, a depender do 

teorico, tamanha sua forya e incontrolabilidade. 

A pr6pria racionalizac;ao pode ser entendida como urn controle, ou urn 

exercicio de domina<;ao, do homem sobre suas emoc;oes, pulsoes e desejos 

para, segundo a teoria adotada, urn bern social maior. Ao se definir a 

racionalidade do pensamento humano, define-se, imediatamente a 

irracionalidade. 

Assirn, considero o exercfcio de poder (a dominac;ao) como urn 

componente das relac;oes humanas que pode ser mais ou me nos justo, e rna is 

ou menos born, segundo o modelo social adotado; mas, em toda a hist6ria 

preterita conhecida, ela existiu nas suas mais diferentes formas. lmpoe-se, 

entao, a pergunta: ela pode ser justa dentro da sociedade existente? A minha 

resposta e sim e explico a posic;ao com exemplos: quando penso na relac;ao 

entre pais e filhos, na qual o pai, pelo seu poder dominial, direciona o filho 

pequeno para que ele nao se jogue da sacada ou se eletrocute numa tomada; 

ou a do orientador e da banca que direcionam o academico e seu trabalho para 

uma evoluc;ao (assim denominada segundo criterios consensuais academicos); 

ou o Estado, quando impede que o mais forte vergaste o mais fraco, podem, 

sim, ser consideradas justas, ate mesrT_lo porque os criterios de justic;a podem 

variar, como ocorre com as diferentes etnias existentes no mundo26
. 

Toda essa argumentac;ao foi realizada para garantir os pressupostos 

necessarios a discussao que se segue: afirmei que o Direito e o Estado 

democratico sao reflexes de uma sociedade, verdadeiros construtos sociais. 

Ponderei que, no caso da sociedade brasileira ha, apesar de avanc;os 

conquistados, grandes diferenc;as na distribuic;ao de renda de seus indivfduos e 

que isso limita sua participac;ao no processo polrtico; tambem destaquei que o 

26 A dominayao e a emancipac;ao sao consideradas neste trabalho, a partir das considera96es 
do referencial te6rico adotado como logo se vera, como Iadas de uma mesma moeda, que nao 
podem prescindir um do outro. A emancipayao, no caso, esta fundada na consciencia acerca 
da existencia domina9ao nas rela96es sociais (desde as mais simples as mais complexas) e na 
luta contra uma dominac;:ao injusta (que busca estabelecer mais vantagens para apenas uma 
das partes provenientes de uma cisao social, seja em classe ou em nivel socioeconomico) e 
sub-repticia. 
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Direito dentro de urn Estado que se pretende democratico e (ou deveria ser) a 

expressao da participac;ao politica dos individuos na sociedade; em uma 

situayao em que prevalece a desigualdade, ele s6 pode expressar os anseios e 

interesses das frac;oes da sociedade que o alcanc;am. 

Assim, ampliar as condic;oes de acesso a cidadania do maior numero 

possivel de individuos que comp6em a realidade dessa sociedade parece ser 

urn caminho possivel para garantir a justic;a social. Evidentemente que, 

conforme ja foi dito, avanc;os economicos e politicos sao necessaries a essa 

ampliayao; mas nao s6. No mesrr~o sentido, foi dito tambem que o Direito nao 

pode ser o principal instrumento de justi<;a politica; deveria, ao contrario, ser 

cada vez menos necessario27
• Entretanto, numa sociedade com marcantes 

diferenc;as sociais e, por isso, mais conflitiva como a brasileira, na qual direitos 

e deveres, no limite, precisam ser garantidos tambem judicialmente, a atividade 

do profissional que atuara no Direito e essencial na medida erD que se torna 

instrumento de acesso politico subsidiario. 

Dito de outra forma: o Direito podera ser tanto mais justo (mais 

adequado aos anseios da sociedade como urn todo) quanto houver inclusao 

politica e economica real de todos os componentes de uma sociedade e/ou 

quando aqueles que nele atuam de alguma forma o construirem tendo em vista 

a sociedade efetivamente existente e suas contradic;oes: isso supoe que 

aqueles que comp6em a operacionalizayao e a criac;ao do Direito sejam 

sensiveis a realidade e possuam urn suporte te6rico mais abrangente para 

efeito de justificar (racionalmente, num processo de convencimento que 

pressupoe urn consenso, tomando, portanto, justa) suas decisoes decorrentes 

dessa compreensao que se pretende mais completa: o exercente de func;ao 

publica deve satisfac;ao a sociedade, e esse e urn components essencial da 

legitimidade e da justic;a. 

A partir da concepyao do Direito como solucionador de conflitos dentro 

de urn Estado Democratico, que comporta, portanto, urn aspecto pragmatico de 

coeryao (proveniente do monop61io estatal da viol€mcia e da administrac;ao da 

justic;a) e urn outro etico de justic;a (vindo da sua legitimidade que s6 pode ser 

27 Quando se fala em protec;:ao de direitos considerados basicos, como a dignidade do homem 
dentro desta sociedade, esta-se imediatamente concluindo que os mesmos nao sao 
respeitados. 0 que se precisa garantir e porque, de fato, nao se entrega. 
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polftica), sugere-se que uma mais bern elaborada compreensao da realidade 

existents por aqueles que operam o Direito pode contribuir para seu processo 

de legitimayao. 

1. 1. Direito e formac;ao 

0 Direito (para a analise feita nesta dissertal):ao) e, ao mesmo tempo, o 

conjunto de normas, elaboradas, em sua maioria, pelo Poder Legislativo28
, eo 

processo de decisao que ocorre no Poder Judiciario quando urn conflito de 

interesses que encontra na legisla<;ao elementos suficientes para a subsunl):ao 

de urn fato/estado a uma norma e levado a aprecial):ao do Estado. Dai a 

separal):ao entre a norma abstratamente considerada do momento em que e 

aplicada em concreto pelas decis6es judiciais. No primeiro caso, o Direito 

depende das decis6es daqueles que serao eleitos no processo (tao) 

democratico (quanto) possivel - os bachareis em Direito participam do 

processo apenas como auxiliares tecnicos: a legitimidade depende de 

situa96es poHticas e economicas sociais, conforms ja tratado. No segundo 

caso, as normas abstratas sao aplicadas a casos concretos valendo-se de 

procedimentos tecnicos e processos interpretativos de bachareis em Direito 

nas mais variadas funl):6es: advogados, advogados da Uniao, promotores de 

Justi9a, juizes: aqui, a legitimidade depends do acesso ao Poder Judiciario, o 

que tambem e resultado de politicas publicas e conjunturas economicas, e da 

formal):ao dos profissionais que aplicarao o Direito segundo suas possibilidades 

(seus horizontes cognitivos possiveis no momento da al):ao). 

lsso quer dizer que a legitimidade do Direito que e posto em pratica 

pelos profissionais formados pelas Faculdades de Direito do pais depende da 

formayao a eles direcionada. 'Decis6es sobre familias inteiras (guarda, visitas, 

interdi96es), sobre finanyas publicas e privadas que afetam a vida de 

profissionais e suas famflias, sobre territ6rios cobertos por florestas e demais 

seres vivos que a integram, sobre a violencia sofrida e sobre a violencia 

28 Veja-se, por exemplo, a posiyao de Barros Carvalho (2012, p. 131): "Se o direito e tornado 
como conjunto de normas validas, num determinado territ6rio e num precise momenta do 
tempo hist6rico, tudo dentro dele sen'io normas, em homenagem ao principia epistemol6gico 
de uniforrnidade do objeto. Dai por que as entidades "leis", ·contratos", "atos administrativos", 
"desapropria9ao", "matrimonio", "tribute", etc., reduzidos a expressao mais simples, assumem a 
condiyao de normas juridicas. e a prova esta na circunstancia segundo a qual a instituiyao, a 
modificayao e a extin9ao dessas figuras se operam por regras de direito." 
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causada dentro dos casos mais complexos, sao tomadas e orientadas por 

profissionais formados em Direito e determinam a vida de todas as pessoas 

que integram o conflito, bern como conformam as expectativas dos demais 

membros da sociedade. 

Esses profissionais tomam e orientam essas decis6es tendo em vista 

seus - todos os seus - conhecimentos e experiencias; ou seja, o horizonte 

cognitive desses profissionais integra as solu¢es destes conflitos, sendo claro 

que e possivel, por exemplo, que dois juizes diferentes decidam de maneiras 

diferentes o mesmo caso, ou que dois advogados diferentes orientem de 

maneiras diferentes o mesmo caso. Assim, a formac;:ao do profissional do 

Direito e determinante para as soluc;:5es ou encaminhamento dos complexes 

conflitos sociais. 

Para tratar da formac;:ao do profissional em Direito, foi essencial 

considerar o texto A filosofia e os professores de Adorno (2001 ), no qual o 

autor trata do tema da formayao para o exercicio profissional a partir da analise 

da prova geral de Filosofia dos concursos para a docencia em escolas 

superiores alemas. A preocupac;:ao, segundo Adorno, e com aqueles que serao 

orientados pelos professores aprovados na referida prova. No caso desta 

dissertac;:ao, a preocupac;:ao e com a sociedade que depende dos profissionais 

que detem o poder de utilizar 'legitimamente' o monop61io estatal da violencia, 

e com aqueles que orientam a soluc;:ao de conflitos densos, profundos, mesmo 

fora da tutela estatal. 

Adorno reproduz trechos do regulamento da prova sobre a qual discorre, 

que exprimem a sua pretensao de avaliar a capacidade dos candidates de irem 

alem de seu aprendizado profissional estrito (ligado a tecnica) por 

desenvolverem "uma reflexao acerca do que fazem e tambem reflexao acerca 

de si mesmos" (Adorno, 2001, p.534): 

Deve avaliar se o candidato apreendeu o sentido formativo e o 
potencial formativo de suas disciplinas profissionais, habilitando-se a 
compreende-las a partir das questoes filos6ficas, pedag6gicas e 
politicas vivas da atualidade. 

( ... ) 
Contudo, o exame com forte acentuac;:~o filos6fica n~o deve 

se perder em problemas da filosofia profissional, mas deve dirigir-se a 
questoes essenciais para a formac;:ao viva atual, no que o rumo deve 
ser dado pelas materias profissionais do candidato. 
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Ora, sea preocupayao do autor parece pertinente, o mesmo se aplica a 

formayao do bacharel em Direito. Ademais considerando a intensa carga 

polftica que compoe o Direito dentro de um Estado democratico, o exercicio 

profissional do bacharel nao pode ser reduzido a meras decisoes tecnicas: ele 

depende de decisoes humanas, ou poderiamos relegar tal atividade as 

maquinas. 

Adorno, em seu texto, diferencia a "declama9ao ideol6gica de fatos que 

foram apropriados, isto e, na maior parte das vezes decorados" da forma9ao, 

que pressupoe a capacidade de reflexao sobre si, sobre suas atividades e 

sobre o mundo em que vive (Adorno, 2001, p.63). Para tanto, cita casos que 

vivenciou nos quais, durante o exame em questao, se percebe a diferen98 

entre ter determinado conhecimento tecnico e conseguir conecta-lo com a 

realidade e com a hist6ria, articulando-as com "questoos filos6ficas, 

pedag6gicas e politicas vivas". 

Adorno alerta, segundo Leo Maar (2001, p. 11) para os perigos de urn 

processo educacional pautado apenas "numa estrategia de 'esclarecimento' da 

consci€mcia29
, sem levar na devida conta a forma social em que a educa9ao se 

concretiza como apropriayao de conhecimentos tecnicos". A formayao social 

decorrente do modele economico adotado transformou a ciencia e a tecnologia 

(assim como o pr6prio ser humane) em for98s produtivas e geradoras de lucro. 

Tal situa9ao e protegida pel as normas (Direito) que garantem a propriedade 

privada e sua administra9ao em dire9ao a acumula9ao de capital (que, 

certamente, nao tern se destinado a todos). Uma educa9ao para a 

emancipa9ao consistiria numa educayao politica, que se valida no contato real 

do sujeito com o objeto (interayao com a sociedade e a natureza). Ainda 

segundo Leo Maar (2001, p. 25-6), 

o conteudo da experiencia formativa nao se esgota na rela~o formal 
do conhecimento - das ciencias naturais, por exemplo - mas implica 

29 Durante este trabalho a palavra consciencia e utilizada par reiteradas vezes. lmporta, 
portanto, esclarecer que utilize a concep9ao de Adorno (2011, p.150) sabre o termo, quem, em 
entrevista a Becker, afirmou que "0 que caracteriza propriamente a consciencia e o pensar em 
relar,;ao a realidade, ao conteudo: a rela9ao entre as formas e estruturas do pensamento do 
sujeito e aquilo que este nao e. Este sentido mais profunda de consciencia ou facutdade de 
pensar nao e apenas 0 desenvolvimento 16gico formal, mas ele corresponde literalmente a 
capacidade de fazer experiencias. Eu diria que pensar e o mesmo que fazer experiemcias 
intelectuais~. Assim, o pensar de Adorno e sempre vinculado a um objeto sabre o qual o 
pensamento se debruya realizando experi~ncias. E uma "educa9ao para a experi€mcia" e, par 
isso, uma "educar,;ao para a emancipa9ao". (Adorno, 2011, p.150) 
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uma transformayao do sujeiro no curso de seu contato transformados 
com o objeto na realidade. [A experiencia formativa e] "caracterizada 
pela dificil mediayao entre o condicionamento social, o momenta de 
adaptayao, e o sentido autonomo da subjetividade, o momenta da 
resistencia. 30 

Esses dois aspectos, positivo (de adaptayao e afirmayao da ordem . 

vigente), e negativo (de resistemcia ao existente como dado inalteravel) 

constituem o processo de formayao (nao urn estado de formac;ao, porque 

depende de urn processo diah~tico que, ao que parece, nao pode ter fim sob o 

risco de contradizer sua pr6pria essencia). 

Adorno31 (1966, p.234) afirmou que a apropriac;ao subjetiva da cultura, 

que deveria permitir ao sujeito adaptayao e resistencia, compoe o processo de 

formac;ao do individuo. A formayao pressupoe que o sujeito 32 tenha espac;o 

para a reflexao (utilizando, portanto, seu proprio pensamento nesse processo) 

e, com isso, a possibilidade de adaptar-se socialmente de modo consciente, 

mas, tambem - e principalmente - de resistir as verdades criadas por esta 

sociedade, conquistando a condiyao de transp6-las, de criar em vez de apenas 

reproduzir interna e extemamente o que lhe e imposto pelo social, tomando-se, 

portanto, aut6nomo, afirmando sua subjetividade. 0 mesmo valendo para o 

justo que necessita ser resultante dessa elaborayao para efetivamente 

resolver, em Iugar de decidir, o conflito. 0 caminho para a emancipac;ao passa 

30 0 autor escreveu o prefacio do livro Educayao e emancipa(}ao. 
31 Adorno e um dos autores considerados de primeira gerayao da Teoria Critica da Sociedade. 
Uma das perguntas que orientaram os autores considerados de primeira geravao e: porque, a 
despeito de todo o desenvolvimento tecnol6gico, do avanvado nivel de utilizac;ao da razao que 
culmina nos avanc;os tecnol6gicos experimentados pela sociedade capitalista, situayoes de 
violencia e a agressao continuam acontecendo? Como seres humanos capazes de criar 
maravilhas tecnol6gicas e fantasticas organizay<>es burocraticas utilizando sua racionalidade 
usam suas descobertas para finalidades 'irracionais' como impingir sofrimento aos seus iguais 
e a manutenyao da fame, da miseria e do desespero - e da dominac;ao de outros seres 
humanos - quando ja existem formas aptas a erradica-los e proporcionar uma vida 
considerada digna, segundo a propria visao burguesa de dignidade? 
32 Ser sujeito, que pressupoe a capacidade de ayao, significa, portanto, ter a capacidade de 
interferir no mundo: a inseryao do individuo no mundo nao pode ser a de objeto, mas a de 
sujeito, que age, pensa e interfere na realidade. Segundo Adorno (Adorno apud Leo Maar, 
2003, p.466): "Na adequat;:ao as forvas produtivas tecnicas, que o sistema lhes impoe como 
progresso, os homens se convertem em objetos que se deixam manipular sem resistir, e deste 
modo regridem para aquem do potencial das foryas produtivas tecnicas. Mas como, enquanto 
sujeitos, permanecem sendo eles pr6prios os limites da reificac;ao, a cultura de massas precisa 
continuamente, em uma ma infinitude, apossar-se de novo dos mesmos: o desesperanyado 
esforvo de sua repetiyao constitui o unico vestigia da esperanva de que a repetivao e inutil, de 
que os homens [no sentido em que produzem sua propria conversao em objetos] afinal nao 
podem ser apropriados". Aqui se observa a contradivao existente: o homem como sujeito, eo 
homem como objeto. Essa contradic;ao precisa ser reconhecida, tornando-se consciente e 
experimentada, assim como todas as contradiyoes sociais existentes. 
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necessariamente pela manutenc;ao da possibilidade de o individuo negar oreal, 

ainda que de modo nao predominante (Giovinazzo Jr., 2007, p.44). Pensar na 

forma9ao do profissional do Direito e pensar na sua possibilidade de ser mais 

que um instrumento de dominac:tao, e pensar na liberdade de avaliac:tao de um 

juiz e na func;ao essencial do advogado como instrumento de legitimac;ao do 

Direito, aproximando-o da justic:ta determinada pelo conjunto dos interesses 

sociais (quanto mais amplo esse conjunto, mais justo), e nao apenas pelas 

classes dominantes. 

No entanto, na sociedade capitalista contemporanea, a realidade "se 

tornou tao poderosa que se impoe de inicio aos homens, de forma que este 

processo de adaptac;ao seria realizado hoje de um modo antes automatico" 

(Adorno, 2011, p.144). Esta sociedade, que tern o capital como foco central, 

gerado, calculado e reproduzido a partir do trabalho humano, detennina, pelas 

condic;oes objetivas que impoe, a formac;ao dos homens. 0 instinto de auto

preservac:tao 33 
, tendencia predominante na sociedade, condiciona as 

subjetividades para apenas reproduzir - por adesao irrefletida - a realidade tal 

qual ela se apresenta, deformando os sujeitos: a formayao existente nesta 

sociedade e pseudoformac:tao. Segundo Leo Maar, "ocorre uma interferencia na 

apreensao da sociedade pelos seus sujeitos pelo mecanisme da 

semifonnac;ao 34 
: seja com conteudos irracionais, seja com conteudos 

conformistas" (leo Maar, 2011, p.21 ). lrracionais na medida em que se 

descolam daquilo que, segundo os te6ricos da Teoria Crltica, deveria ser o fim 

ultimo da vida humana: condic;oes de vida que permitem ao ser humano o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Em contrapartida, sao 

direcionados para a manutenc:tao de um sistema que impoe e amplia a 

diferenc:ta entre classes sociais, segregando os nao escolhidos (ou nao 

afortunados) das boas condic:t6es de vida possiveis grac;as aos avanc:tos 

33 0 homem reproduz socialmente as leis da natureza, que foram por ele reduzidas a lei da 
sobrevivencia do mais forte, tornando alga natural, em "natureza" social. Ao duplicar a natureza 
nestes moldes, o homem duplicou tambem a violencia. Assim, s6 restaria ao homem 
autopreservar-se. assujeitando-se. A autopreservayao pela dominayao nestes termos 
condicionou a relayao entre homem e natureza, que foi transposta para a relayao entre os 
hom ens. 
34 Leo Maar utiliza o termo semiformayao que e utilizado com o mesmo sentido de 
pseudoformayao. Ha discussoes termino16gicas, relacionadas ao termo alemao hafbbildung, 
acerca da palavra que melhor exprime o conceito, contudo, esse nao e objetivo nesta pesquisa. 
As citay()es e referencias si!io feitas de acordo com o empregado pelo autor utilizado. 
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tecnol6gicos existentes - exatamente por intermedio destes avan9os ou a partir 

deles que os individuos sao sub-repticiamente aprisionados nas malhas da 

rede social. Assim, prevalece o conformismo inconsciente e ocorre a adapta9ao 

ao aparato "racional" (adiante sera discutida a no9ao de racionalidade 

tecnol6gica) que rege esta sociedade e, exatamente por sua racionalidade, 

toma qualquer a9ao contra ele aparentemente irracional. 

0 conceito de forma9ao tern sua raiz no projeto burgues quando da 

derrocada da monarquia (que culminou na Revolu9ao Burguesa de 1789 e 

seus desdobramentos) e propunha individuos aut6nomos (liberdade), capazes 

de se contraporem a ordem monarquica existente35
, sem, contanto, deixarem 

de ser seres que vivem em sociedade (o que remete a adapta9ao refletida). 

Entretanto, esses ideais se contrapunham ao sistema econ6mico que 

determinou a estrutura social que se seguiu, na qual a (i)l6gica do capital se 

sobrep6s aqueles ideais36
. A pseudoforma<;ao, portanto, se tornou "a forma 

dominante da consciencia contemporanea" (Adorno apud Leo Maar, 2003). 

Nela, o sujeito sujeita-se as verdades que lhe sao impostas externamente, 

ratificando-as e reproduzindo-as, enxergando esta ordem existente - a qual e 

socialmente construida a partir das condi96es materiais disponiveis - como 

sendo natural, a (mica possivel no horizonte de existencia, uma forma absoluta. 

lmerso na pseudoforma9ao, o individuo entende-se formado porque 

acredita terse apropriado de toda a cultura disponivel, sendo capaz, inclusive, 

de aplica-la e de repeti-la adequadamente. Mas ele carece de um ponto 

essencial a verdadeira forma9ao: o espa9o de reflexao que torna possivel a 

adapta<;ao refletida e consciente ao reves da adequa<;ao como simples 

35 "La formaci6n tenia que ser lo que tocase ( ... ) al individuo libre y radicado em su propia 
consciencia, aunque no hubiesse dejado de actuar em Ia sociedad y que sublimase sus 
impulsos; e implicita..,mente se Ia tenia por condici6n de una sociedad aut6noma: cuanto mas 
Iucido fuese el singular, mas Iucido seria el todo. Mas, contra..,dictoriamente, su relaci6n con 
una praxis ulterior aparecia como una degradaci6n a alga heter6nomo, a media de descubrir 
ventajas en media de Ia no solventada bellum omnius contra omnes. En Ia idea de formaci6n 
esta necesariamente postulada, sin duda, Ia de una situaci6n de Ia humanidad sin status ni 
explotaci6n ( ... ). Y cuanto menos honor hagan a esta promesa las circunstancias sociales, en 
especial las diferencias econ6micas, tanto mas energicamente pro-hibido estara pensar en las 
relaciones de finalidad de Ia formaci6n cultural ( ... ).EI sueno de Ia formaci6n -Ia libertad del 
dictado de los medias y de Ia testaruda y mezquina utilidad- se falsea en una apologia del 
mundo, que esta arreglado siguiendo aquel dictado: en el ideal de Ia formaci6n que Ia cultura 
erige absolutamente se filtra lo problematico de Ia culturan. (Adorno, 1966, 179-80) 
36 Ver Marcuse (1981, p.142). Para o autor, a relac;ao de domina9ao e servidao pertence "ao 
tipo de rela96es sociais que, uma vez atingido urn certo nlvel do processo da produyao, 
adquirem uma forte resistencia em relayao ao desenvolvimento desse processo, se fortalecem 
na forma atingida e, nessa forma fixa, influenciam o processo material da vida em sociedade". 
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aderencia as regras e proposi9oes sociais, bern como o questionamento e a 

resistencia as imposi9oes da estrutura social posta e detenninante. Nesse 

sentido, a educa9ao, para Leo Maar, 

deve resultar da critica e da resistencia a sociedade vigente 
responsavel pela desumanizayao. A educayao critica e 
tendencialmente subversiva. E preciso romper com a educayao 
enquanto mera apropriayao de instrumental tecnico e receituario para 
a eficiencia, insistindo no aprendizado aberto a elaborayao da hist6ria 
e ao contato com o outro nao-identico, o diferenciado {Leo Maar, 
2011' p.27). 

A fonna9ao 'profissional'37
, nesse sentido, deve propiciar ao estudante 

mais que sua adapta9ao ao mercado de trabalho (tambem necessaria) e 

subsun9ao as regras sociais dominantes, indo alem da simples apropria9ao de 

conhecimentos tecnicos. Na sociedade atual a prepara9ao para o trabalho e 

essencial a sobrevivencia tendo em vista a realidade do sistema capitalista, 

mas reduzir essa prepara9ao a mera apreensao de conhecimentos tecnicos e 

de defini95es e interpreta95es majoritarias previamente produzidas e 

transformar, em certa medida, o homem em simples objeto, mitigando e 

obstaculizando reiteradamente sua capacidade de a9ao no mundo (sua 

inser9ao social como sujeito ), a nao ser aquela voltada a reprodu98o, 

contribuindo para a perpetua9ao da domina98o humana sobre seus iguais e da 

racionalidade voltada para a eficiencia deste mesmo sistema de domina9ao. 

A prop6sito, se essa e uma tendencia presente nos cursos superiores, 

ela tambem esta presente no desenvolvimento da propria Ciemcia. Segundo 

Adorno, esta ja foi a 

exigencia de nada aceitar sem verificayao e comprovayao, { .. . ) 
significava liberdade, emancipayao da tutela de dogmas 
heter6nomos. Atualmente, se converteu, para seus adeptos, em uma 
nova forma de heteronomia, ( ... ) A aprovayao cientifica converteu-se 
em substitute para a reflexao intelectual do fatual, de que a ciencia 
deveria se constituir. (Adorno, 2011 , p. 70) 

0 conhecimento academico-cientifico proporcionado pelos cursos 

superiores atuais nao pode significar (se tern como objetivo verdadeiro a 

emancipa98o enquanto consciencia e capacidade de contraposi9ao da 

realidade posta) a simples inculca9ao de conceitos de modo irrefletido e 

37 Reduzir a forma9ao, que pressupoe a capacidade de reflexao sobre si, sobre suas atividades 
e sobre o mundo em que vive, a forma<;ao profissional enquanto "declamayao ideol6gica de 
fatos que foram apropriados, isto e, na maior parte das vezes decorados", (Adorno, 2001, p.63) 
e mutilar o proprio conceito, ou mesmo subverte-lo. A formayao e una. 
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irreflexivo, com o objetivo de alcanr;ar a eficiemcia no sistema atual e o 

adequado preenchimento de postos de trabalho pelos escolhidos, em vez de 

conduzir a subversao do estado social atual para a libertac;ao dos homens do 

aparato e de outros homens. 

Nesta alianya entre a ausencia pura e simples de reflexao intelectual 
e o estere6tipo da visao de mundo oficialista. delineia-se uma 
conformayao dotada de afinidades totalitarias. ( .. . ) A colcha de 
retalhos formada pela declamayao ideol6gica de fatos que foram 
apropriados, isto e, na maior parte das vezes decorados, revela que 
foi rompido o nexo entre o objeto e a reflexao.(Adorno, 2001, p.62-3) 

A seguir, sera apresentado outro dos conceitos que orientaram este 

investigac;ao, a saber, a racionalidade tecnol6gica como expressao da 

racionalidade do capitalismo tardio, bern como seus nexos com a formac;ao 

oferecida nos cursos "profissionalizantes" do ensino superior. 

Nesse senti do, a racionalidade tecnol6gica 38 pode ser relacionada a 
pseudoformac;ao na medida em que, nela, a razao se transforma "de forc;a 

crftica em forc;a de ajuste e submissao" (Marcuse, 1999, p.84 ). Assim como a 

"pseudoformac;ao e meio para o capital" (Leo Maar, 2003, p.465), a 

racionalidade tecnol6gica e meio para a pseudoformac;ao, produzindo a 

submissao e o controle do individuo. 

0 individuo eficiente e aquele cujo desempenho consiste numa a~o 
somente enquanto seja a rea9ao adequada as demandas objetivas 
do aparato, e a liberdade do individuo esta confinada a seletyao dos 
meios mais adequados para alcanyar uma meta que ele nao 
determinou. (Marcuse, 1998, p.78) 

Segundo Marcuse ( 1973, p.153-4 ), o metodo cientifico que possibilitou 

ao homem uma crescenta dominac;ao da natureza, forneceu aos homens a 

aparato conceitual e instrumental para a dominac;ao do homem pelo homem 

por intermedio da dominac;ao da natureza pelo homem, uma vez que a teoria 

pura, desvinculada da finalidade que deveria conduzir seus esforc;os, qual seja, 

uma vida melhor aos homens, serviu a razao pratica de dominac;ao. A 

tecnologia, que deveria ser instrumento de libertac;ao, tornou-se, assim, servil 

ao sistema capitalista e aprisionadora dos homens, porquanto se reveste de 

meio para proporcionar uma vida mais c6moda por meio do progresso das 

38 A tecnologia, para Marcuse, e a totalidade dos instrumentos, dispositivos e inven9oes que 
caracterizam a era da maquina, e assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e 
perpetuar (ou modificar) as rela9oes sociais, uma manifestaqao do pensamento e dos padroes 
de comportamento dominantes, um instrumento de controle e domina9ao. (Marcuse 1999, 
p.73). 
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ciencias, e se torna, com isso, legitima neste processo de supressao da 

autonomia humana. Como Marcuse ja havia afirmado: 

A 'ordem objetiva das coisas' e, ela propria, resultado da domina~o. 

mas e, nao obstante, verdade que a dominayao agora fera mais 
elevada racionalidade - a de uma sociedade que mantf~m sua 
estrutura hierarquica enquanto explora com eficiencia cada vez maior 
os recursos naturais e mentais e distribui os beneficios dessa 
explorayao em escala cada vez maior. Os limites dessa racionalidade 
e sua for~ta sinistra aparecem na escravizayao progressiva do homem 
por um aparato produtor que perpetua a luta pela existencia, 
estendendo-o a uma luta total internacional que arruina a vida dos 
que constroem e usam esse aparato. (1973, p.142) 

A razao na sociedade capitalista contemporanea esta adstrita a escolha 

dos meios mais eficientes com vistas a fins (em sua grande maioria) irracionais 

de dominac;ao injusta, predeterminados pela sociedade e irrefletidos pelo 

sujeito: uma racionalidade irracional, cuja recompense e a insen;ao social e o 

acesso as benesses civilizacionais desigualmente distribuidas. "Esta 

racionalidade estabelece padroes de julgamento e tomenta atitudes que 

predispoem os homens a aceitar e introjetar os ditames do aparato" (Marcuse, 

1998, p. 77). A eficiemcia tecnol6gica dirige a intensificafao do trabalho e a 

organizafao da burocracia govemamental, criando as verdades39 que servem 

ao born funcionamento e a manuten<;ao do aparato. Essa razao nao pode ou 

nao deve ser a orientadora da formac;ao de bachareis em Direito; ou o carater 

politico que da ao Direito legitimidade se perde, transformando-o em simples 

instrumento coativo e coercitivo a servi<;o daqueles que detem o poder 

(economico, especialmente) e que querem que esta situa<;ao perdure. 

A reprodu<;ao submissa realizada pelos individuos e condicionada pela 

objetividade, entretanto, e preciso reconhecer a voluntariedade do homem 

nessa sujei<;ao: os individuos se subjugam as determina<;oes sociais com 

vistas as recompenses que esta sociedade concede aos bern adequados: as 

posi<;oes economicas e sociais de relevancia sao o premio. Existe "um 

mecanismo racional e conveniente. Aquele que seguir as instru<;oes sera mais 

bem-sucedido, subordinando sua espontaneidade a sabedoria anonima de 

quem ordenou tudo para ele.( ... )Ser bern sucedido eo mesmo que adaptar-se 

39 Marcuse faz referenda a verdade tecnol6gica que submete os individuos aos padroes 
externos (padronizando os pensamentos) como o conjunto de valores de verdade, tecnol6gica 
no duplo sentido de que e um instrumento de eficacia em vez de um fim em si, e de que segue 
o padrao do comportamento tecnol6gico (Marcuse, 1999, p.84). 
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ao aparato. Nao ha Iugar para a autonomia" (Marcuse, 1998, p.80). Se ha 

alguma voluntariedade do homem nesse processo de submissao, ha, tambem, 

pela via reversa, a possibilidade de, a despeito das condiyaes materiais dadas, 

ocorrer transformac;ao por intermedio da mesma vontade humana: o que quero 

dizer e que o espac;o de transformayao existe. 

E importante, contudo, ressaltar que a formac;ao do individuo decorre 

exatamente da experiencia entre sujeito e objeto, na qual o sujeito (que 

tambem e objeto) se apropria (torna sua) da cultura disponivel (objeto40
). 

Todavia, alguns apontamentos sabre o que deve ser apropriado - que 

complementam a forma como se da a apropriac;ao e seus problemas - ou seja, 

a cultura, sao importantes para compreender o processo de formac;ao: a cultura 

nao pode ser tomada como algo sagrado (imutavel, rijo) (Adorno, 1966, p.176) 

e precisa ser, de fato, apropriada pelo sujeito, e nao apenas irrefletidamente 

assimilada e reproduzida, sob pena . de comprometer a constituic;ao do 

individuo. De outro lado, a cultura, cada vez mais entendida como cultura 

espiritual (em oposic;ao a praxis), se fecha em si mesma, dissociada da praxis e 

da produyao de coisas humanas (cristalizando a separac;ao entre 

conhecimento e interesse humano, que e proprio de metodos positivistas), de 

modo que a formac;ao cultural, consequentemente, se enrijece, como um fim 

em si mesmo e se torna pseudoformac;ao. Alem disso, a cultura, na sociedade 

atual, vern sendo reduzida a conformac;ao com a vida real e, por isso, permite 

desenvolver apenas a adaptac;ao (a cultura em seu carater afirmativo) do 

indivfduo a ordem posta, socialmente estabelecida. Adorno (Adorno, 1966, 

p.177) afirma que "ela destacou unilateralmente o memento da adaptac;ao, e 

impediu assim que os homens se 'polissem' uns aos outros"41
. No entanto, para 

que os homens se eduquem uns aos outros - o que evoca a reciprocidade 

entre individuos - ao inves de apenas se adaptarem a ordem externa existents, 

e necessaria que realmente se apropriem da cuttura por intermedio da 

experiencia genuina com o objeto e da reflexao, 'tornando-se' os individuos 

40 E. importante salientar que o pr6prio sujeito tambem e objeto de conhecimento de si mesmo 
enquanto sujeito cognoscente e de outros sujeitos (ADORNO, 1995, p. 183) 
41 

Trata-se de tradu<(ao livre realizada a partir da versao espanhola: "( ... )Ia cultura se M 
entendido a si misma como conformaci6n de Ia vida real, ha destacado unilateralmente el 
momento de acomodaci6n, y ha retraido asi a los hombres de pulirse mutuamente ( ... )" 
(grifo meu que destaca o trecho citado acima). Aqui, a palavra 'pulirse' utilizada pode ser 
entendida como 'educassem'. 
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--------------- -·- ... - -

singulares que sao42
. Neste movimento, a pressao social extema deve ser 

contraposta a capacidade de cada individuo de se opor, se posicionar, 

utilizando sua consciencia de maneira critica43 e, com isso, devolvendo alga 

que derive de si e va em dire9ao a ordem externa e aos outros individuos, 

completando a verdadeira reciprocidade. 

Os pr6prios bens de forma9ao cultural, cada vez mais enrijecidos em 

seu pretenso conteudo de verdade absoluta e imutavel, sao oferecidos e 

difundidos para a "massa", com a pretensao de proporcionar a forma9ao, 

transformando essa "oferta" em ideologia que serve a manuten9ao do sistema: 

negam-se as condi96es que permitem a verdadeira forma9ao cultural e a 

possibilidade de experiencia entre os sujeitos e os objetos, igualando os bens 

culturais a mercadoria, cuja aparente posse permite algum status social como 

fazem com os bens de consumo na sociedade capitalista. (Adorno, 1966) 

A cultura, o conteudo de materias e temas disponivel no curso de Direito 

podem ser encarados pela mesma 16gica: o Direito nao pode ser apresentado 

(a urn numero cada vez maior de bacharelandos tendo em vista o crescimento 

vertiginoso de faculdades no pais) apenas como norma abstrata dada que deve 

ser encaixada a qualquer custo num caso concreto. Se considero que Direito e 

politica, mais que urn emaranhado complexo de normas (criadas por alguem) 

que definem como a sociedade deve ser, a forma98o do bacharel deve 

aumentar tanto quanta possivel o instrumental te6rico, assim como a 

aproxima98o com a realidade existente, do bacharel, nao sendo limitado as 

normas ja cristalizadas. Direito e constante constru9ao. portanto, dar aos 

estudantes (como cultura disponivel) o maior numero de ferramentas te6ricas 

possiveis e incentivar a experiencia e o contato com a realidade (lembrando 

que as teorias servem a leitura e diagn6stico dessa realidade) deve ser func;ao 

do curso de Direito: formar bachareis que extrapolem a tunc;ao de burocratas 

42 
Compactuo com a ideia de que, por mais que os mecanismos sociais tentem pasteurizar os 

:~rras humanos, isso ~ imf.?Ossivel. Toda tentativa de c6pia, ou fica aquem, ou a/em do objeto 
. P 6dd~· mas nunca td~nttco. E e exatamente nisto que reside nossa resistencia desde os 

pnm ,., 10s humanos, os quais ja indicavam a pr< d 1 - · 
numano e unico e essa individualidade precisa ser~::~~ec~d~~ 89ao de dommayao. Gada ser 

Adorno, sobre a forma~o regressiva prom 'd I .. -
consequentemente, da pr6pria consciencia a OVI a ~ o ennJec•mento das categorias e, 
1/amamos formaci6n se conge/a em cate . . ~severa. Cuando el campo de fuerzas que 
las de soberania o de acomodaci6n ci~nas fi}a~as, /a se~n las de esplritu o de natura/iza, 
co_m lo qL!e ella misma mienta, se p,;;sta a au~:~d e e 1~5• alslada, se pone em. contradicci6n 
o mvoluc16n. (Adorno, 1966, p.17?-B) eo/ogla Y fomenta uma formac16n regressiva 
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para a de verdadeiros agentes politicos conscientes de seu papel e de suas 

limita96es e possibilidades. 

Ha ainda outro fenomeno que merece ser considerado: a fragmenta9ao 

do conhecimento enquanto consequencia do progresso cientifico e a 

especializa<;ao crescente, com suas consequemcias para a forma<;ao. Nesse 

processo, que levou a racionalidade atual, o pre9o que o progresso cientifico 

baseado na divisao social do trabalho e na especializaQao dos conhecimentos 

pagou e o da fragmentayao do conhecimento, a partir do que a rela<;ao do todo 

com as partes se perde e conduz a fragmentayao do proprio individuo e a 
redu9ao da sua rela<;ao com a sociedade: predomina a reproduyao dela 

mesma por intermedio das fun«;6es e dos valores por ela selecionados e ao 

consume de bens materiais e culturais - em sua acep«;ao afirmativa -

disponiveis, principalmente, pelos meios de comunica«;ao de massa, cujo 

escopo e moldar adequadamente as subj'etividades. 

Segundo Crochik e Sass (2011, p.15), a especializa9ao do 

conhecimento 

exprime a especifica9ao cada vez mais estrita {e estreita) dos objetos 
de estudo e, em decorr~ncia. a perda progressiva de referencia dos 
conhecimentos obtidos acerca de tais objetos em rela~o a totalidade 
que os determina. 

Essa continua especifica9ao que desconsidera absolutamente tudo que 

nao esteja contido em sua estrita definiyao de objeto mutila o proprio 

conhecimento quando nega ou nao reconhece a interdependencia entre os 

varios objetos, componentes indissociaveis da realidade. Urn exemplo comum 

da decada de 1990 (que ainda hoje nao deixou de ser tao comum quanto 

deveria) separava o processo judicial e seus meandros de sua funyao que e 

garantir a soluyao quanto mais justa possivel dos conflitos. 0 resultado disso 

era o constante ganho de litigios por pequenas filigranas processuais por 

eximios tecnicos em detrimento de solu9oes mais adequadas aos ideais de 

justi«;a da sociedade brasileira. Para sanar o problema, foi "criado" o principia 

da instrumentalidade do processo, que garante que 0 processo e instrumento 

para a realiza9ao do Direito e nao fim em si mesmo. 

A especializayao excessiva pode permitir (eo faz), por exemplo, que os 

conhecimentos tecnicos sejam desconectados de discussoes politicas, 
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condi9oes que podem permitir, por sua vez, que a aplica9ao do Direito seja 

desumanizada e desconectada das rela¢es de tempo e espa9o. Essa 

especializa~o permite que documentos oficiais 44 de regulamenta~o dos 

cursos dividam, por exemplo, a forma~o em duas: fundamental e profissional, 

explicitando a cisao decorrente da fragmenta9ao do conhecimento nas 

faculdades de Direito. A consequencia e exatamente a perda de rela9ao do 

Direito com a pr6pria sociedade a qual se destina e da qual se origina. 0 

aparato estatal que deveria servir a sociedade desvirtua-se de seu tim quando 

ha o primado da tecnica eficiente ensimesmada como um meio de domina9ao 

do aparato sabre os homens e de homens sabre outros homens. 

A Teoria Critica da Sociedade tern como finalidade realizar (consoante o 

pr6prio nome) uma critica a sociedade , identificando suas potencialidades 

emancipadoras e seus elementos regressivos. Neste sentido se orienta esta 

disserta9ao: identificar os elementos potencializadores de emancipa9ao, assim 

como os elementos regressivos, existentes na organiza9ao do curso de Direito 

de uma faculdade brasileira. 

44 Veja-se, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolu9ao CNE/CES n° 9/04) 
para o curso de Direito brasileiro, que s~o objeto de analise desta disserta9ao no item 8). 
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1.2. Dogmatica e Zetetica: enfoques te6ricos possiveis ao Direito, e 

Formagao. 

0 Direito pode ser objeto de estudo por intermedio de dois enfoques 

te6ricos que se complementam: dogmatico e zetetico45. lsso quer dizer que 

toda investiga9ao cientifica contem ambos os enfoques, mas urn deles pode 

preponderar, em fun9ao do enfoque te6rico e do assunto estudado. 

0 enfoque zetetico (de zetein: perquirir) e especulativo e pretende 

desintegrar, questionar opini6es e se constitui urn processo infinite. Ja o 

dog matico (de dokein: ensinar) tern uma fun980 diretiva que visa a orientar 

a96es (possibilitando decis6es) e visa estabelecer posi96es e obter significados 

fixos. lsso significa que a dogmatica se prende a conceitos previamente fixados 

que orientam a a9ao e permitem a tomada de decisoes, enquanto na zetetica, 

mesmo que haja premissas, elas podem ser colocadas em duvida, descartadas 

ou trocadas (Ferraz, 1988, p.43). De outro modo: 

Uma investiga~o zetetica tern como ponte de partida uma evidencia, 
que pode ser fragil ou plena. E nisto ela se distingue de uma 
investigac;ao dogmatica. Em ambas, alguma coisa tern de ser 
subtraida a duvida, para que a investigac;:ao proceda. Enquanto, 
porem, a zetetica deixa de questionar certos enunciados porque os 
admite como verificaveis e comprovaveis, a dogmatica nao questiona 
suas premissas parque elas faram estabelecidas (par urn arbitria, par 
urn ata de vantade au de pader) como inquestionaveis. (Ferraz, 
19888, p.44) 

Nas investiga96es de cunho predominantemente zetetico sobre o 

fenomeno juridico, "o importante e saber 0 que e 0 direito, sem a preocupa980 

imediata de orientar a a98o enquanto prescrita. Se das suas investiga96es 

alguma aplica9ao nesse tipo de orienta9ao e extraida, isto nao faz parte 

precipuamente, de seus objetivos"46 (Ferraz, 1988, p.47). 

Ferraz (1988) afirma que o fenomeno juridico comporta investiga96es do 

angulo zetetico, que se preocupam em ampliar suas dimens6es, desobrigadas 

da resolu98o de conflitos; e inclui num rol exemplificativo todas as disciplinas 

45 A discussao acerca da dogmatica e da zetetica aqui desenvolvida foi retomada par Ferraz 
i1988) a partir de Viehweg (1969). 

6 0 autor continua asseverando que, numa pesquisa sociol6gica sabre o "direito penal, pode
se mostrar que, na sociedade atual, ele acaba sendo um direito classista, em que um grupa 
julga e se protege de outro. Dai, podemos tirar consequencias para a solu~o narmativa dos 
conflitas. Mas o soci61ogo nao tern nenhum compromisso com isso, pais os resultados de seus 
estudos podem ate mesmo produzir perplexidade que desorientem a ac;ao, isto e, chegar nao a 
soluc;:6es, mas a novas problemas que demandem novas investigatyoes e que, no momenta, 
nao permitam a uma tomada deftnitiva de posi~o~ (Ferraz, 1988, p.47). 
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que guardam em si urn espago para o estudo do fenomeno juridico nos termos 

acima descritos, sendo elas: sociologia, antropologia, psicologia, hist6ria, 

filosofia, economia, politica etc. 

De outre lado, aloca as disciplinas que se baseiam em dogmas postos 

arbitrariamente (normatizados) como; Direito Civil, Direito Processual Penal, 

Oireito Constitucional. Entretanto, alerta que somente as normas (dogmas de 

a9ao) nao bastam, mas dependem de regras sociais de interpretac;:ao (dogmas 

que dizem como devem ser entendidas estas normas: aqui estao, por exemplo, 

os principios ). lsso produz uma dupla abstrac;:ao que pode incorrer no 

distanciamento da realidade social (e essa dupla abstra9ao - e distanciamento 

- pode ser trip Ia se o estudo for das regras sobre as regras de interpretayao ). 

Ademais, a dogmatica cumpre, segundo Ferraz (1988, p.86) a func;:ao de uma 

tecnologia, porquanto se trata de "um pensamento fechado a problematizayaO 

dos seus pressupostos - a suas premissas e conceitos basicos tern de ser 

tornados de modo nao problematico - a tim de cumprir sua func;:ao: criar 

condic;:oes para a ayao". 

Dessas afirmac;:oes e possivel entrever o seguinte: o fenomeno juridico 

pode - e deve - ser estudado em dois enfoques complementares que sao o 

zetetico e o juridico. Nao ha como separa-los: trata-se de urn processo. 0 

Direito surge, portanto, da dialetica47 entre ambos. Os dogmas juridicos muitas 

vezes se originam (ou deveriam se originar) de resultados advindos de 

investigay5es de cunho predominantemente zetetico (tanto no tocante as 

normas, como no que diz respeito a hermeneutica): o Direito Empresarial, por 

exemplo, depende de resultados de estudos economicos e sociais; o princfpio 

da formalidade dos atos processuais (que afirma a necessidade de forma 

prescrita para cada ato do processo) foi relativizado pelo da instrumentalidade 

das formas (que permite que uma forma prescrita seja ignorada em 

determinado contexte tendo em vista que o processo e instrumento do Direito e 

nao um fim em si mesmo); o reconhecimento da familia monoparental (art. 226, 

§ 4°) pela Constituiyao Federal e resultado de estudos sociol6gicos 

aprofundados acerca das novas formas de constituic;:ao das familias que 

47 A noyao de dialetica e amplamente explorada no livro em Adamo e Horkheimer (1985) com 
base naquela hegeliana enquanto movimento necessaria do pensamento e da realidade pela 
confrontayao e conciliayao de contradiyaes. 
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precisaram ser reconhecidas juridicamente para dar conta de consequencias 

juridicas das novas situa<;oes sociais. 

Os enfoques zetetico e dogmatico sao, muitas vezes, separados de 

forma a isola-los e, ai, esta urn dos maiores problemas do Direito 

contemporaneo. No afa de estudar o Direito, de compreende-lo, esta 

separa<;ao e feita e cristalizada, redundando em verdadeira cisao que o 

engessa e o reduz, distanciando-o da realidade e das necessidades sociais. 

Vejamos a prescri<;ao do furta existente no C6digo Penal brasileiro: Art. 155 -

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia m6vel: Pena - reclusao, de 1 (urn) 

a 4 (quatro) anos, e multa. Assim, urn homem, cortador de cana, 

desempregado por conta da mecaniza<;ao do corte de cana no interior de Sao 

Paulo, em situa<;ao famelica que furta uma melancia deveria, pela letra da lei, 

incorrer numa pena de reclusao de urn a quatro anos. Suponho, entao, que urn 

promotor de justi<;a que leve a aprecia<;ao judicial este furta, tenha interpretado 

a lei a partir de principios existentes, adequando o fato a norma. 0 juiz, par sua 

vez, ao se deparar com a situa<;ao, pode seguir a prescri<;ao penal e leva-la a 

cabo condenando o homem, ou procurar realizar uma analise aiE~m dos 

dogmas juridicos para fundamentar sua decisao de absolve-lo, decidindo 

contra a norma (!) observando: a sociedade em seu vies economico 

(capitalista) que permite e protege a propriedade privada dos meios de 

produ<;ao em niveis muito (muito!) elevados de acumula<;ao a ponto de alguns 

terem muito (!) e outros, nada Uusto?); o meio social no qual o cortador de cana 

se inclui, que nao permite que ele tenha outra profissao, assim como estudos 

sociol6gicos acerca da situa<;ao dos cortadores de cana que foram 

desempregados pela mecaniza<;ao do campo e alijados de sua possibilidade de 

sustento; o proprio homem e sua constitui<;ao psiquica deteriorada por suas 

condi<;oes materiais, que estava em situa<;ao famelica, lutando para levar para 

sua familia (que nao tern casa nem terra para plantar sua subsistencia, nem 

meios objetivos de ganhar o dinheiro necessaria a compra de urn pao) uma 

melancia; o valor insignificante da melancia para o supermercado do qual foi 

furtada etc. Todas essas analises estao fora do aspecto estritamente 

dogmatico do Direito em urn primeiro momenta, mas os resultados podem, 

contudo, levar a cria<;ao de novas dogmas de interpreta<;ao, como o recente 

principia da insignificancia no Direito Penal que orienta a interpreta<;ao e a 
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decisao no sentido de considerar se a lesao ao bem juridico foi significante o 

suficiente para a interven9ao penal, ou mesmo a figura do furta famelico48
. 

Assim, a dogmatica e a zetetica devem constituir o Direito no sentido de 

construi-lo continuamente de maneira adequada aos anseios da sociedade 

como um todo, considerando a realidade social da maneira mais completa 

possivel, e cumprindo sua fun9ao de regulayao e de decisao de conflitos, mas 

objetivando, sim, uma sociedade na qual todos os homens se emancipem. 

Preparar o jurista para compreender a complexidade do proprio Direito, sua 

existencia para alem dos dogmas ja postos, deve ser uma das funyC>es da 

faculdade de Direito. 

Uma educayao juridica orientada para a formayao - e para a 

emancipayao (segundo as definiyC>es ja exploradas anteriormente) - deve 

contribuir para analises que permitam ao bacharel questionar a norma de 

maneira a extrair seu verdadeiro significado (a hermeneutica e, em uma 

primeira analise, dogmatica, mas o processo que leva ao estabelecimento do 

dogma, e seu declinio, e zetetico), ou mesmo ir contra ela quando necessaria 

tendo em vista seu objeto (a realidade social), construindo o Direito, orientando 

novas formas de interpreta9ao. Reduz.ir o jurista a um tecnico e mutilar sua 

funyao, retirando suas possibilidades de problematizar os pressupostos dados 

(mesmo quando transformados em norma). Para ser um tecnico realmente 

"eficiente", no sentido de selecionar os meios mais adequados para alcanyar 

uma meta49 de modo a cumprir sua funyao jurfdica - que e sempre uma fun9ao 

48 Ferraz (1988, p.41 ), para ilustrar os enfoques dogmatico e zetetico conta a seguinte "anedota 
hist6rica" sobre S6crates: "S6crates estava sentado a porta de sua casa. Neste momenta, 
passa urn homem correndo e atras dele vern urn grupo de soldados. Urn dos soldados entao 
grita: agarre esse sujeito, ele e urn ladrao! Ao que responde Socrates: que voce entende por 
'ladrao'? Notam-se aqui dois enfoques: o do soldado que parte da premissa de que o 
significado de ladrao e uma questao ja definida, uma 'soluyao' ja dada, sendo seu problema 
agarra-lo; o de Socrates, para quem a premissa e duvidosa e merece urn questionamento 
previo. Os dois enfoques estao relacionados, mas as consequencias sao diferentes. Um, ao 
partir de uma solut;ao ja dada e pressuposta, esta preocupado com urn problema de ayao, de 
como agir. Outro, ao partir de uma interrogayao, esta preocupado com urn problema 
especulativo, de questionamento global e progressivamente infinite das premissas". Entretanto, 
o jurista, ao especular, deve chegar a urn resultado que o levara a uma at;ao que dele e 
exigida. 0 jurista, no caso do cortador de cana que furtou uma melancia (fato tipico, juridico e 
culpavel a priori) utilizou a analise zetetica para questionar "o que se entende por ladrao" no 
caso, para relativizar a norma, interpretando-a de modo a sentenciar pela liberayao do ladrao, 
seja pela exclusao de tipicidade, de juridicidade ou de sua culpabilidade - a doutrina se divide 
na justificativa. Para ler mais sobre o tema ver Gomes ( 2009). 
49 Nao no sentido de cumprir uma meta que ele nao determinou (Marcuse,1988), apenas como 
selet;ao dos meios mais adequados para alcant;ar uma meta. 
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polftica ou, do contrario, poderiamos ser substituidos por maquinas- e preciso 

ir alem do estudo da tecnica estritamente considerada e alem do dogma 5°. 
lnterromper o processo dialetico necessaria a ciencia que, tern (ou deveria ter) 

como finalidade a emancipa~ao e o esclarecimento do individuo, e reificar o 

conhecimento, tornando-o mito51
. 

Considerando que no Direito ha uma forte fun~ao politica (porque e 

decisao humana que afetara outros seres humanos), para realmente exerce-lo 

e preciso tambem questionar a norma, problematizando-a (enfoque zetetico do 

fen6meno juridico) e reunir o maximo de conhecimento possfvel sobre os 

objetos aos quais se destinam as normas (o fenomeno social, o indivlduo, o 

meio ambiente) para que seja possivel orientar adequadamente a a~ao 

necessaria a solu~o do conflito. lsso nao quer dizer que o jurista deva ser urn 

especialista em sociologia, filosofia, psicologia, obrigatoriamente, mas que 

tenha os conhecimentos necess~rios que permitam, por exemplo, buscar e 

compreender os resultados de estudos realizados por especialistas. 

Contudo, alem do enfoque do fenomeno juridico nas disciplinas, importa 

tambem o metoda, a postura filos6fica frente aos objetos. Ou seja, alem da 

50 Ferraz (1988, p.49) e exemplar quando afirma que o jurista,"por outro lado, nao pode 
desprezar as investiga96es a respeito de qual eo direito efetivo de uma comunidade, quais os 
fatores sociais que condicionam sua format;ao, qual sua eficacia social, qual sua relevancia 
como instrumento de poder, quais os valores que o justificam moralmente etc. Ou seja, ele se 
vale tambem da pesquisa zetetica. Mas, apesar disso, em sua perspectiva prepondera o 
aspecto dogmatico". 
&, Sobre a transforma~o do esclarecimento em mito: Adorno e Horkheimer (1985, p.184 ). 
"Com a propriedade burguesa, a cultura tambem se difundiu. Ela havia empurrado a paranoia 
para os recantos obscures da sociedade e da ·alma. Mas como a real emancipac;:ao dos 
homens nao ocorreu ao mesmo tempo que o esclarecimento do espirito, a pr6pria cultura ficou 
doente. Quanta mais a realidade social se afastava da consci~ncia cultivada, tanto mais esta 
se via submetida a um processo de reificat;ao. A cultura converteu-se totalmente numa 
mercadoria, difundida como uma informaryao, sem penetrar nos individuos dela informados. 0 
pensamento perde o folego e limita-se a apreensao do factual isolado. Rejeitam-se as 
relac;oes conceituais porque sao um esforc;o incomodo e inutil. 0 aspecto evolutivo do 
pensamento, e tudo 0 que e genetico e intensivo nele, e esquecido e nivelado ao 
imediatamente presente, ao extensivo. A organizac;ao actual da vida nao deixa espac;o ao 
ego para tirar consequencias espirituais. 0 pensamento reduzido ao saber e neutralizado 
e mobilizado para a simples qualiflcac;ao nos mercados de trabalho especificos e para 
aumentar o valor mercantil da personalidade. Assim naufraga essa auto-reflexao do espirito 
que se opoe a paran6ia. Finalmente, sob as condic;:oes do capitalismo tardio, a semicultura 
converteu-se no espirito objective. Na fase totalitaria da dominac;:ao, a semicultura chama de 
volta os charlataes provincianos da poHtica e, com eles, como uma ultima ratio, o sistema 
delirante, e o imp6e a maioria dos administrados ja amolecidos, de qualquer maneira, pela 
grande industria e pela industria culturaL Hoje em dia, e tao facil para uma consciemcia s6 
devassar o absurdo da dominac;:ao que ela precisa da consci~ncia doente para se manter viva. 
86 os loucos que sofrem de deliria de perseguic;:ao toleram a perseguic;:ao em que 
necessariamente resulta a dominac;:ao, na medida em que lhes e permitido perseguir os 
outros.".(grifo meu) 
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dogmatica e da zetetica, e necessaria observar o modo como os objetos sao 

estudados cientificamente. No caso desta pesquisa, circunscrevo o positivista e 

o critico. 

Esse embate, entre o positivismo e a critica, e tema recorrente nos 

autores de 'primeira gera~o· da Teoria Critica da Sociedade. Adorno rebateu o 

positivismo na discussao travada entre Popper e ele 52 no Congresso da 

Sociedade Alema de Sociologia (1961) sobre a 16gica das ciemcias sociais com 

diversos posicionamentos que podem ser simplificados da seguinte forma: o 

autor afirma que 0 metoda de Popper e uma expliCa9aO simplificada frente a 
complexidade do proprio objeto (a sociedade), a qual deve ser considerada na 

pesquisa (a contradi~o esta no pr6prio objeto); alem disso, considera a 

neutralidade cientifica, dotada de uma objetividade extrema, ou seja, purgada 

de toda proje9a0 SUbjetiva, impossivel: a isen9a0 de valores e impossivel 

psicol6gica e objetivamente ao ser humano. 0 positivismo, segundo Adorno, e 

uma pdsi~o ineficiente para a analise nas ciemcias sociais53 tendo em vista a 

complexidade do objeto. 

Cito extensamente Adorno (1985, p.37-9). sabre o pensamento 

positivista pela maestria com que desnuda o tema: 

0 pensar reifica-se num processo automatico e aut6nomo, emulando 
a maquina que ele proprio produz para que ela possa finalmente 
substitui-lo. 0 esclarecimento pOs de lado a exig~ncia classica de 
pensar o pensamento - a filosofia de Fichte e o seu desdobramento 
radical - porque ela desviaria do imperative de comandar a praxis, 
que o pr6prio Fichte no entanto queria obedecer. 0 procedimento 
matematico tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. 
Apesar da autolimitac;:ao axiomatica, ele se instaura como necessaria 
e objetivo: ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, 
como ele pr6prio o denomina. ( ... ) Mas este pensamento, 
resguardado dos sonhos de urn visionario nas diversas disciplinas da 
ciencia, recebe a conta: a dominac;ao universal da natureza volta-se 
contra o pr6prio sujeito pensante; nada sobra dele senao justamente 
esse eu penso eternamente igual que tern que poder acompanhar 
todas as minhas representac;:5es. Sujeito e objeto tornam-se ambos 
nulos. 0 eu abstrato, o titulo que da o direito a protocolar e 
sistematizar. nao tern diante de si outra coisa senao o material 
abstrato, que nenhuma outra propriedade possui alem da de ser urn 
substrata para semelhante posse. A equac;ao do espirito e do mundo 

52 
0 centro da discussao do Congresso girou em torno dos posicionamentos de Popper e de 

Adorno, mas tambem houve a participac;ao de outro autores com o Habermas. 
53 Popper critica o positivismo como o metoda das varias ci~ncias tornado de forma absoluta 
como o unico capaz de chegar ao conhecimento, e considera a analise positivista inadequada 
ate para as ci&ncias naturals. Para o autor, seu metoda eo do racionalismo critico, que toma a 
totalidade como inacessivel, sendo impossivel chegar a uma verdade absoluta; entretanto. de 
acordo com Adorno (1985), apesar desta postura, h8 limitac;:5es em seu metoda uma vez que 
se limita ao plano da 16gica formal. 

55 



acaba por se resolver, mas apenas com a mUtua redu<;ao de seus 
dois lados. Na redu<;ao do pensamento a uma aparelhagem 
matematica esta implicita a ratifica<;ao do mundo como sua propria 
medida. 0 que aparece como triunfo da racionalidade objetiva. a 
submissao de todo ente ao formalismo 16gico, tern por prec;o a 
subordinayao obediente da razao ao imediatamente dado. 
Compreender o dado enquanto tal, descobrir nos dados nao apenas 
suas relac;oes espayo-temporais abstratas, com as quais se possa 
entao agarril-las, mas ao contrario pensa-las como a superficie, como 
aspectos mediatizados do conceito, que s6 se realizam no 
desdobramento de seu sentido social. hist6rico, humano - toda a 
pretensao do conhecimento e abandonada. Ela nao consiste no mero 
perceber, classificar e calcular, mas precisamente na negayao 
determinants de cada dado imediato. Ora, ao inves disso, o 
forrnalismo matematico, cujo instrumento e o numero, a figura mais 
abstrata do imediato, mantem 0 pensamento firmemente preso a 
mera imediatidade. 0 factual tern a ultima palavra, o conhecimento 
restringe-se a sua repeti<;ao, o pensamento transforma-se na mera 
tautologia. Quanta mais a maquinaria do pensamento subjuga o que 
existe, tanto mais cegamente ela se contenta com essa reprodu<;ao. 
Desse modo, o esclarecimento regride a mitologia da qual jamais 
soube escapar. Pois, em suas figuras, a mitologia refletira a essencia 
da ordem existente - o processo ciclico, o destino. a domina<;ao do 
mundo - como a verdade e abdicara da esperanya. Na pregnancia da 
imagem mitica, bem como na clareza da f6rmula cientifica, a 
etemidade do factual se ve confirmada e a mera existencia expressa 
como o sentido que ela obstrui. (Adorno, 1985, p.37 -9). 

A submissao do pensar a mera descri~~o e repeti~ao de fatos 

irnediatarnente dados que devem orientar a praxis mutila as capacidades do 

pensamento humano e ignora que os pr6prios fatos "ja estao pre-rnoldados 

como cliches na pr6pria percep~ao pelas usan~as dorninantes na ciencia, nos 

neg6cios e na politica" (Adorno, 1985, p.14). A pretensa objetividade da ciencia 

ignora, portanto, que a pr6pria percep~ao que o homem tern da realidade foi 

construida (por valores sociais ): o fato ja e a descri~ao, que e possfvel a cad a 

indivfduo, da realidade. 0 metodo positivista rnutila qualquer enfoque cientffico, 

seja ele dogmatico ou zetetico, ao reduzir 0 pensamento a descri<;;ao e a 
confirma~ao do existente, impedindo-o de ir alem da realidade que foi 

determinada (por alguern) por nao permitir, exatarnente, que o homem perceba 

que a realidade mesma nao e urn dado, mas urn construldo, que permite 

inumeras possibilidades alem daquelas que ja se concretizararn. 

Relativamente ao Direito, Bobbio ( 1995, p. 131-4 ), ex poe um rol de 

posi~es caracteristicas do positivismo juridico e que, segundo esse autor, 

prestam-se a identifica-lo: 
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1. 0 direito e fato e nao valor - de que deriva uma particular teoria da 

validade do direito - o formalismo juridico em que a validade de uma 

norma nao implica a afirmac;ao de seu valor; 

2. o direito se define por sua coatividade: e norma juridica aquela que 

possui sanc;ao; 

3. o direito possui fontes que sao, principalmente, a legislac;ao os 

costumes secundum legem ou, no maximo, praeter legem e, enfim, 

fontes pressupostas, como a natureza das coisas ou fatos, bern 

assim, a equidade (que Bobbie apresenta como uma abertura 

inconsciente para o direito natural); 

4. a teoria da norma juridica, em que se considera a norma como urn 

comando; 

5. a teoria do ordenamento juridico - em que sustenta a coerencia e 

completude do ordenamento juridico. Pela coerencia afirma que nao 

ha normas antinomicas num ordenamento e, pela completude a 

inexistencia de lacunas que, no limite, caso se aponte sua existencia, 

podem ser corrigidas por recursos do proprio sistema; 

6. Seu metodo consiste na teoria da interpretac;ao mecanicista -

predominio do elemento declarative sobre o produtivo ou criativo do 

direito: o juiz como 'boca da lei'; 

7. teoria da obediencia: dura lex, sed lex, isto e, obediencia absoluta a 
lei. 

Do texto, e possivel observar que o Positivismo pretende estudar o 

Direito como fato, desprovido de valor, o que, desde o inicio desta dissertac;ao 

e combatido. A analise Luhmanniana na qual se baseou o texto de Neves 

parece considerar o Direito como um sistema fechado de normas (que deveria 

ter uma abertura cognitiva), analise com a qual nao concordo porquanto deriva 

de urn pensamento positivista arraigado que nao considera o valor como 

inerente ao pesquisador e ao jurista. 0 valor compoe a norma abstrata e 

aquela que e concretizada por atos judiciais: e, antes de tudo, uma escolha, o 

que implica, desde o inicio, valorac;ao. 0 Direito e, portanto, juridico e politico: 

essa dupla dimensao deve fazer parte de qualquer analise a seu respeito, bern 

como a complexidade dela decorrente. Essa posic;ao, por si, ja relativiza a 

interpretac;ao mecanicista e a teoria da obediencia, tendo em vista a realidade 
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social: a situayao dos objetos aos quais as normas se destinam, como as 

consequencias de aplica9ao da norma no caso concreto 54
. 

Assim como as Ci€mcias Sociais (Sociologia), que tern urn carater 

eminentemente zetetico, o Direito, cujo carater e predominantemente 

dogmatico, devem evitar o positivismo como metodo, adotando uma postura 

critica de investiga9ao (e aplica~o). 

54 Urn exemplo hipotetico e o caso de uma decisao trabalhista em favor de urn unico 
funcionario que venha a falir uma empresa que tern mais de cinquenta funcionarios: muitas 
vezes, a decisao do Poder Judiciario nao pode seguir estritamente a letra da lei e as 
intepretat;:oes muitas vezes consagradas sob pena de prejudicar de forma irreversivel 
cinquenta famllias, o que pode, num municipio pequeno, chegar a interferir na propria 
economia da cidade, causando uma rea9ao em cadeia que deveria ter sido prevista pelo 
magistrado. 
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Capitulo II: Os impasses do ensino juridico como elemento de referencia 

para delimitac;ao do objeto de estudo: a formac;ao do bacharel 

1. 0 curso de Direito e a formac;ao de bachan!is na produc;ao 

academica 

Foi realizado levantamento bibliografico por intermedio da internet, tendo 

como base o banco de teses e disserta96es da CAPES - Coordena9ao de 

Aperfei9oamento de Pessoal de Nivel Superior e os artigos disponiveis no 

Scielo - Scientific Electronic Library Online. Estas escolhas foram realizadas 

tendo em vista a notoriedade academica de ambos. 

Tendo esta pesquisa como objetivo analisar a formayao profissional 

oferecida pelo curso de Direito aos seus estudantes, as buscas foram 

realizadas a partir de tres con juntos de palavras-chave com o filtro denominado 

"todas as palavras", que seleciona os tltulos e os resumes que contenham 

todas as palavras indicadas, independentemente de sua localizayao. Os 

con juntos em questao sao: "forma9ao bacharel Direito", "forma9ao profissional 

bacharel direito" e "forma9ao profissional faculdade direito". Dessa busca, 

resultaram cento e treze resultados: quarenta e oito, trinta e nove e vinte e seis 

resultados, respectivamente. 

A pesquisa foi, entao, refinada a partir da leitura dos titulos dos trabalhos 

para selecionar apenas os que guardam rela9ao com os objetivos desta 

disserta9ao, e, ap6s, houve a leitura dos resumos daqueles ja selecionados, o 

que resultou no total de cinquenta e tres trabalhos, dos quais foram excluidos 

aqueles repetidos tomando como referemcia o primeiro grupo, e, na sequencia, 

o segundo grupo: dezesseis resultados foram excluidos, restando trinta e seis 

trabalhos para analise. 

Tabela 1 - Teses e disserta96es encontradas na base de dados da 

Capes e do Scielo. 

Total Relac;ao com Resultados Trabalhos 
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Forma~ao 
Profissional 
Faculdade 
Direito 39 

;f·Fornfa~o~.,. 
.:-P~C>fiS'siOri~l~ : 
r~cfi~rel 1

• ~ ' . I 

"'D- .. ~ "t= "" 11 26 ' ~ .::: l~!01Ji. ·~,~ ' -" I t .. · 
Total 

13 3 10 

Fonte: www.capes.gov.br e www.scielo.org em 15 de junho de 2011. 

Assim, trinta e seis trabalhos analisados guardam relac;ao com o tema, 

e, para melhor organiza-los, foram divididos em tres grupos tematicos devido a 
frequencia com que apareceram: forma<;ao de docentes, forma<;ao do bacharel 

e forma<;ao profissional. 

Tabela 2 - Teses e dissertac;oes divididas por grupos tematicos: 

formac;ao docente, formac;ao do bacharel e formac;ao profissional. 

Forma~ao docente Forma~ao do Total 
bach a rei 

36 

Extrai do levantamento uma grande ligayao da palavra forma<;ao com a 

palavra docencia, em detrimento de outras possibilidades profissionais que o 

bacharel tern: 0,25 das pesquisas relacionadas a formac;ao do bacharel em 

Direito relaciona-se com a importancia da formac;ao do docente. Entretanto, a 

palavra forma<;ao nos trabalhos analisados e empregada no sentido de 

preparar o bacharel para o exercicio da docencia, relacionando-se com os 

aspectos referentes as praticas pedag6gicas. Assim, por terem um vies muito 

especifico, foram descartadas da analise. 

Os 3/4 restantes dividem-se de forma quase equivalente entre a 

formayao profissional, ou seja, a formac;ao que prepara o bacharel para atuar 

na vida profissional e a formayao "geral" do jurista, enquanto formayao do 

indivfduo. Estes trabalhos, vinte e sete no total, foram novamente divididos em 

tres grupos formados a luz do referendal te6rico utilizado neste trabalho e da 

incid€mcia de alguns termos nos resumos e conclus6es dos trabalhos: a) 

"formac;ao tecnicista: dogmatismo e positivismo", estudos que denunciam o 
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dogmatismo, positivismo e tecnicismo no ensino juridico, e que se relacionam a 
adaptac;ao do individuo, e ao dogmatismo, ao dominic da legislac;ao e ao 

dominic das tecnicas: quatorze trabalhos; b) a "necessidade de ensino 

emancipador" para a forma«;:ao do bacharel em Direito, relacionadas a 
autonomia do individuo: quatro trabalhos; c) a "necessidade de pensamento 

critico" para a forma«;:ao do bacharel em Direito, tambem relacionadas a 
autonomia do individuo: quatro trabalhos. 

Tabela 3 - Teses e dissertac;oes divididas por em grupos segundo 

categorias utilizadas: 

Forma~ao 
tecnicista: 
dogmatismo e 

itivismo 

Necessidade de 
ensino 
emancipador 

Necessidade 
de 

Outras Total 
categorias 

Fonte: www.caoes.gov.br e www.scielo.org em 15 de junho de 2011. 

Nota-se que a grande preocupayao das pesquisas academicas esta na 

existfmcia de uma formac;ao positivista, dogmatica e tecnicista do bacharel em 

Direito pelas faculdades. Ja pesquisas que apontem a necessidade de uma 

formac;ao que permita a emancipac;ao dos estudantes somam quatro trabalhos, 

e a necessidade de uma formac;ao que conduza ao pensamento critico, outros 

quatro trabalhos, que, juntos, representam menos da metade do total de 

trabalhos que guardam relac;ao como tema da pesquisa. 

lsso demonstra que nas pesquisas academicas ha certa concord€mcia 

em rela<;ao aos problemas e limitac;oes da formac;ao dos bachareis: a 

existencia de uma formac;ao dogmatica, tecnicista e positivista a qual carece de 

urn vies crftico que permita a emancipayao do sujeito. Tal constatac;ao esta 

alinhada a hip6tese proposta por este trabalho, exposta adiante. Entretanto, no 

tocante ao referendal te6rico, deve ser ressaltado que a Teoria Critica da 

Sociedade nao foi apontada por nenhum dos autores, apesar de as pesquisas 

tratarem de categorias que sao tam bern abordadas pelos te6ricos em questao. 

Em relayao ao periodo em que as pesquisas foram realizadas, inferiu-se 

que os trabalhos que abordam a formac;ao do bacharel em Direito no vies que 

interessa a esta pesquisa foram apresentados, em sua grande maioria, a partir 
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do ano 2000, sendo que apenas dois datam dos da decada de 1990, o que 

demonstra uma recente preocupa~o com o tema. A leitura destas teses e 

dissertactoes aponta para as origens dessa preocupa<fao com a forma~o do 

bacharel em Direito: o grandee contfnuo crescimento do numero de faculdades 

de Direito e, consequentemente, de formados, bern como a precaria 

"qualidade" desses bachareis tendo em vista as necessidades da sociedade e 

os instrumentos que pretendem avaliar essa qualidade. 

Outra informactao que foi retirada do levantamento e a frequencia com 

que os pesquisadores se valem dos instrumentos que sao utilizados como 

fontes neste trabalho em suas pesquisas: as diretrizes curriculares nacionais 

foram citadas por apenas duas das pesquisas selecionadas, o projeto 

pedag6gico de uma. faculdade determinada, que inclui sua matriz curricular, foi 

citado por duas pesquisas, o Enade nao foi abordado por nenhuma das 

pesquisas relacionadas, eo Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (aqui 

se incluem o edital e a prova) foi citado em tres pesquisas. 

Tabela 4 - Frequencia com que os pesquisadores se valem dos 

instrumentos que sao utilizados como fontes neste trabalho em suas teses e 

dissertactoes. 

Diretrizes 
curricula res 
nacionais 

Projeto pedag6gico 
de uma 
faculdade 
determinada 

Exame 
daOAB 

Outros 

~~~ 
Fonte: www.capes.gov.br e www.sci_elo.org em 15 de junho de 2011 . 

Total 

Dentre os trabalhos, destaca-se o de Cotrim (2007) pelo foco e pelas 

fontes: analisa o processo de formactao do bacharel em Direito, mais 

especificamente do advogado publico, a partir de fontes documentais e, dentre 

etas, provas da Ordem dos Advogados do Brasil. A conclusao do autor e similar 

a de outras pesquisas: o dogmatismo e o positivismo impedem uma visao 

critica dos profissionais. 

Simoes (2009) procura investigar em sua pesquisa qual seria o papel da 

filosofia para urn ensino que fosse emancipat6rio que combatesse um 

bacharelismo excessive que direcionado para a formactao de profissionais do 

direito voltados ao tecnicismo e aquelas exigencias do mercado de trabalho 

cada vez mais desumanizado. No mesmo sentido esta Ribeiro (2005), cujo 
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trabalho objetiva identificar a contribuic;ao de uma orientac;ao com vistas a 
hermeneutica, a filosofia e a politica que, aliada a urn ensino juridico 

emancipador, contribua para uma atuac;ao juridica que se comprometa com o 

aspecto as novas demandas sociais. 

Keirn (2006) denuncia em seu trabalho que uma crise no ensino juridico 

nasce com a criac;ao do curso, assim como Linhares (2009). Mas Keirn propoe 

com base nos ideais gregos e romanos, a busca de uma pedagogia baseada 

na formac;ao aut6noma dos individuos que 

acentue a necessidade de construc;:ao de subjetividades e do desvelar 
de racionalidades na produyao de urn saber juridico aventado por 
profissionais realmente emancipados, solidarios e comprometidos 
com sua func;:ao social e com o sistema neoliberal e capitalista em 
que estao inseridos. Consoientizam-se, deste modo, educadores e 
pensadores do ensino juridico sobre a existencia de urn sistema 
insuficiente e sobre a permanente e necessaria construc;:ao do ensino 
do Direito por seus agentes transformadores (educadores e 
educandos), viabilizando a aproximac;:ao de suas pr6prias 
subjetividades, construidas por urn ideario nao meramente alienado e 
impasto, a todo o entorno encantador do universo sociojuridico, para 
alem da instrumentalidade e tecnica profissionalizantes. (Keirn , 
2006,p.8) 

As afirmayoes do autor parecem, porem, contradit6rias uma vez que a 

necessidade de produzir "urn saber juridico aventado por profissionais 

emancipados, solidarios" contradiz o comprometimento desses mesmos 

profissionais "com sua func;ao social e com o sistema neoliberal e capitalista 

em que estao inseridos", uma vez que o pressuposto deste modelo e, 

exatamente, a dominac;ao, a reproduc;ao, e controle social e o poder do lucro. 

Entretanto, em seu trabalho tambem ha a preocupac;ao com a formac;ao 

direcionada para instrumentalidade e para tecnica a partir de urn "ideario" 

imposto. De sua parte, Linhares (2009) propoe uma nova configurac;ao do 

curricula juridico que ultrapasse o pensamento fundado exclusivamente no 

metodo positivista e no vies dogmatico. 

Outro autor, Cabral (2007), ressalta em sua pesquisa que o curso de 

Direito, segundo dados do INEP (Institute Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisic Teixeira) em 2005, era ja o segundo maior curso 

presencia! do pais em numero de faculdades, demonstrando a sua expansao 

que ocorreu junto com a da tendemcia que indica que os processes formativos 

vern se tornando apenas urn preparat6rio geral para concursos alinhado com a 
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politica neoliberal tendo em vista a desregulamentayao das profissoes. 

Contudo, a analise a partir dos conceitos de Bourdieu e Lira Filho Filho 

enunciam a possibilidade de que seja construido urn ensino juridico que 

contemple a critica e a emancipa9ao, rompendo os paradigmas dogmaticos 

impastos. 

0 ensino do Direito, de acordo com Neves (2008), e fundado na tradi9ao 

e pela reprodu9ao do modele dogmatico. lsso prejudica sua qualidade, 

proporcionando ao bacharel uma forma9ao deficiente, rasa. Assim, a 

pesquisadora direciona seus esfor9os para verificar se o que e ensinado nos 

cursos eo que e avaliado pela Ordem dos Advogados do Brasil em seu Exame 

e condizente com o que as exigemcias e necessidades da sociedade. Sua 

conclusao e de que tanto o ensino como a avaliayao realizada pela OAB 

apresenta falha, e, consequentemente as profissionais formados e 

selecionados nao estao em conformidade com as exigencias da sociedade, ja 

que nao basta aos profissionais da advocacia o dominic das leis, ou seja, a 

formayao tecnico-jurfdica. 

Meirelles (2002), preocupado com outras provas -, quais sejam, os 

concursos publicos tao concorridos tendo em vista a estabilidade financeira que 

oferecem - observou que, a despeito do sensa comum daqueles que 

frequentam os cursos preparat6rios especificos indicar que a busca por esses 

cursos esta ligada as deficiencias dos curses regulares, esses cursos 

reproduzem as mesmas deficiencias e acabam assumindo para si o papel das 

faculdades de Direito como centres de formayao de quadros (profissionais) 

para a burocracia estatal e jurfdica. 

No mesmo sentido de trabalhos ja citados, Melek (2005) defende a 

necessidade de uma formayao que esteja alem dos conteudos tecnicos, mas 

que tambem contemple os subsidies que permitam ao profissional estar atento 

a propria sociedade e suas necessidades. 

Finalmente, vale destacar tendo em vista o objeto e os objetivos desta 

pesquisa, o trabalho de Curvo (2009), que identificou um curso direcionado a 

16gica do mercado capitalista e extremamente positivista na medida em que o 

modelo adotado pelas faculdades nao permite ou incentiva aos academicos a 

critica e a reflexao. 

64 



0 mesmo procedimento foi realizado no banco de dados do Scielo: 

foram feitas buscas com as mesmas palavras-chave que foram utilizadas no 

banco de teses e disserta~6es da CAPES: apenas urn resultado foi encontrado. 

Entretanto, diversas obras publicadas foram encontradas discutindo a 

"crise do ensino Direito". Linhares (2009, p.226) tambem fez esse levantamento 

e chegou a mesma conclusao: e significativa a preocupa~o dos estudiosos 

com uma suposta "crise" do ensino juridico. 

Assim, do levantamento bibliografico realizado, algumas conclus6es sao 

possiveis: 

a) 0 tema deste trabalho e recorrente em pesquisas academicas e 

publica96es, mas nao e frequente em artigos cientificos. 

b) Os trabalhos academicos e livros encontrados apontam para uma 

forma~o dogmatica, desprovida de incentive a critica e direcionada para a 

tecnica. 

c) As pesquisas que utilizam fontes documentais sao as mais utilizadas 

na elabora~o de trabalhos academicos sobre o tema. 

d) 0 referencial te6rico definido para este trabalho nao e o mais 

difundido entre os pesquisadores do tema. 

2. Delineamento do objeto de estudo: a forma~ao do bacharel em 

Dire ito 

2.1. Problema 

Tendo em vista que o referendal te6rico desta disserta~o e a Teoria 

Critica da Sociedade, o problema de pesquisa pode ser expresso nos 

seguintes termos: quais os elementos potencializadores de emancipa~ao e 

quais os regressivos passiveis de serem identificaveis na organiza~o do curso 

de Direito de uma determinada faculdade brasileira? 

Dessa questao foi derivada algumas perguntas que orientaram o 

desenvolvimento da pesquisa propriamente dita: 

1) Como se organiza, a partir de documentos oficiais, urn curso de 

Direito brasileiro? 

65 



2) Quais as tendencias regressivas (que refon;am a dominac;ao) 

identificaveis nesses documentos? 

3) Quais as tendencias emancipadoras identificaveis nesses 

documentos? 

A partir da formulayao do problema de pesquisa sao definidos OS 

objetivos tal como seguem: 

2.2. Objetivo 

0 objetivo principal desta pesquisa e realizar uma analise critica da 

organiza<;:ao pedag6gica de urn curso de Direito, indentificando os aspectos 

que sao potencializadores de emancipac;ao e aqueles regressivos. Os objetivos 

especificos, portanto, sao: 

1) Analisar a organiza<;:ao de urn curso de Direito a partir de documentos 

oficiais; 

2) ldentificar quais as tendencias regressivas (que reforc;am a 

dominac;ao) presentes nesses documentos; 

3) ldentificar quais as tendencias emancipadoras presentes nesses 

documentos. 

2.3. Hip6teses 

A hip6tese principal desta pesquisa e de que o curso de Direito e 

organizado de modo a fragmentar os seus conteudos que nao se integram em 

urn visao de totalidade, o que permite que o Direito seja concebido como norma 

e tecnica, afastando-o de sua funyao eminentemente politica. Outras hip6teses, 

extraidas da principal e relacionadas aos objetivos foram elaboradas: 

1) Nos documentos que analisados e possivel identificar a fragmentac;ao 

do conhecimento na divisao das disciplinas, o que expressa a especializac;ao; a 

relevancia dada as disciplinas dogmaticas que sao dedicadas a legislac;ao, 

explicita o valor dado as habilidades e competencias tecnicas e preconizadas 

no perfil do graduado definido nos documentos diretrizes do curso; 

2) As tendencias presentes nos documentos elencados como fonte (na 

sequencia) sao a enfase na tecnica, no dominio da legislac;ao, com a 
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reafirma~o de fragmenta~o e isolamento das areas do Direito, fato que 

caracteriza o desenvolvimento da Ciencia de modo geral; 

3) Ainda assim, ou seja, mesmo se observando limites, e posslvel 

identificar elementos que potencializadores de emancipac;ao expressos nos 

documentos orientadores da organizayao das faculdades de Direito como a 

importancia dada a critica e a reflexao, assim como a importancia de 

conhecimentos que completam o sentido da norma juridica. 

2.4. Fontes da pesquisa 

A pesquisa se vale da analise de documentos oficiais que influenciam a 

organizac;ao pedag6gica do Direito, a saber: 

a) A Resoluc;ao CNE/CES no 9, de 29 de setembro de 2004 institui as 

diretrizes curriculares nacionais para o curso de gradua~o em 

Direito a serem observadas em sua organizac;ao curricular; 

b) 0 projeto pedag6gico e sua respectiva matriz curricular em uma 

faculdade de Direito que tenha conceito de curso 555 pelo MEC -

Ministerio da Educayao e Cultura (uma vez que o MEC e autor das 

diretrizes e responsavel pela avaliac;ao dos cursos), e que esteja 

entre as faculdades recomendadas pela OAB (no Selo OAB 

Recomenda, documento oficial da OAB que se auto-intitula como 

lndicador de Educac;ao Juridica de Qualidade e que utiliza o Exame 

da OAB como principal fonte de resultados para a concessao do 

selo), uma vez que se considera fundamental o estudo ·em urn curso 

que seja considerado referencia; 

55 Para agregar ao processo de avaliar;ao da educar;ao superior criterios objetivos de qualidade 
e exce/§ncia dos cursos, o /nep criou um novo indicador. 0 Conceito Preliminar de Curso 
(CPC) vai de 1 a 5 e, como o proprio nome diz, e um indicador previo da sffuar;ao dos cursos 
de graduar;ao no pais. Para que os valores se consolidem, e representem efetivamente o que 
se espera de um curso em termos de qualidade e excelencia, comissoes de avaliadores farao 
visitas in loco para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente. Consolidado o 
processo de avaliar;ao conduzido pelo lnep, cursos com conceito 3 serao aqueles que atendem 
plenamente aos criterios de qualidade para funcionarem. Oa mesma forma, cursos com 
conceito 5 serao cursos de excelencia, devendo ser vistos como referencia pelos demais. 0 
conceito permanente servira como referencia para subsldiar o processo de regular;ao dos 
cursos de graduar;ao no pais. 0 Conceito Preliminar de Curso e composto por diferentes 
variaveis, que traduzem resultados da avaliar;ao de desempenho de estudantes, infraestrutura 
e instalar;oes, recursos didatico-pedag6gicos e corpo docente. As variaveis utilizadas em sua 
composir;ao foram retiradas do Enade, incluindo o lndicador de Oiferenr;a entre os 
Oesempenhos Observado e Esperado (100) e o questlonario socloeconOmico - e do Cadastro 
de Oocentes 2007. Disponlvel em www.portal.mec.gov.br em 01 de julho de 2012. 
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c) As provas do VII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 56
, 

aplicadas no ano de 2012 e seu respective edital, que afeta 

diretamente as faculdades de Direito, tanto por regular o mercado de 

trabalho do bacharel, como por ser fonte direta de documentos 

oficiais da OAB (Selo OAB Recomenda) que expressam quais 

faculdades tern qualidade de ensino juridico. 

2.5. Procedimentos metodol6gicos 

Os procedimentos metodol6gicos utilizados na realiza9ao desta 

pesquisa estao ordenados em etapas que visam a possibilidade de 

repetibilidade desta pesquisa por outros pesquisadores: 

a) Escolha do tema 

b) Formuta<;ao do problema, objetivos e hip6teses 

c) Escolha e leitura das fontes 

d) Leitura de bibliografia 

e) Releitura das fontes primarias 

f) Organiza9ao de protocolo de leitura para cada fonte 

g) Coleta de dados: os dados inicialmente foram coletados em tabelas 

constantes nos anexos com o objetivo de tornar a leitura menos 

ma9ante, extraindo apenas palavras ou expressoes indicativas. 

Entretanto, durante a elabora9ao da analise, percebi que as expressoes 

descontextualizadas poderiam levar a conclusoes conflitantes tendo em 

vista que os termos e expressoes em pauta foram utilizados em 

contextos diferentes que levavam a conclusoes diversas. Assim, 

algumas tabelas foram feitas apenas como apoio e a integralidade de 

alguns textos foi mantida apenas com recursos de "ilumina9ao" com o 

intuito de aproximar- o maximo possive/- o sentido "original", evitando 

a subversao inadequada do mesmo. 

h) Analise do material coletado a part.ir do referencial te6rico 

56 Dispon fveis em http://www.oab .org.br /servicos/examedeordem. 
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Capitulo Ill: Analise das fontes documentais 

1. 0 curso de Direito no Brasil: breve hist6rico a partir da grade de 

disciplinas57
. 

Esta disserta9ao visa identificar os elementos potencializadores de 

emancipa9ao, assim como os elementos regressivos, existentes na 

organiza9ao do curso de Direito de uma faculdade brasileira. Para que seja 

possivel realizar esta tarefa foi precise tentar capturar o movimento do objeto (e 

dos conceitos) pela hist6ria. Para tanto, e apresentado um breve excurso com 

a organiza9ao curricular dos curses de Direito no Brasil desde a sua cria9ao e a 

partir de documentos oficiais. Toma-se, brevemente, a hist6ria do curso de 

Direito no Brasil com a finalidade de esclarecer alguns pontes importantes, 

destacando que se trata de um processo hist6rico, determinado por condi96es 

materials especificas. Foi elaborado com base, principalmente, no Parecer 

CNE/CES (Conselho Nacional de Educa9ao I Camara de Educayao Superior) 

211/2004. 

Os primeiros curses de Direito foram implantados no Brasil em 1827, 

dezenove anos ap6s a chegada da familia Imperial ao pais, tornando-o sede do 

imperio portugues, o qual incluia tambem Portugal e Algarve. A principal 

colonia portuguesa transforma-se no centro do imperio. Segue-se, portanto, ao 

verdadeiro inicio da organizayao estatal brasileira com a chegada da familia 

real, a instala9ao do curso cuja finaUdade era formar.os ocupantes de cargos 

estrategicos para a consolidayao do Estado brasileiro. Os curses de Direito 

57 lnicialmente, e importante considerar que o curricula nao se resume a grade de disciplinas 
de determinado curso. 0 curricula e "o projeto seletivo de cultura, cultural, social, politica e 
administrativamente condicionado, que preenche a atividade escolar e que se toma realidade 
dentro das condiyaes da escola tal como se acha configurada" (Sacristan, 2000, p. 34). 
Entretanto, alguns documentos oficiais brasileiros empregaram a palavra curricula quase como 
sinonimo de grade de disciplinas durante alguns anos, o que foi transformado durante o tempo. 
A grade de disciplinas e apenas uma forma de organizar as disciplinas que serao 
desenvolvidas durante determinado tempo e expressa a especializac;;ao do conhecimento. 
Essas alterac;;Oes de nomenclatura e concep<;:ao acerca da grade de disciplinas e do currfculo 
podem ser observadas durante o texto. 0 Parecer CNE/CES 211/2004 traz um resumo de 
diferentes "momentos estruturais dos cursos de Oireito. (Disponivel em www.portal.mec.gov.br 
em 12 de junho de 2012) 
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(inicialmente denominados Ciencia Juridica) visavam formar a elite dirigente 

politica e economicamente do pais58
. 

A configurac;ao do curse de Direito expressa pela primeira grade de 

disciplinas que era denominada como "curriculo unico" contemplava o Direito 

Civil, Penal, Eclesiastico (ainda havia a uniao lgreja e Estado), Maritimo (o 

comercio maritimo era a principal fonte de renda do reino Portugues), e 

Economia Polftica (Linhares, 2009, p.271 ). Atendia, portanto, as necessidades 

do Imperio e era direcionado a elite brasileira e a (mica alterac;ao feita ate a 

Republica foi a inclusao em 1854 de Direito Romano e Administrative. 

Quadro 1: Curriculo unico da faculdade de Direito no Imperio: 

1° ano 
1a cadeira 
Direito Natural 
Publico 
Analise da Constitui~o do lmR_erio 
Direito das Gentes 
Diploma cia 
2° ano 
1a cadeira 
Continua<;ao das materias do ano antecedente 
2a cadeira 
Direito Publico Eclesiastico 
3° ano 
1a cadeira 
Direito Patrie Civil 
2a cadeira 
Direito Patrie Criminal, com teoria do processo criminal 
4°ano 
1a cadeira 
Continua<;ao do Direito Patrio Civil 
2a cadeira 
Direito Mercantile Maritimo 
5° ano 
1a cadeira 
Economia Politica 
2a cadeira 
Teoria e Pratica do Processo Adotado Pelas Leis do Imperio 

Fonte: http://portal.mec.gov.br 

Durante a Republica, tendo em vista a separa<;ao entre Estado e lgreja, 

que exclui da grade o Direito Eclesiastico, a influencia positivista que exclui o 

58 Pouco antes disso havia se dado a Revolut;ao Burguesa na Fran9a (datada de 1789) fruto de 
um processo Iongo e complexo de fortalecimento financeiro da burguesia e do pr6prio 
Esclarecimento, que influenciou todo o mundo ocidental. 

70 



Direito Natural, e seguindo a orienta<;ao determinada pelos avan9os cientificos, 

cadeiras de Filosofia e Hist6ria foram incluidas na grade. 0 Direito Comercial 

tornou-se necessaria as altera9f>es economicas ditadas pelo capitalismo ainda 

incipiente. 0 Direito Administrative, Ciencia da Administra<;ao, Ciencias da 

Finan9a e Contabilidade de Estado sao disciplinas que apontam para a 

mudan9a essencial que ocorre no curso de Direito tendo em vista os novas 

objetivos do curso: ap6s a consolidal:(8o do Estado nacional, o Direito passa a 

ser observado apenas como sistema de normas que regula a convivencia 

social, com verdadeira natureza burocratica, fazendo com que aspectos 

tecnicos e procedimentais passem a ser ainda mais destacados que eram no 

imperio. Essa nova configura9ao demonstra uma preocupa9ao com a 

profissionaliza9ao dos egressos, que ja nao eram reduzidos a elite dirigente do 

pais, para que ocupassem cargos burocraticos dentro do Estado. 

Q d 2 c 1 • · d t Jd d d o· ·t R ' bl" ua ro . urncu o umco a acu a e e 1re1 o na epu 1ca . 
1° ano- 1• cadeira 
Filosofia do Direito 
2a cadeira 
Direito Romano 
3a cadeira 
Direito Publico Constitucional 
2° ano- 18 cadeira 
Direito Civil 
2a cadeira 
Direito Criminal 
3a cadeira 
Direito lnternacional Publico e Diplomacia 
4a cadeira 
Economia Politica 
3° a no - 1 a cadeira 
Direito Civil 
2a cadeira 
Direito Criminal, especialmente Direito Militar e Regime Penitenciario 
3a cadeira 
Ciencias das Financ;as e Contabilidade do Estado 
4a cadeira 
Direito Comercial 
4° ano- 1• cadeira 
Direito Civil 
2a cadeira 
Direito Comercial (especial mente Direito Maritima, Falencia e Liquida9ao 
Judiciaria) 
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3a cadeira 
Teoria do Processo Civil, Comercial e Criminal 
4a cadeira 
Medicina Publica 
5° a no - 1 a cadeira 
Pratica Forense 
23 cadeira 
Ci€mcia da Administra~ao e Direito Administrativo 
3a cadeira 
Hist6ria do Direito e especialmente do Direito Nacional 
4a cadeira 
Legislac;ao Comparada sobre Direito Privado 

Fonte: http://portal.mec.gov.br 

Poucas alterac;oes que foram fruto da influencia do positivismo no 

periodo Republicano foram realizadas ate 1962, quando e instaurado o 

"curricula minimo" para substituir o "curricula unico" anteriormente vigente e 

permitir que cada faculdade pudesse adaptar o curricula do curso as 

necessidades regionais. Contudo, no Parecer C~E/CES 211/2004 os relatores 

asseveraram que o curso, a despeito das alterac;oes ocorridas ao Iongo do 

tempo, manteve seu conteudo principal rlgido e tecnicista, refor~ando seu 

contorno profissionalizante com a exclusao da Filosofia, do Direito Romano e 

da Ciencia da Administrac;ao, preconizando a formac;ao de tecnicos aptos a 

cumprir as normas. 

Quadro 3: Curriculo minimo da faculdade de Direito instaurado em 

1962: 

1. lntroducao a Ciencia do Direito 
2. Direito Civil 
3. Direito Comercial 
4. Direito Judiciario (com pratica forense) 
5. Direito lnternacional Privado 
6. Direito Constitucional (incluindo nocoes de Teoria do Estado) 
7. Direito lnternacional Publico 
8. Direito Administrative 
9. Direito do Trabalho 
10. Dire ito Penal 
11 . Medicina Legal 
12. Direito Judiciario Penal (com pratica forense) 
13. Direito Financeiro e Financ;as 
14. Economia Politica 

Fonte: http://portal.mec.gov.br 

Ate o inicio dos anos 1970, por motivo da grande expansao economica 

brasileira, o numero de faculdades cresceu; mas no final da decada teve inicio 
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uma crise na economia que, aliada a regulamentac;:ao de outras profissoes que 

tomavam o Iugar dos bachareis em Direito, expunha as deficiencias da 

forma9ao dos egressos dessas faculdades. Nesse interim, houve mais uma 

altera9ao do curriculo minimo com a divisao entre o ciclo de materias basicas e 

aquelas consideradas profissionalizantes em 1972, refletindo ja a necessidade 

de inclusao de disciplinas que contemplassem os conhecimentos de outras 

areas dos saber, como a sociologia (Linhares, 2009). 

Quadro 4: Curricula minima da faculdade de Direita instaurada em 

1972 

A- Basicas: 
1. lntroducao ao Estudo do Direito 
2. Economia 
3. Sociologia 
B - Profissionais 
4. Direito Constitucional (Teoria do Estado- Sistema Constitucional Brasileiro} 
5. Direito Civil (Parte Geral - Obriga96es - Parte Geral e Parte Especial -
Coisas -
Familia - Sucessao). 
6. Direito Penal (Parte Geral- Parte Especial) 
7. Direito Comercial (Comerciantes - Sociedades - Titulos de Credito -
Contratos 
Mercantis e Falencias) 
8. Direito do Trabalho (relac;:ao do Trabalho- Contrato de Trabalho - Processo 
Trabalhista) 
9. Direito Administrative (Poderes Administrativos- Atos e Contratos 
Administrativos - Controle de Administracao Publica -Func;:ao Publica) 
10. Direito Processual Civil (Teoria Geral- Organizac;:ao Judiciaria- Acoes-
Recursos- Execuc;:oes) 
11. Direito Processual Penal {Tipo de Procedimento ....: Recursos- Execucao) · 
12. Pratica Forense, sob a forma de estaqio supervisionado 
13. Estudo de Problemas Brasileiros e a oratica de Educacao Fisica, com 
predominancia desportiva, de acordo com a legislacao especlfica 
14/15. Duas opcionais dentre as seguintes: 
a) Direito lntemacional Publico 
b) Direito lntemacional Privado 
cl Ciencias das Financas e Direito Financeiro (Tributario e Fiscal) 
d) Direito da Navegac;:ao (Marinha e Aeronautica) 
e) Dire ito Romano 
f) Direito Agrario 
g) Direito Previdenciario 
h) Medicina Legal 

Fonte: http://portal.mec.gov.br 
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Contudo, em 1980 foi criada uma Comissao de Especialistas de Ensino 

Jurfdico para que se realizasse uma reflexao profunda sobre a organiza~ao dos 

cursos de Direito no paise a apresenta~o de proposta de altera~ao curricular. 

se tomou assente, naquele curto periodo de 1972 ate 1980, com a 
instala9ao, pelo MEC, da Comissao de Especialistas de Ensino 
Juridico, que, por motives diversos, o curricula ate entao introduzido 
nao contemplava as necessarias mudan9as estruturais que 
resolvessem os problemas em torno do ensino juridico, no Brasil, 
considerado muito "fegalista" e "tecnicista", pouco 
comprometido com a formayao de uma consciencia juridica e do 
raciocinio juridico capazes de situar o profisslonaf do direito 
com desempenhos eficientes perante as situa~oes sociais 
emergentes (grifo meu) (Parecer CNE/CES n°211 /2004). 

A proposta dessa Comissao contemplava quatro grupos de materias, 

sendo o primeiro pre-requisito para os demais e incluia a Filosofia, a Sociologia 

a Hermeneutica e a Teoria Geral do Estado. 

Quadro 5: Proposta de currrculo da faculdade de Direito pela 

Comissao de 1980. 

1. Materias Basicas 
lntrodu~o a Ciencia do Direito 
Sociologia Geral 
Economia 
lntrodu_£ao a Ciencia Politica 
Teo ria da Administra~o 
2. Materias de Forma~ao Geral 
T eoria Geral do Dire ito 
Sociologia Juridica 
Filosofia do Direito 
Hermeneutica Juridica 
Teo ria Geral do Estado 
3. Materias de Forma~ao Profissional 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Penal 
Direito Comercial 
Direito Administrative 
Direito lntemacional 
Direito Financeiro e Tributario 
Direito do Trabalho e Previdenciario 
Direito Processual Civil 
Direito Processual Penal 
4. Materias Direcionadas a Habilita~oes Especificas 

Fonte: http://portal.mec.gov.br 
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0 ultimo grupo continha as habilita~oes especlficas, constituidas de 

conhecimentos especializados que deveriam atender as regionalidades e as 

especificidades de cada faculdade, bern como de cada aluno. Previa ainda 

a implantayao do Laborat6rio Juridico, com carga horaria minima de 
600 horas/atividades, a serem cumpridas em ate dois anos, 
substituindo o estagio curricular supervisionado e extracurricular, 
ensejando ate a elimina~ao do Exame de Ordem previsto na Lei 
4.215/63 e mantidos nas Resoluc;6es 3/72 e 15/73. (Parecer 
CNE/CES n°211/2004). 

Entretanto, tal proposta nao "teve tramita~ao regular no CFE e no MEC, 

jamais tendo sido objeto de delibera~o daquele Colegiado". Segundo o 

parecer, isso se devia, sobretudo, ao fato de que o currlculo minimo nacional 

dava as institui~oes alguma autonomia para definirem seus curriculos plenos. 

Porem, e importante ressaltar que a proposta pretendia acabar com o Exame 

da Ordem dos Advogados do Brasil, organiza~ao que se apresentava 

extremamente fortalecida a epoca e que pode ter influenciado na nao 

aprecia~ao do projeto. 

Em 1994 foi implantada pela Portaria 1 .886/94 a nova conforma~o do 

"curricula m inimo" em Direito que inovava apresentando preocupa~ao com a 

adequa~ao do profissional a realidade social e com a forma~ao do senso critico 

dos alunos. Contudo, o documento continha as expressoes "curricula minimo" 

e "diretrizes curricu lares nacionais" contradizendo uma a outra, porquanto o 

curricula minimo exige o cumprimento dos requisites minimos, enquanto as 

diretrizes permitem maior flexibiliza~ao do conteudo pelas lnstitui~oes de 

Ensino Superior - IES. A inclusao da Filosofia, da Etica, ·da Sociologia e da 

Ciencia Politica (com Teo ria Geral do Estado) demonstra o intuito de superar a 

forma~o estritamente profissionalizante a que o bacharel era submetido. 

Quadro 6: Curriculo minimo da faculdade de Direito instaurado em 

1994. 

I - Materias Fundamentais 
lntroduc;ao ao Direito 
Filosofia (Geral e Juridica) 
~tica (Geral e Profissional) 
Sociologia (Geral e Juridica) 
Economia e 
Ciencia Politica (com Teoria do Estado) 
II - Materias Profissionalizantes 
Direito Constitucional 
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Direito Civil 
Direito Administrative 
Direito Tributario 
Direito Penal 
Direito Processual Civil 
Oireito Processual Penal 
Direito do Trabalho 
Direito Comercial e 
Direito lnternacional 

Fonte: http://portal.mec.gov.br 

Finalmente, a Portaria CNE/CES n°9 de 2004 instituiu as diretrizes 

curriculares nacionais, substituindo a ideia de curricula minima, de acordo com 

as orientay6es da legislayao educacional vigente no pais, e que serao 

analisadas nesta pesquisa. 

Desse breve excurso e possivel observar as constantes altera<;6es do 

curricula das faculdades de Direito no Brasil e perceber que etas se relacionam 

com o momenta hist6rico do pais, refletindo-o de algum modo. 0 grande 

numero de alteray6es que visavam a adequa<;ao e o saneamento daqueles que 

eram considerados os problemas do curso, conforme se depreende do Parecer 

supracitado, como o tecnicismo e o dogmatismo, demonstram uma tendencia 

no pais de modifica<;ao formal a partir da legislayao que, muitas vezes, e 
insuficiente para alcanyar os objetivos almejados. Assim, o ensino juridico e 
problematizado desde a cria<;ao do curso de Direito no Brasil, e as criticas se 

voltam para a distancia entre essa formayao institucionalizada e a realidade 

brasileira, bern como o can~ter eminentemente tecnico do curso, o qual ainda 

forma os ocupantes de cargos e funy6es estatais, assim como uma enorme 

massa de advogados e de bachareis que, por motives pessoais ou pela 

sistematica reprova<;ao no Exame da OAB, nao conseguem exercer a 

advocacia, ocupando outros postos de trabalho nao exatamente relacionados 

com o curso de Direito. A ideologia da meritocracia e refor<;ada pela suposta 

democratiza<;ao dos cursos de Direito com o aumento do numero de 

faculdades e de formados, alardeando que ha uma crescente igualdade de 

oportunidades Jastreada no (possivelmente aparente) acesso a forma<;ao tendo 

em vista crescente numero de bachareis formados. Entretanto, as instancias

afuniladoras - que permitem o exercicio profissional desse egresso, como os 

principais concursos publicos, responsaveis pelo provimento de cargos 
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estrategicos dentro do Estado, eo Exame da OAB (cuja aprova9ao e condi9ao 

para esses principais concursos) continuam a privilegiar os que possuem 

condi96es objetivas propicias, alem de preconizar uma leitura do Direito que 

nao o integra a politica, de forma a orientar a manuten9ao do poder nas maos 

dos mesmos grupos. Resta, entretanto, a partir da consciencia em rela9ao ao 

passado, analisar a atual organiza9ao do curse de Direito por intermedio de 

documentos que a regulamentam, para observar se e tendencialmente 

reprodutora da domina9ao tendo em vista a preval€mcia da tecnica e do 

dogmatismo em detrimento de uma forma98o que oriente, em certa medida, 

para a emancipa9ao do individuo e o torne, ao mesmo tempo, sujeito das 

modifica96es sociais que conduzam a liberdade. 

2. Analise dos documentos 

2.1. Organizac;ao do curso de Direito de uma faculdade com 

conceito MEC 5. 

Os documentos escolhidos como fontes primarias desta disserta9ao 

assim o foram porque expressam, por intermedio da lingua escrita, como deve 

sera organiza9ao pedag6gica do curse de Direito brasileiro: trata-se do estudo 

de urn caso exemplar. 

lsso nao significa que seja possfvel generalizar com a afirma9ao de que 

todos os curses tern a mesma organiza9ao e o es.tudo em questao basta para 

conhecer a realidade das inumeras faculdades de Direito. No entanto, defende

se a ideia de que a investiga9ao de urn curse considerado de referenda pode 

revelar facetas que estao presentes em outros curses. 

E importante levar em considera9ao que os cursos superiores, assim 

tambem a de Direito, tern como finalidade precipua formar profissionais: a 

pratica profissional de individuos concretes que sirva a manuten98o de suas 

condi96es financeiras e/ou espirituais de existencia - dentro desta sociedade 

que por vezes iguala o trabalho do homem a sua honra, ou a sua 

possibilidade/capacidade de realiza9ao humana/pessoal. Existem diversas 

possibilidades de profissao que podem ser escolhidas pelo bacharel em Direito, 

entretanto, a maior parte delas exige do bacharel sua aprova9ao no Exame da 
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Ordem dos Advogados do Brasil: devem possuir a inscri<;ao na OAB os 

advogados que trabalham na area consu~tiva ou na contenciosa59
, aqueles que 

pretendem prestar concurso para a Magistratura, para o Ministerio Publico, 

para a Defensoria Publica, para Advogado da Uniao etc. Assim, como ja 

afirmado anteriormente, entre os documentos que contribuem para a 

organizac;ao pedag6gica do curso de Direito brasileiro, alem daqueles que a 

orientam diretamente como e o caso da Resoluc;:ao CNE/CES n°9/04 e do 

projeto pedag6gico de cada faculdade individualmente considerada, esta o 

Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, uma prova externas a faculdade 

que, tendo em vista a importancia assumida no cenario jurldico brasileiro atual 

(como representac;:ao da sociedade civil que regula e auxilia na manutenyao da 

ordem juridica intema pelo controle de seus membros - qualitativa e 

quantitativamente), avalia a capacidade de seus alunos de exercerem a 

profissao e, por isso, a orienta de maneira indireta. 

a) Diretrizes curriculares nacionais: Resolu~ao CNE/CES n°9/04 

A Resolu~ao CNE/CES n°9, DE 29 de setembro de 2004 institui as 

Diretrizes Curriculares do Curso de Graduac;ao em Direito e da outras 

providemcias, ou seja, e o documento oficial, em vigor, do Ministerio da 

Educac;ao que institui as diretrizes60 curriculares as quais se subordinam todos 

os cursos de Direito do territ6rio nacional. E, portanto, o primeiro documento 

oficial, dentro da cadeia 16gica, que orienta a formac;ao do bacharel em Direito, 

ou o que se pretende del a. 

0 artigo 3° da Resoluc;:ao CNE/CES nOS/04 e imprescindivel a analise, 

uma vez que explicita o perfil esperado do graduando: 

Art 3°. 0 curso de gradua9ao em Direito devera assegurar, no perfil 
do graduando, s61ida forma~o geral, humanistica e axiol6gica, 
capacidade de analise, dominio de conceitos e da terminologia 
juridica, adequada argumenta~ao, interpreta~ao e valoriza~ao 
dos fenomenos juridicos e socials, aliada a uma postura reflexiva 
e de visao critica que fomente a capacidade e a aptidao para a 
aprendizagem autonoma e dlnamlca, indispensavel ao exercicio 

59 Tanto para atuar junto ao Poder Judiciario (contencioso) quando ha alguma contenda 
judicialmente pasta, como apenas para orientar o cliente a respeito de como agir de acordo 
como ordenamento (consultive). e precise que o bacharel seja advogado. 
60 A palavra diretriz (etimologia. latim tardio directrix, -icis) significa: Linha diretriz, conjunto de 
principios e normas; "linha que orienta" (Houaiss, Villar, 2009). No mesmo sentido esta Cunha 
(2007). 
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da Ciencia do Direito, da presta~ao da justi~a e do 
desenvolvimento da cidadania. (grifo meu) 

0 artigo indica a preocupac;ao com uma so/ida forma9ao geral, 

humanfstica e axio16gica. As disciplinas denominadas de "formac;ao geral", 

serao tratadas no artigo 5° da mesma Resoluc;ao e demonstram a preocupayao 

dos 6rgaos governamentais com aquelas disciplinas consideradas como sendo 

externas ao Direito entendido estritamente como estudo das normas 

propriamente ditas, mas que norteiam sua interpretayao e aplicac;ao, 

englobando todas as ciencias/disciplinas que estudam algum aspecto do 

fenomeno juridico, e aquelas que estudam os objetos aos quais as normas se 

destinam, bern como aqueles que a afetam de alguma forma. 

Em seguida, o artigo indica quais as "capacidades juridicas" esperadas 

como a capacidade de analise, dominio de conceitos e da terminologia juridica, 

adequada argumenta9ao, interpreta9ao e valoriza9ao dos fenomenos juridicos 

e sociais. Ainda, indica que tais capacidades devem estar aliadas a uma 

postura reflexiva e a visao critica que fomente a capacidade e a aptidao para 

a aprendizagem autonoma e dinamica. A reflexao e a critica parecem ser 

tomadas pelo documento de forma utilitarista na medida em que serviriam para 

fomentar a capacidade e a aptidao para a aprendizagem autonoma e dina mica . 

A autonomia, no caso, nao parece relacionada a categoria de autonomia como 

a capacidade de autodeterminac;ao do individuo enquanto constru9ao 

burguesa. Considerando-se o documento de forma global, a autonomia, neste 

contexto, parece indicar mais a capacidade de de atualizar-se, de modo que se 

mantenha afinado ao mercado de trabalho, especialmente porque esta aliada a 
palavra dinamica. Ou seja, a postura reflexiva e a visao critica serviriam para 

fomentar a existencia de profissionais atualizados e dinamicos, de acordo com 

o mercado de trabalho disponivel para os graduandos (indispensavel ao 

exercicio da Citmcia do Direito- exercicio profissional}. Essas aptidoes seriam, 

ainda segundo o mesmo artigo, indispensaveis ao exerclcio da Ciencia do 

Direito, da prestayao da justic;a e do desenvolvimento da cidadania. Entretanto, 

os conceitos de justic;a e cidadania sofrem, hoje, o que Honneth61 chamou de 

abuso ideol6gico ao tratar do termo comunidade em seu texto Uma patologia 

61 Trata-se de urn autor da Escola de Frankfurt que seria da terceira gerac;:ao da Teoria Critica. 
Seu intento seria o de atualizar a Teoria, repensando-a, inclusive, tendo em vista as 
transformac;:oes ocorridas na sociedade desde os escritos de Adorno, Horkheimer e Marcuse. 
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social da razao: sobre o /egado intelectua/ da Teoria Critica (Honneth, 2008, 

p.398). Sao termos complexes que, no caso, aparecem de maneira simplificada 

e indiscriminada e, por isso, necessitam de grande justificayao ao serem 

empregados sob pena de se tornarem lugares comuns ideol6gicos vazios de 

significados que reforc;am o sistema em vez de altera-lo. 

0 artigo 4° e totalmente dedicado ao que 0 documento denomina 

'formayao profissional', revelando as habilidades e competencias que o curso 

deve prover ao graduando. Segundo Pestana et al (Pestana et al apud 

Rodrigues, 2006, p. 7), ha uma diferen<;a entre competencias cognitivas e 

habilidades instrumentais: 

Competencias cognitivas sao modalidades estruturais da inteligencia, 
isto e. operayaes que o sujeito realiza para estabelecer relac;oes com 
e entre os objetos, situa¢es fenomenos e pessoas (observar, 
representar, imaginar, reconstruir, comprar, classificar, ordenar, 
memorizar, interpretar, inferir, criticar, supor, levantar hip6teses, 
escolher, decidir etc.). Ja as habilidades instrumentais referem-se 
especificamente ao plano do "saber fazer" e decorrem diretamente do 
nivel estrutural das competencias adquiridas que se transformaram 
em habilidades. 

A formac;ao profissional indicada ressalta diversas competencias 

cognitivas aliadas as respectivas habilidades instrumentais possiveis (recordo 

aqui do objetivo da faculdade de Direito que e o de formar profissionais) e 

inclui, dentre as competencias, a reflexao critica. A reflexao critica parece, 

contudo, ideologicamente viciada uma vez o termo liga-se mais a ideia de 

refinamento da aplica980 da norma do que a efetiva ponderac;ao das 

consequencias sociais de sua implementac;ao. lsso se ve, inclusive, pela 

elaborac;ao do inciso em que esta elencado, junto a utilizac;ao de racioclnio 

juridico, de argumentac;ao, de persuasao que sao tecnicas que garantem a 

eficiencia do profissional. 

Art. 4°. 0 curso de gradua<;ao em Direito devera possibilitar a 
forma<;ao profissional que revele, pelo menos, as seguintes 
habilidades e competencias: 
I - leitura, compreensao e elabora<;ao de textos, atos e documentos 
juridicos ou normativos, com a devida utilizac;ao das normas tecnico
juridicas; 
II - interpretac;ao e aplicac;ao do Direito; 
Ill - pesquisa e utiliza<;ao da legislac;ao, da jurisprudencia, da doutrina 
e de outras fontes do Direito; 
IV - adequada atuac;ao tecnico-juridica, em diferentes instancias, 
administrativas ou judiciais, com a devida utilizac;ao de processos, 
atos e procedimentos; 
V - correta utilizac;ao da terminologia juridica ou da Ciencia do Direito; 
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social da razao: sobre o legado intelectual da Teoria Critica (Honneth, 2008, 

p.398). Sao termos complexes que, no caso, aparecem de maneira simplificada 

e indiscriminada e, por isso, necessitam de grande justifica<;ao ao serem 

empregados sob pena de se tornarem lugares comuns ideol6gicos vazios de 

significados que refon;am o sistema em vez de altera-lo. 

0 artigo 4° e totalmente dedicado ao que 0 documento denomina 

'forma9ao profissional', revelando as habilidades e competencias que o curse 

deve prover ao graduando. Segundo Pestana et al (Pestana et al apud 

Rodrigues, 2006, p.7), ha uma diferen9a entre competencias cognitivas e 

habilidades instrumentais: 

Compet~ncias cognitivas sao modalidades estruturais da intel ig~ncia, 
isto e, operac;:Oes que o sujeito realiza para estabelecer relac;:Oes com 
e entre os o.bjetos, situac;:Oes fenOmenos e pessoas (observar, 
representar, imaginar, reconstruir, comprar, classificar, ordenar, 
memorizar, interpretar, inferir, criticar, supor, levantar hip6teses, 
escolher, decidir etc.). Ja as habilidades instrumentais referem-se 
especificamente ao plano do "saber fazer" e decorrem diretamente do 
nivel estrutural das compet~ncias adquiridas que se transformaram 
em habilidades. 

A forma9ao profissional indicada ressalta diversas competencias 

cognitivas aliadas as respectivas habilidades instrumentais possiveis (recordo 

a qui do objetivo da faculdade de Dire ito que e o de formar profissionais) e 

inclui, dentre as competencias, a reflexao critica. A reflexao critica parece, 

contudo, ideologicamente viciada uma vez o termo liga-se mais a ideia de 

refinamento da aplicaqao da norma do que a efetiva pondera9ao das 

consequencias sociais de sua implementa9ao. lsso se ve, inclusive, pela 

elabora9ao do incise em que esta elencado, junto a utiliza9ao de raciocinio 

juridico, de argumenta9ao, de persuasao que sao tecnicas que garantem a 

eficiencia do profissional. 

Art. 4°. 0 curso de graduayao em Direito devera possibilitar a 
formayao profissional que revele, pelo menos, as seguintes 
habilidades e compet~ncias: 
I - leitura, compreensao e elaborac;:ao de textos, atos e documentos 
juridicos ou normativos, com a devida utilizayao das normas tecnico
jurfdicas; 
II - interpretac;:ao e aplicac;:ao do Direito; 
Ill - pesquisa e utiliza<;ao da legislayao, da jurisprud~ncia , da doutrina 
e de outras fontes do Direito; 
IV - adequada atuayao tecnico-juridica, em diferentes instancias, 
administrativas ou judiciais, com a devida utilizayao de processos, 
atos e procedimentos; 
V - correta utilizac;:ao da terminologia juridica ou da Ci~ncia do Direito; 
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VI - utilizayao de raciocinio juridico, de argumentayao, de persuasao 
e de reflexao critica; 
VII - julgamento e tomada de decisoes; e, 
VIII - dominio de tecnologias e metodos para permanente 
compreensao e aplica<;ao do Direito. 

0 artigo so dessa Resoluyao e central, pois determina quais conteudos e 

atividades o curso de graduayao em Direito devera contemplar em seu projeto 

pedag6gico e em sua organiza9ao curricular - no caso, matriz curricu lar: 

Art. 5° 0 curso de gradua<;ao em Direito devera contemplar, em seu 
Projeto Pedag6gico e em sua Organiza<;ao Curricular, conteudos e 
atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de 
formayao: (grifo meu) 

Alem disso, divide a formayao do bacharel em tres "eixos interligados", 

alocando neles as atividades e determinando quais seus conteudos essenciais 

e necessaries: 

I - Eixo de Formac;ao Fundamental, tem por objetivo integrar o 
estudante no campo, estabelecendo as rela<;oes do Direito com 
outras areas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que 
envolvam conteudos essenciais sobre Antropologia, Ciencia 
Politica, Economia, Etica, Filosofia, Hist6ria, Psicologia e Sociologia. 
II - Eixo de Forma~ao Profissional, abrangendo, alem do enfoque 
dogmatico, o conhecimento e a aplicac;ao, observadas as 
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evoluc;ao 
da Ciencia do Direito e sua aplicayao as mudanc;as socials, 
econ6micas, politicas e culturais do Brasil e suas relac;oes 
internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros 
condizentes com o projeto pedag6gico, conteudos essenciais sobre 
Direito Constitucional, Direito Administrative, Direito Tributario, Direito 
Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 
lnternacional e Direito Processual; e 
Ill - Eixo de Forma~ao Pratica, objetiva a integrac;ao entre a pratica e 
os conteudos te6ricos desenvolvidos nos demais Eixos, 
especialmente nas atividades relacionadas com o Estagio Curricular 
Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 
(grifos meus) 

0 artigo S0 da Resolu9ao CNE/CES n°9/04 determina o que e 

considerado pelo Ministerio da Educayao como Formayao Fundamental, 

Forma9ao Profissional e Formayao Pratica. Entertanto, como ja assinalado 

anteriormente, a forma9ao e una, trata-se de um conjunto que, apenas em sua 

inteireza, pode ser considerado (ou direciona-se para uma pseudoforma9ao). 

Essas nomenclaturas podem contribuir para a confusao acerca do conceito de 

formayao, por exemplo, quando iguala a forma9ao profissional ao 

conhecimento tecnico, o que nao pode ser considerado valido a luz das 
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VI - utilizac;:ao de raciocfnio jurfdico, de argumentayao, de persuasao 
e de reflexao critica; 
VII - julgamento e tomada de decisoes; e, 
VIII - dominic de tecnologias e metodos para permanente 
compreensao e aplicac;:ao do Direito. 

0 artigo so dessa Resoluyao e central, pais determina quais conteudos e 

atividades o curse de graduaQaO· em Direito devera contemplar em seu projeto 

pedag6gico e em sua organizayao curricular- no caso, matriz curricular: 

Art. 5° 0 curso de graduac;ao em Direito devera contemplar, em seu 
Projeto Pedag6gico e em sua Organizayao Curricular, conteudos e 
atividades que atendam aos seguintes eixos intertigados de 
formaryao: (grifo meu) 

Alem disso, divide a formayao do bacharel em tres "eixos interligados", 

alocando neles as atividades e determinando quais seus conteudos essenciais 

e necessaries: 

I - Eixo de Formayao Fundamental, tern por objetivo integrar o 
estudante no campo, estabelecendo as relac;;Oes do Direito com 
outras areas do saber, abrangendo dentre outi"os, estudos que 
envolvam conteudos essenciais sabre Antropologia, Ciemcia 
Polltica, Economia, Etica, Filosofla, Hist6ria, Psicologia e Sociologia. 
II - Eixo de Forma~tao Profissional, abrangendo, alem do enfoque 
dogmatico, o conhecimento e a aplicac;:ao, observadas as 
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evoluyao 
da Ciencia do Direito e sua aplicac;:ao as mudanc;:as sociais, 
economicas, politicas e culturais do Brasil e suas relac;oes 
intemacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros 
condizentes com o projeto pedag6gico, conteudos essenciais sobre 
Direito Constitucional, Direito Administrative, Direito Tributario, Direito 
Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 
lnternacional e Direito Processual ; e 
Ill- Eixo de Forma~ao Pratica, objetiva a integrac;:ao entre a pratica e 
os conteudos te6ricos desenvolvidos nos demais Eixos, 
especialmente nas ati.vidades relacionadas com o Estagio Curricular 
Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 
(grifos meus) 

0 artigo so da Resoluyao CNE/CES n°9/04 determina o que e 
considerado pelo Ministerio da Educayao como Formayao Fundamental, 

Formayao Profissional e Formayao Pratica. Entertanto, como ja assinalado 

anteriormente, a formaQao e una, trata-se de um conjunto que, apenas em sua 

intei reza, pode ser considerado (ou direciona-se para uma pseudoformayao). 

Essas nomenclaturas podem contribuir para a confusao acerca do conceito de 

formayao, por exemplo, quando iguala a formaQao profissional ao 

conhecimento tecnico, o que nao pode ser considerado valido a luz das 
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considerac;oes feitas no capitulo dedicado a formac;ao (especialmente aquelas 

realizadas com base no texto de Adorno sobre a Filosofia e os Professores ), 

que nao serao aqui reiteradas por serem, no conjunto do texto, rebarbativas. 

Uma possivel alterac;ao seria compreender o enfoque dessas disciplinas 

segundo a definic;ao de Ferraz (1988) utilizada neste trabalho: dogmatica e 

zetetica. 

De acordo como inciso I do artigo 5°, o eixo de Formac;ao Fundamental 

deve estabelecer relac;oes do Direito com outras areas do saber. Para tanto, 

deve abranger estudos que envo/vam conteudos essenciais sobre 

Antropologia, Ciencia Polftica, Economia, Etica, Filosofia, Hist6ria, Psicologia e 

Sociologia62
. Este eixo pretende relacionar o Direito, cujo objeto ainda e visto 

por parte dos especialistas como ·sendo apenas as normas, com ci€mcias que 

se ocupam dos objetos aos quais as normas seriam destinadas e que, vice

versa, as constroem em alguma medida: o indivfduo, a sociedade, o meio, as 

interac;5es etc. e que permitem, a partir do conhecimento, questiona-las a ponto 

de criar, inclusive, novas formas de interpretac;ao ou mesmo de contrariar as 

normas ja postas tendo em vista sua inadequac;ao a realidade social. Ou seja, 

com a analise dos fenomenos juridicos e correlatos por intermedio de urn 

enfoque zetetico e dos objetos que serao regulados os bachareis teriam mais 

condic;oes de refletir a respeito das normas, discutindo acerca de sua 

aplicabilidade, coerencia e suas consequencias. 

0 inciso II do artigo 5° determina o eixo de Formac;ao Profissional, que 

deve necessariamente incluir "conteudos essenciais sabre Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributario, Direito Penal, Direito 

Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito lnternacional e Direito 

Processual". Aqui estao incluidas as disciplinas com enfoque dogmatico, ou 

seja, as normas e as formas determinadas de sua interpretac;ao e aplicac;ao. 

62 A analise apenas da senten<;a leva a crer que este rol e taxativo tendo em vista a particula e 
no final da senten<;a. Entretanto, o termo Oiretrizes Curriculares, consoante tratado 
anteriormente, remete a uma grande flexibiliza9ao dos conteudos que supera, inclusive, o 
curricula minima no qual havia conteudos minimos que deveriam ser atendidos. Assim, 
observando a totalidade do documento, a taxatividade e relativizada pelo intuito do proprio 
emprego da palavra "diretrizes". Alem disso, pela leitura do inciso que contem a informa<;ao nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais ("conteudos essenciais sabre Antropologia, Ciencia Politica, 
Economia. Etica, Filosofia, Hist6ria. Psicologia e Sociologia"), tive duvida acerca da 
interpretayao: se apenas os conteudos considerados essenciais acerca desses "ramos do 
saber" devem ser contemplados, ou se os conteudos desses ramos eram essenciais. Pela 
coerencia com a totalidade do texto que me foi possivel, escolhi a segunda interpreta<;ao. 
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E o inciso Ill do mesmo artigo informa que no eixo de Formac;ao Pratica 

estao as atividades relacionadas que devem integrar a teoria e a pratica, como 

o Estagio Curricular Supervisionado, o Trabalho de Curso e as Atividades 

Complementares. Prop6e, assim, ensinar como aplicar os conhecimentos 

adquiridos. 

Observa-se que dois dos tres incises estao voltados para para a 

preparac;ao de profissionais adequados ao mercado de trabalho: o incise II , que 

determina o eixo de formac;§o profissional, e o Ill , que informa quais as 

atividades sao incluidas na formac;ao pratica. 

Os artigos 7° e so do documento tratam do Estagio Supervisionado e das 

atividades complementares, respectivamente. Ambos salientam o objetivo de 

profissionalizac;ao existente na faculdade de Direito ressaltando a necessidade 

de aprimoramento de sua relac;§o com o mercado de trabalho. No artigo 7° fica 

clara a finalidade de consolida<;ao dos desempenhos profissionais desejados, 

numa alusao explicita a adaptac;ao e ao abastecimento do mercado com mao 

de obra qualificada. E o artigo so ressalta a importancia das atividades 

complementares como enriquecedoras do perfil do formando "especialmente 

nas relac;6es com o mercado do trabalho e com as ac;oes de extensao junto a 
comunidade" (grifo meu). Nele, e incentivada a pratica de atividades 

independentes, transversais e de interdisciplinares mas, especialmente 

relacionadas com o que sera encontrado na vida profissional , demonstrando 

novamente o intento de tornar o bacharel alguem capaz de ser absorvido pelo 

mercado de trabalho. 

Os demais artigos da Resoluc;ao nao foram analisados porquanto se 

referem a quest6es que nao se relacionam ou contribuem com o tema da 

d isserta c;§o. 

Observa-se que ha uma preocupac;§o expressa nos documentos de ir 

alem do ensino dogmatico, demonstrada em express6es como "a valorizac;ao 

da reflexao, da crltica e da autonomia" que, contudo, aparecem principalmente 

de forma instrumental, como parte da tecnica profissional com vistas a 
eficiencia e, outras passagens que indicam expressamente que o escopo 

fundamental do curso e a formac;ao de profissionais que estejam adaptados ao 

mercado de trabalho e dotados de habilidades tecnicas que os tornem 

eficientes na sua profissao. 
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~ possivel perceber que apesar de o curso ser primordialmente voltada 

a adapta<;:ao, a necessidade de uma educa<;:ao que permita a critica e a 

autonomia esta expressa no documento. Contudo, os termos "critica" e 

"autonomia" foram relacionados como habilidades tecnicas, instrumentalizados, 

mitigando seu poder emancipatorio. 

b) 0 projeto pedag6gico do curso 

0 projeto pedagogico do curse de Direito (PPCD) da faculdade 

selecionada e composto de 49 (quarenta e nove) paginas que, conforme o 

proprio documento (p.6) e 

um processo permanente e coletivo de reflexao, analise, tomada e 
acompanhamento avaliativo de decisoes na busca de altemativas 
viaveis para a concretizatyao dos principios e objetivos da 
institui~;ao. Pauta-se pela democracia, cooperas;ao, tendo como 
referencia a forma~;ao/educa!;aO em continuo movimento como 
estrategia essencial para o fazer universitario. 

Nesta cita<;:ao, e possivel observar a preocupa<;:ao expressa no 

documento de ser um processo coletivo de reflexao e analise proveniente, 

portanto, da razao, que se pauta pela democracia e pela cooperayao. 0 

documento e complexo e sua elabora<;:ao teve a preocupa<;:ao de aliar a 

necessidade de qualifica<;:ao para o mercado de trabalho inerente a faculdade 

de Direito, ao pensamento critico e aut6nomo e ao conhecimento 

interdisciplinar, que permita ao estudante acompanhar as mudan<;:as proprias 

da sociedade, expressando preocupayao em atender os ditames delineados na 

Resolu<;:ao CNE/CES n°9/0463 e, muitas vezes, citando extensamente a propria 

Resolu<;:ao. 

Um ponto de destaque e uma importancia secundaria dada a docencia e 

a pesquisa; mas essas atividades figuram como "perfil do egresso"64
. Apesar 

de citadas em diversos trechos, as atiividades academicas (atividades mais 

ligadas a reflexao que a solu<;:ao imediata de problemas praticos) ganham 

muito menos destaque que as atua<;:oes como advogado, membra do Ministerio 

Publico e do Poder Judiciario. Os termos "pensamento critico e reflexive" e 

"interdisciplinaridade" que sao utilizados no texto, entretanto, parecem, assim 

63 As Direitrizes Curriculares Nacionais sao extensamente citadas no corpo do projeto 
eedag6gico. 

Disponivel em www.pucsp.br em 20 de julho de 2012 
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como nas Diretrizes, perder o sentido porque sao citados como instrumentos 

para a maior eficiencia no provimento de mao de obra adequada/qualificada; os 

termos nao aparecem diretamente relacionados a forma<;ao de individuos 

(reflexao e crftica) que, consequentemente, serao bons profissionais ou ao 

fortalecimento da experiencia (no sentido da forma<;ao cultural) e a amplia9ao 

do horizonte cognitive que sustente uma reflexao racional 

(interdisciplinaridade). A conexao da teoria com a pratica aparece no mesmo 

sentido, de municiar o estudante com competencias cognitivas que serao 

transformadas em habilidades instrumentais para o born desempenho da 

fun9ao socialmente imposta aos bachareis. 

Nota-se que as express6es apontam no documento para um esfor9o da 

institui9ao em possibilitar a critica e a autonomia, o que ja se torna digno de 

nota como potenciais de emancipa9ao dos bachareis. . Mas, segundo 

Horkheimer e Adorno (1985, p.14): 

E caracteristico de uma situagao sem saida que. ate mesmo o mais 
honesto dos reformadores, ao usar uma linguagem desgastada para 
recomendar a inovagao, adota tambem o aparelho categorial 
inculcado e a ma filosofia que se esconde por tras dele, e assim 
refor<;a o poder da ordem existente que ele gostaria de romper. 

Ou seja, e possivel que a utiliza9ao indiscriminada de certos termos, 

desprovida de maiores elabora96es te6ricas que lhe deem suporte e defini9ao, 

ao reves de promoverem a mudan99, apenas mascarem e reforcem a situa9ao 

que pretendem alterar: a autonomia enquanto possibilidade de autorrealiza9ao 

do individuo, em acordo com o projeto burgues do esclarecimento, pode 

continuar distante. 

c) Matriz Curricular 

A matriz curricular que compoe o projeto pedag6gico do curso de Direito 

em questao e organizada com as seguintes atividades pedag6gicas: 

Tabela 5 - Curso de Direito: distribuiyao das atividades pedag6gicas e carga 

horaria (em horas-rel6gio) 

Atividades Pedag6gicas 

Monografia 28h 
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~!Nlt.9t~9·1l~.B~~'g'r~ill-ii-&Wi•~WII1~\0tiBBil1~~lt&~~; 
Atividades complementares 200h 

~eSi~rf!JmJ1f(i~1f-rn•~i~~~~mr~~~%Tiif30_&~:1•~~~~qg•~8lli 
Total 3880h 

Sao, portanto, 3880 (tres mil oitocentas e oitenta) horas-rel6gio ao todo. 

Seguindo as determinayaes do artigo 5°, Ill da Resoluvao CNE/CES n°9/04, 

desse total, 528h (quinhentas e vinte e oito horas) que incluem a Monografia (trabalho 

de curso ), o Nucleo de Pratica Juridica e Estagio in loco, bern como as Atividades 

Complementares sao expressamente dedicadas a pratica profissional (eixo de 

Formavao Pratica), perfazendo um total de 13,6% da carga horaria total do curso. 

Tabela 6 - Curso de Direito: atividades de Formagao Pratica 

Disclplinas do Eixo de Forma~ao Pratica Carga horinia 
(hora-relogio) 

f~J;t;~ll~~-atr~ll~l~-iiii"~8Jfflf-i11'·~E1BI~R1~!W\~BI~ 

~~tt~Biii;~met~rsr:~~~~llfP,l!RIIfffif1lli~llf51~=t~~ijnrt~ra~~~~?a:l~111l~~ 
Total 398h 

Mas, de acordo a Resolugao do MEG, ainda ha o "eixo de formagao 

profissional", que a/em do enfoque dog matico, abrange o conhecimento e a aplica~ao 

de conteudos essenciais sobre ramos do Direito que se constituem em disciplinas, as 

quais serao apresentadas a seguir: 

Tabela 7 - Curso de Direito: disciplinas de Formayao Profissional 

Disclplinas do Eixo de Forma~ao Profissional Carga horaria 
. (hora-relogio) 

~~ll~®~§1~I!II!~~,~~III~ta••m~tlliM~:-~&i4~~~~~•~m•~li~1ltmill 
Direito Processual Civil 314h 

Direito Tributario 155h 

.Direito lntemacional Publico 56h 

Direito Previdenciario 56h 
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Direito da Criant;a e do Adolescente 
Total 2274h 

Das 3880h (tres mil oitocentas e oitenta horas) totais, 2274h (duas mil 

duzentas e setenta e quatro horas), ou seja, 58,6% da matriz curricular sao 

dedicados as disciplinas que compoem o "eixo de Forma«;ao Profissional" do 

graduando, as denominadas disciplinas dogmaticas. A essas disciplinas, 

acrescente-se aquelas Optativas (eletivas), que representam 398h (trezentas e 

noventa e oito horas) dentro da matriz curricular. Nos documentos aos quais se 

teve acesso foram encontradas apenas as disciplinas que sao oferecidas para 

o go semestre, as quais dependem de forma«;ao de turmas no semestre 

anterior para funcionarem. Havia 50 (cinquenta) disciplinas propostas: 40 

(quarenta) compoem o eixo profissionalizante e apenas 10 (dez) podem ser 

alocadas no "eixo de forma~o fundamental", numa propor9ao de 1/5 destas 

em rela«;ao aquelas. 

Assim, o total de disciplinas dogmaticas focadas na legislayao material e 

processual65 pode chegar a 68,9%, o que denota a tendencia de privilegiar a 

apropria9ao do conhecimento tecnico pelos estudantes, que geralmente e 

objeto das avalia«;oes externas de provimento em cargos do Estado ou de 

aptidao profissional: e possivel conjecturar que sao atividades curriculares que 

estao ligadas ao saber fazer (inclusive, nesse caso, avaliac;:oes) de forma 

proficients. 

Como visto, o "eixo de forma~o pratica" ocupa 10,3% da carga horaria 

total. Nele, e privilegiado o saber fazer profissional, o qual tambem e 

evidenciado nas disciplinas processuais constantes do eixo de forma<;ao 

profissional. As disciplinas que tratam do Direito Processual regulam a forma 

como os direitos materiais devem ser exercidos (regulam a pratica profissional) 

no Poder Judiciario e ocupam, da carga horaria total do curso, 13,2%. Assim, 

23,5% da carga horaria do curso de Direito e dedicada pratica profissional 

propriamente dita, e 68,9% da carga e direcionada para os conhecimentos 

65 0 Direlto material abarca as leis que regulam o convivio social entre pessoas e entre elas e o 
Estado, conferindo direitos e obrigacy6es. Ja o direito processual e composto pelas leis que 
regulam a exist8ncia de processes judiciais. 0 primeiro diz quem tern qual direito, e o segundo, 
como esse direito deve ser exercido. 
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tecnicos e dogmaticos. A prioridade do saber fazer de acordo com os ditames 

estabelecidos indica a racionalidade tecnol6gica como uma tendencia por 

privilegiar a eficiencia e o controle em detrimento da reflexao sabre o conteudo 

"aprendido". 

Tanto o eixo de formac;ao pratica como o eixo de formac;ao profissional 

tern como objetivo imediato preparar o estudante para o mercado de trabalho. 

Somando ambos, excluindo as disciplinas optativas, e possivel dizer que 72,2% 

da matriz curricular representam uma educac;ao especifica para o trabalho 

(que, na sociedade capitalista, tende a visar o lucro, que muitas vezes nao e do 

trabalhador). Se as optativas figurarem nesta conta, pode-se elevar esse 

percentual em 10,3%, chegando a 82,5% da grade curricular destinada a 
"profissionalizayao" do bacharel em Direito. 

Os objetos de estudo dessas disciplinas sao as normas pastas e 

determinadas juridicamente a partir das rela<;6es de poder estabelecidas 

socialmente, as quais permitirao ao estudante trabalhar segundo estas regras. 

A educac;ao para o trabalho na sociedade capitalista burguesa esta alinhada 

com a educayao para a adaptaqao e expressa preocupayao exacerbada 

exatamente com as disciplinas que serao objeto de verificac;ao e controle 

externos66
. A reflexao sobre estas regras parece estar em segundo plano. 

A preparac;ao profissional e, sem duvida, um dos objetivos da faculdade 

de Direito e e necessaria a sobrevivencia do indivfduo no mundo atual. 

Entretanto, nao se pode desejar que seja um tipo de adaptac;ao que contemple 

· unicamente a possibilidade de integrac;ao a ordem estabelecida, isto e, sem 

reflexao sabre o conteudo trabalhado que permita ao individuo certa autonomia 

- sendo sabido que a autonomia completa, na sociedade existents, nao parece 

possivel - e, consequentemente a concordancia ou discordgmcia conscientes 

aos dogmas ah§m da resistencia a eles. Essa tendencia a integrac;ao irrefletida 

e um terrene fertil para o fanatismo ou para a passividade, a depender de qual 

for o interesse dos ocupantes do poder. 

66 As disciplinas do eixo de forma<;ao profissional sao as que sao cobradas no Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil, que seleciona os que considera aptos dos inaptos a 
exercerem a advocacia, e serve de instrumento de avalia<;~o da qualidade das faculdades no 
pais. Ressalte-se que o Exame da OAB foi instituido pela Lei 4.215, de 27/4/63, quando estava 
em vigor o curricula de 1962 que continha apenas as disciplinas de profissionaliza<;ao. lsso 
pode estar ligado a configurac;~o do exame. 
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De outra parte, apenas 17,5% da grade curricular esta voltado para a 

"formayao fundamental" - ou disciplinas de carater eminentemente zetetico, 

conforme Ferraz (1988) - do bacharel, que tern por objetivo estabelecer as 

relac;:6es do Direito com outras areas do saber dedicadas aos objetos regulados 

pela legislac;:ao. As disciplinas que figuram na matriz curricular e pertencem a 

este eixo sao: 

Tabela 8 - Curso de Direito: disciplinas de Formayao Fundamental 

Total 680h 

Ao analisar estas disciplinas a luz do artigo 5°, I da Resolu9ao CNE/CES 

n°9/04, observa-se que alguns conteudos essenciais nao foram contemplados, como e 
o case da Antropologia, Psicologia e Hist6ria. Nas ementas disponiveis das 

disciplinas optativas oferecidas para o go semestre foi possivel identificar as 

disciplinas Hist6ria do Pensamento Juridico e Psicologia Judiciaria que, 

contudo, estao sujeitas a quorum, e, tendo em vista a linha que a faculdade 

imp6e ao estudante durante os 4 (quatro) anos anteriores (as Optativas sao 

oferecidas apenas nos dais ultimos semestres), bem como o mercado de 

trabalho e as provas as quais o bacharel sera submetido (Exame da Ordem 

dos Advogados do Brasil, e provas de concurso), ha uma grande chance de as 

escolhas recairem sabre as disciplinas que estejam diretamente alinhadas a 

eficiemcia em provas e na vida profissional. 

E possivel que outras atividades oferecidas pela faculdade de Direito em 

questao abarquem conteudos essenciais sabre as "areas do saber" nao 

contempladas na matriz curricular. Mas o fato de nao figurarem como 

disciplinas autonomas e obrigat6rias e urn indicativa da sua posic;:ao secundaria 

no projeto pedag6gico da Faculdade de Direito em questao. Essas disciplinas, 
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que permitiriam ao estudante o contato com os objetos aos quais se destina a 

legisla9ao e, portanto, a reflexao sobre as normas, sao colocadas em segundo 

plano. Essa importancia secundaria com a denominada formayao fundamental 

do estudante demonstra pouca preocupayao da faculdade em fornecer a seus 

alunos as condic;oes necessarias a reflexao. Tendo em vista observac;oes feitas 

anteriormente que indicam a ligac;ao do Direito a protec;ao da propriedade 

desde o sec. VI e a "apropriac;ao" do Direito pelos grupos de poder no sentido 

de que o Direito e expressao principalmente dos dominantes, assim como o 

modelo economico vigente (capitalista), e possivel identificar, na matriz 

curricular, a indicios que comprovam as afirmac;oes feitas, tendo em vista a 

importancia do Direito Civil (subdividido por questoes hist6ricas e 

metodol6gicas em Direito Civil e Direito Comerciai/Empresarial) e seu 

respective Direito Processual por intermedio de sua carga horaria amplamente 

superior a todos as demais disciplinas e, em especial, aquelas cujo objeto nao 

e a norma pro.priamente dita e seus dogmas interpretativos, mas 

conhecimentos e discussoes que permitem a ligac;ao da norma a realidade, 

como e o caso de Sociologia, Economia e Filosofia. 

A formayao do bacharel em Direito deveria ser mais que a imersao em 

disciplinas sobrepostas que permitam o dominic da legislac;ao e sua aplica<;ao 

eficiente para garantir a manutenyao da ordem sistemica: deve permitir ao 

estudante refletir sobre sua profissao, sobre seu Iugar na sociedade, bern como 

questionar e contrariar - se decidir por urn processo de reflexao - a ordem 

existente tornando-o efetivamente urn sujeito, que age ao inves de apenas ser 

conduzido. Jsso e possivel a partir de disciplinas que proporcionem ao 

estudante pensar sobre os objetos aos quais as leis se destinam. Conhecer 

(conscientemente) a sociedade e a ordem economica atual, bern como os 

individuos/sujeitos que a compoem e os acontecimentos hist6ricos que a 

constitulram por intermedio de incursoes na Antropologia, Ciemcia PoHtica, 

Economia, Etica, Filosofia, Hist6ria, Psicologia e Sociologia, consoante 

indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e essencial para que se 

(re )estabelec;a o nexo entre estes objetos e a reflexao, ou melhor, entre os 

objetos e o sujeito. Do contrario, apenas noc;oes pre-constituidas pela 

sociedade acerca destes objetos serao possiveis aos estudantes, sem que seja 
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percebido o movimento dos conceitos que estao referidos a realidade social 

complexa. 

0 Direito nao pode ser - e nao e - uma ciencia estatica: ele e um 

constante construido que precisa mudar junto com a sociedade que o cria e, 

exatamente por isso, da certa margem ao profissional para alterar a realidade 

(dentro dos limites do proprio Direito), assim como alterar as leis que a regulam 

e suas respectivas interpreta96es. 0 espa9o para a modifica9ao existe. Precisa 

apenas ser conscientemente utilizado. 

Uma forma9ao que priorize disciplinas que sao apenas a expressao da 

domina9ao presente na sociedade representa, na verdade, a orienta9ao para a 

pseudoforma98o: prepara individuos para a reprodu<;ao da sociedade existente 

e de seus valores por intermedio de profissionais criados para abastecer o 

mercado de trabalho adequadamente, segundo a racionalidade tecnol6gica, e 

para a manuten98o da padroniza9f3o, da normatiza98o estabelecida. A 

excessiva especializa9ao materializada em dezoito disciplinas profissionais 

especfficas, alem daquelas que constituem a forma<;ao fundamental, indica 

uma tendencia de fragmenta9ao do conhecimento, o que tem repercussao na 

forma98o e consciencia dos bachareis. A analise ainda merece ser 

aprofundada. Assim, segue o exame do documento que contem o programa 

das disciplinas individualmente que, de certa forma, determinam a forma de 

tratamento das mesmas. 

0 Direito pode ser mais que instrumento de controle e de manuten9ao 

da ordem vigente: pode servir a causa · da liberta9ao pessoal e da 

transforma9ao social se a forma98o do bacharel abarcar a adapta98o e a 

resistencia, retomando as rela¢es das disciplinas particulares (no caso, 

retomando as rela96es das disciplinas dogmaticas) com a totalidade que as 

determina67 (Crochik e Sass, 2011 , p.15), compreendendo as limita96es e as 

possibilidades de sua atua98o. 

d) Programa das disciplinas 

67 0 artigo de Crochik e Sass sabre o projeto tematico Teoria Critica, Forma9ao e lndividuo 
destaca como tend~ncia da cillncia moderna a especializayao do conhecimento que, por 
vezes, ocasiona a perda de referllncia entre os conhecimentos especializados sabre objetos de 
estudos especificos e a totalidade que os determina. 
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Este documento, contido no projeto pedag6gico, apresenta as 

especificidades de cada uma das disciplinas apresentadas na matriz curricular. 

ltens como ementa, objetivos, conteudo programatico, bibliografia e forma de 

avaliagao sao incluidos de modo nao regular em todas as disciplinas, mas a 

maior parte das disciplinas contem todos os itens acima descritos. Os itens 

bibliografia 68 e forma de avaliagao, assim como aquele especificamente 

dedicado ao conteudo programatico (itens a serem explorados durante as 

disciplinas) nao foram considerados por serem demasiadamente especificos69
, 

tendo em vista a extensao e os objetivos da pesquisa, mas e importante 

salientar, quanto a forma de avaliagao, que a maior parte (consideradas as 

disciplinas que indicam este item, obviamente) cita o Regimento lnterno da 

Faculdade, afirmando que as avaliag6es serao realizadas de acordo com o 

permitido no documento. 

Para facilitar a analise do material coletado, foram criados dois quadros 

(anexos I e II), tendo em vista reunir a grande quantidade de informag6es, uma 

vez que algumas disciplinas sao subdivididas em diversas outras e cada uma 

dessas subdivis6es corresponds a urn semestre, perfazendo um total de 27 

(vinte e sete) disciplinas subdivididas em 76 (setenta e seis) disciplinas em 64 

(sessenta e quatro) paginas. 

Das disciplinas que comp6em o "eixo de formagao fundamental", tres 

nao constavam no documento relative ao programa: Filosofia (Geral), Redagao 

e Linguagem Juridica e lntrodugao ao Pensamento Teol6gico. As demais 

disciplinas que comp6em este "eixo" tern a preocupagao, exatamente, de 

proporcionar ao estudante conhecimentos de "outros ramos do saber", mas que 

tambem servem a aplicagao da teoria juridica dogmatica propriamente dita. 

Nesse sentido estao Sociologia Geral e do Direito, Filosofia do Direito, Ciencia 

Politica e Teoria Geral do Estado, Economia e Metodologia e L6gica. 

0 termo "critico" e citado em apenas 10 (dez) das 27 (vinte e sete) 

disciplinas que comp6em o documento que contem o programa das disciplinas. 

68 Considero a bibliografia obrigat6ria, em especial. peya muito importante para uma analise 
aprofundada das linhas que orientam cada disciplina. Entretanto, o trabalho seria por demais 
extenso uma vez que caberia a analise das obras indicadas, o que poderia ser suficiente para 
uma dissertac;ao a parte, que poderia, em muito. contribuir para os resultados obtidos nesta. 
69 Apenas em dois casos o conteudo programatico propriamente dito foi considerado: Filosofia 
do Direito e Direito Civil , tendo em vista a especificidade em um eo carater exemplificativo de 
outro. 
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Essa disposi9ao para uma forma98o "critica" e importante no curso de Direito. 

Entretanto, alem de, observa-la concentrada naquelas disciplinas de enfoque 

zetetico (que se identificam com as denominadas "de forma98o fundamental" 

pelo documento a partir da nomenclatura das Diretrizes Curriculares 

Nacionais), repito a considera98o anteriormente feita acerca de "lugares 

ideologicos vazios" que sao campo tertii para muitas conclusoes divergentes 

entre si. Ah§m disso, ela e tratada como se pudesse ser transmitida, ou como 

se a crftica fosse, como esta nos objetivos da disciplina Direito Tributario, a 

condu9ao do estudante para que aprenda a melhor forma de interpretar e 

aplicar as normas: ora, se esta sendo dada a melhor forma de interpretar, 

parece-me que a propria ideia de crftica cai em contradi9ao; noutras vezes, a 

ementa dessas disciplinas operacionaliza a critica tomando-a meio de 

eficiemcia70 profissional por intermedio do uso de conhecimentos dogmaticos 

como acontece na disciplina de Filosofia (anexo IV) que pretende fomecer 

Ao mesmo tempo, tern por finalidade prepara-lo para a vida pratica de 
advogado, delegado, promotor ou juiz com urn cabedal 
conhecimentos que agilizem sua capacidade de analise de situa9oes 
sociais, temas especificos de norma juridica constantes de senten~as 
e/ou ac6rdaos, dentro de uma visao instrumental do mundo dos 
valores e da Justi9a em que o Direito se insere. (grifo meu) (p.131) 

A visao critica deveria estar ligada a reflexao que da ao individuo o 

poder de decisao, a emancipa98o. Operacionaliza-la como instrumento de 

eficiencia na economia capitalista descaracteriza e enfraquece sua capacidade 

subversiva. Assim como em outros documentos, a constante utiliza9ao do 

termo "critico" em passagens como "estimular a analise critica", ou "visao 

critica" possibilita, dentre outras, duas conclusoes divergentes, mas nao 

excludentes entre si: a necessidade de critica no ensino do Direito contra o 

estrito dogmatismo foi amplamente difundida; e,· no sentido contrario, a 

utiliza<;ao do termo que deveria indicar uma educa<;ao emancipatoria e utilizado 

como tecnica que garante a eficiencia profissional e adapta<;ao ao mercado de 

trabalho, a qual parece alinhada a racionalidade tecnol6gica e que 

[contraditoriamente] apresenta-se como obstaculo a autonomia, bern como a 

propria compreensao da complexidade do objeto estudado, analisado e 

normatizado. A mesma disciplina de Filosofia parece, no conteudo 

70 Aqui, a eficiencia e utilizada no sentido de Marcuse (1988), consoante considera9ao feita na 
nota 39. 
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programatico, mais alinhada a uma Hist6ria da Filosofia, destoando, inclusive, 

de seus objetivos expresses. 

A discipline de Etica, por exemplo, mostrou-se muito mais ligada ao 

dominic das normas regulamentadoras das profissoes, ou seja, com a 

adequac;ao das condutas profissionais as normas do que com questionamentos 

sobre etica nas profissoes possiveis ao bacharel em Direito. Ao inves de 

incentivar a reflexao sobre o Direito e o exercicio profissional, parece ser urn 

manual de adequac;ao profissional. 

Nas demais disciplinas, todas constituintes do "eixo de formac;ao 

profissional" (que coincidem com as de enfoque dogmatico), a enfase e dada 

na apropria<;ao das normas emanadas pelo Estado propriamente ditas, e de 

"conceitos basicos" ou ''fundamentais" e "noc;oes" doutrinarias pelos bachareis. 

0 termo "crftico(a)", por exemplo, foi encontrado apenas na disciplina Direito 

Processual Civil. 

Percebe-se, com esta analise, urn descompasso entre o propagado no 

projeto pedag6gico e nas Diretrizes curriculares, que orientam a elaborac;ao do 

programa das disciplines eo que nele foi efetivado Passagens que indicam a 

preocupac;ao com a crftica, com a reflexao e com a autonomia (mesmo 

apresentando carga ideol6gica que as diferenciam das categories aqui 

determinadas a luz do referencial teo rico considerado) aparecem neste 

documento de forma ainda menos expressiva. Evidentemente, e necessaria 

ressaltar a possibilidade de que, durante as aulas, essa distancia pode ser 

diminuida ·e, ate mesmo, invertida pela pratica pedag6gica, mas essa 

verificac;ao nao esta entre os objetivos trac;ados para esta pesquisa. 

Observa-se, ainda, o tratamento dado a cada disciplina como uma 

totalidade fechada em si especialmente verificado naquelas que compoem a 

denominada "formac;ao profissional", as quais nao expressam no conteudo 

programatico a preocupa<;ao com o estabelecimento da relac;ao das partes com 

o todo (expresso pelos conteudos tratados nas disciplines de formac;ao 

fundamental). 

0 dominic da legislac;ao especificamente considerado, o estrito 

dogmatismo, e expresso nas ementas consideradas dogmaticas, compostas, 

em sua grande maioria, pela propria legislac;ao. 0 conteudo da disciplina 

Direito Civil, por exemplo, se restringe a c6pia da sequencia dos itens 
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existentes no C6digo Civil, o que tambem ocorre, guardada a legisla<_;:ao 

correspondente, em Processo Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal e 

na quase totalidade das disciplinas dogmaticas, consideradas 

profissionalizantes (eixo de forma9ao profissional). 

Tabela 9: Comparative entre o conteudo programatico da disciplina 

Direito Civile o indice do C6digo Civil. 
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Esta identidade entre conteudo programatico e legisla<;ao indica a 

profunda vincula<;ao entre ambos, que e refor<;ada pelo proprio Exame de 

Ordem, que privilegia a legisla<;ao, conforme se vera em item especffico. Se 

0,69 do curso e dedicado ao estrito dominio da legisla<;ao e 0,103 a pratica 

(aplica<;ao da legisla<;ao de maneira adequada),a legisla<;ao positivada, o 

dogmatismo, domina o curso de Direito desta institui<;ao. 

Cabe aqui recordar que a dogmatica tern uma fun<;ao diretiva, que 

orienta para a pratica e, exatamente por isso, deve partir de urn ponto 

(relativamente) "fixo" que possibilite orientar alguma pratica (a partir deste 

ponto) ou, do contrario, ela restaria inviabilizada. Esse ponto fixo, o dogma que 

visa a orienta<;ao de uma a<;ao, nao e e nern pode ser considerado 

absolutamente imutavel sob pena de irnpossibilitar a evolu<;ao social, ou 

mesmo a adequa<;ao social do proprio dogma. Reduzir mesmo a dogmatica a 
estrita letra da lei e aos principios em uso em determinado momenta historico 

pode ser urn problema para urn Direito localizado dentro de urn Estado 

Democratico e complexo, ademais num pais de "dimens6es continentais". E 

reduzir a dogmatica a partir do. positivismo jurldico, que limita o pensamento do 

jurista a urn procedimento matematico, "eternamente igual", alinhado ao 

estritamente dado que nao percebe que mesmo o dado ja vern manipulado e 

mutilar a atividade juridicae o proprio homem-jurista. A propria dogmatica nao 

pode prescindir da critica, conforme afirmo ao Iongo do texto. 

E certo que o projeto pedagogico do curso deve ser analisado tendo em 

vista sua totalidade, assim como deve ser levada em conta a pratica 

pedagogica que esta muito alem do que um documento escrito pode suportar 

por mais detalhado que seja. Desse modo, as observa<;6es e criticas aqui 

realizadas sao apenas parciais por suas limita<;6es: tanto de fontes como 

tambem as minhas enquanto pesquisadora. 

2.2. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

0 Exame da Ordem dos Advogados do Brasil foi criado pela Lei 4215/63 

que dispunha sobre o Estatuto da OAB e tornado obrigatorio pela Lei 8906/94 

que tern igual objeto. Este Exame tern como finalidade expressa pela Ordem 
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dos Advogados do Brasil 71 a verifica98o de qualidade de bachareis e de 

institui<;oes de ensino superior, constituindo-se como instancia quase 

obrigat6ria aos bachareis que pretendem atuar nas profissoes diretamente 

relacionadas com o curso de Direito, consoante ja foi exposto neste trabalho. 

Constitui-se, com isso, como parte da propria forma98o do bacharel em Direito 

no pais. 

A analise do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e composta de 

3 partes: o edital e as respectivas provas objetiva e subjetiva. 

a) Edital do Exame 

0 edital da Ordem dos Advogados do Brasil e composto de trinta 

paginas que descrevem itens como inscri<;ao, data, local da prova alem do 

conteudo. Da leitura do documento, pouco se extrai diretamente relacionado a 
forma<;ao do bacharel, todavia, de inicio, duas proposi96es chamam a aten<;ao: 

a) o estudante, mesmo sem ter concluido o curso, pode fazer o Exame: 

previsao de conclusao do curso no semestre em que ocorre o VII Exame ou no 

semestre imediatamente seguinte (item 1.4.4.2 do Edital). Desta possibilidade 

se depreendem algumas coloca<;oes: a mais 6bvia e a de que nao e preciso 

concluir a faculdade de Direito para ser considerado apto a advogar (o que nao 

se confunde com a efetiva inscri<;ao na Ordem dos Advogados do Brasil); se a 

afirma<;ao anterior e verdadeira, o curriculo complete das faculdades de Direito 

e desnecessario para que sejam formados advogados e outras carreiras que 

colocam a aprova<;ao no Exame de Ordem como condi<;ao·; e, finalmente, uma 

possibilidade pratica: os alunos que sao aprovados no Exame da OAB mesmo 

tendo concluido apenas 4(quatro) anos de curso, podem exercer uma pressao 

sobre a faculdade para for<;ar sua aprova<;ao e descuidando do restante do 

curso pois, se ja estao aptos a advogar, entao, nao precisam mais comprovar 

que estao aptos a serem considerados bachareis (quase como uma analogia a 

"quem pode o mais, pode o menos". lsso relativiza a efetividade e a 

necessidade do cumprimento integral do currfculo proposto e exalta a prova 

como verdadeira instancia verificadora da qualidade do bacharel. 

7 1 Disponivel em www.oab.ogr.br em 20 de julho de 2012. 
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b) a prova s6 exige dos candidates conhecimentos relacionados com as 

disciplinas vinculadas a legislac;:ao, ou seja, aquelas dogmaticas, excluindo da 

apreciac;:8o, mesmo na prova dissertativa, as disciplinas consideradas de 

"formac;:ao geral" (ou aquelas de enfoque zetetico), o que leva a conclusao que 

o Exame s6 se preocupa com o dominic da legislac;:ao e das tecnicas 

necessarias a pratica profissional. 

b) A prova OAB 

A prova da OAB, consoante exposto no item que analisa o Edital, e 
composta de duas fases eliminat6rias: uma objetiva, outra dissertativa. E 
realizada, atualmente, em todo o Brasil, pela Fundac;:8o Getulio Vargas - FGV 

(anteriormente por cada seccional - estadual; depois pela Fundac;:ao Carlos 

Chagas; em seguida pelo Centro de Selec;;ao e de Promoc;;§o de Eventos 

(CESPE), 6rgao que integra a Fundac;;ao Universidade de Brasilia; e, 

finalmente, pela FGV). Gada elaboradora imprime seu estilo de teste e forc;:a 

aqueles que prestarao a prova a se adaptarem a sua forma de elaborar as 

quest6es. 

A prova objetiva compreende 80 (oitenta) questoes com quatro 

alternativas cada, e a prova dissertativa compreende uma pec;;a processual e 

quatro questoes dissertativas baseadas em situac;;oes-problema, as quais serao 

analisadas separadamente a seguir. 

i. A prova objetiva 

Urn dos objetivos desta dissertac;;ao e verificar quais as tendencias 

presentes nos documentos escolhidos como fontes primarias. Assim, nao serao 

aplicadas nesta analise discutindo a Teoria Classica dos Testes, a Analise 

Fatorial ou a Teoria de Resposta ao Item, uma vez que elas servem a 

avaliac;:ao de validade, fidedignidade e objetividade dos testes em relayao ao 

conteudo ao qual esta relacionado, ou seja: servem a verificac;:ao da qualidade 

dos testes para avaliar aquilo que se propoem a avaliar. 0 foco destas teorias, 

portanto, e avaliar a qualidade dos testes. No entanto, nao interessa descobrir 

se o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e urn teste born e eficiente, 

mas, sim, verificar quais a tendencias regressivas e potencialmente 
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emancipadoras que o teste apresenta, dentre aquelas que foram selecionadas, 

tendo em vista a grande influencia que exerce na formagao dos bachan9is em 

Direito. 

A prova objetiva do Exame da OAB e composta de 80 (oitenta) quest6es 

de multipla escolha, com quatro alternativas cada. Com exce9ao de uma que 

solicitava expressamente a posi9ao consolidada da doutrina (ou seja, da 

doutrina majoritaria) e da jurisprudencia (da leitura consolidada dos Tribunais 

em rela9ao ao tema), todas solicitavam a posi9ao da legisla9ao. 

As disciplinas cobradas, em consonancia com o que foi explicitado no 

respective Edital, foram aquelas pertencentes ao "eixo de forma9ao 

profissional", mais as seguintes disciplinas: Direitos Humanos, C6digo do 

Consumidor, Estatuto da Crian9a e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito 

lnternacional, bern como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento 

Geral e C6digo de ~tica e Disciplina da OAB as quais, de acordo com a 

observa9ao realizada na analise do conteudo programatico, erani 

predominantemente compostas de estudo de legisla9ao. 

Nenhuma das disciplinas do "eixo de forma9ao fundamental" e exigida 

na prova. 0 fato de que se trata de uma prova objetiva pode ter contribuido 

para essa decisao da comissao elaboradora uma vez que s6 pode haver uma 

resposta correta para cada questao. Entretanto, conceitos sociol6gicos e 

filos6ficos, por exemplo, poderiam fazer parte deste tipo de exame, sem 

prejuizo da qualidade da elabora9a0 da prova. Ainda recairfamos no 

dogmatismo de algum modo, mas essas disciplinas ja fariam parte da 

preocupa9ao do estudante que quer se colocar no mercado de trabalho. 0 que 

acontece atualmente e exatamente o contrario: disciplinas como essas sao 

colocadas em segundo plano na matriz curricular da faculdade e, nesta prova, 

sequer e mencionada. 

ii. A prova dissertativa 

A prova dissertativa do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e 
composta de uma pe9a processual e de tres quest6es dissertativas. A pe9a 

processual e urn documento elaborado por advogado que tern como objetivo a 

demanda no Poder Judiciario em alguma fase do processo. As quest6es 
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objetivas tambem tratam de situa<;oes praticas, ou seja, de aspectos 

relacionados a possiveis casos concretos que o advogado podera se deparar 

em sua vida profissional. 

Para auxiliar a analise da prova, foi escolhido o documento oficial que 

possui, alem das perguntas, o padrao de respostas provido pela propria 

comissao organizadora, porquanto se trata de prova dissertativa, que nao 

propoe alternativas como o faz a objetiva. 

A pe<;a processual, tambem denominada pe<;a profissional, da uma 

situa<;ao problema e pede: elabore a pe<;a processual adequada ao caso 

comentado. Consoante o gabarito da prova, apenas urn padrao de resposta e 

admitido como adequado, o que contraria a pratica habitual do Direito, ate 

mesmo pelo principio da fungibilidade dos recursos e pela propria natureza da 

pratica processual hodierna na qual ha muitas solu<;oes possiveis para o 

mesmo caso. $egundo o padrao de respostas, os artigos legais que devem ser 

indicados pelo bacharel sao evidenciados, assim como a conduta que deve ser 

mantida na pe<;a e explicitada pormenorizadamente. Gada item considerado 

obrigatorio pela banca recebe uma pontua<;ao propria, com os artigos de lei 

referentes, que sao os considerados corretos para o caso em questao. lsso 

pode indicar urn engessamento da propria prova e levar o candidato a estudar 

para compreender o que a prova deseja dele, e nao o que ele pode fazer 

durante sua vida profissional, que sao coisas diferentes. 

As demais perguntas seguem o mesmo padrao: urn caso ficticio, que 

imita a vida real , e elaborado e, a respeito dele, sao feitas duas perguntas. 

Gada resposta e fundamentada porum artigo, ou por uma SOmula de Tribunal 

Superior72 e cada indica<;ao correta (apenas uma para cada item e considerada 

correta) recebe uma pontua<;ao propria denominada "quesitos avaliados": cada 

item esperado do candidato recebe uma pontua<;ao possivel. Urn exemplo e a 

questao 3 da prova de 08/07/2012 (anexo Ill), na qual ha duas perguntas e o 

padrao de resposta, apesar de reconhecer a possibilidade defendida pela 

doutrina de uma forma de resolu<;ao diferente, nao a pontua como valida, nem 

72 A Sumula e um verbete que informa quat e a interpreta<;:ao pacifica ou majoritaria adotada 
por um Tribunal a respeito de um determinado tema. Uma orienta<;:ao de julgamento que, 
entretanto, exceto no caso das Sumulas vinculantes, nao vincula o magistrado a decidir 
conforme seu preceito, mas orienta os julgamentos. 
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mesmo se devidamente fundamentada; s6 pontua como valida aquela saida 

legalmente aceita: 

8) Embora doutrinariamente possivel, a cessao contratual firmada 
por Industria Bandeirantes S/A em favor de Marcos, inclusive 
contando com a anuencia do devedor Joao e seu fiador Rodrigo; a 
demanda ajuizada por Marcos perante Vara de Juizado Especial 
Civel, portanto, regida pela Lei n. 9.099/95, nao reune condic;:oes de 
procedibilidade. Como seve do Art. 8°, § 1°, I, da Lei n. 9.099/95 (§ 
1o Somente serao admitidas a propor ac;:ao perante o Juizado 
Especial: I- as pessoas fisicas capazes, excluidos os cessionarios de 
direito de pessoas juridicas;), e vedado aos cessionarios de pessoas 
juridicas nao admitidas a figurar como parte autora nos juizados 
especiais. Na situac;:ao-problema proposta, figurou como cedente 
pessoa juridica 'Sociedade Anonima' que nao e admitida a figurar 
como autora nos Juizados Especiais Civeis. 
B) A demanda ajuizada por Marcos perante Vara de Juizado Especial 
Civel, regida pela Lei n. 9.099/95, nao reune condic;:oes de 
procedibilidade (0,25). conforme previsao do Art. 8°, § 1°, I, da Lei n. 
9.099/95 (0, 15).0bs.: A mera menc;:ao dos dispositivos legais nao 
pontua. Faixa de valores: 0,00/0,25/0,40. (Prova Pratico Profissional, 
p. 5-6) 

No caso da pe98 processual (anexo Ill), ha dois pontos que eu destaco, 

de infcio, podendo haver outros que nao percebi: inicialmente, tomando por 

base que houvesse a necessidade e a vontade expressa do cliente de 

cobranc;a de danos morais (porque danos morais e tema cheio de controversias 

na doutrina e na jurisprudencia, alem de que pode ser variavel para cada urn 

apesar de tentativas de tipifica<;ao e detimita<;ao de casos que passam a 

receber essa caracteristica tanto pela doutrina como pela jurisprudencia), ha a 

possibilidade, por exemplo, de, diferentemente do propalado pela correc;ao, se 

fazer duas pe<;as (uma para retirar o nome do cadastro e outra para o dano 

mora, com intuito de diminuir a cobran<;a de custas, acelerar o que e, em 

principia, mais importante (retirada do nome do cadastro de maus pagadores) e 

dar supedaneo certo a pretendida cobranc;:a - danos morais, para serem 

caracterizados, precisam de mais informa<;oes; urn exemplo, e a de quando o 

pagamento foi feito e quando a tentativa de compra foi efetuada, o que nao 

ficou claro na prova; de outro !ado, a cobran98 dos danos e exigida com a 

expressao "devera", assim como com a pontua<;ao (que somada as demais 

compoe o total - maximo - de pontua~o possivel) e, muitas vezes, nao e "o 

caso" de cobrar dano moral - incentivar os advogados a cobrarem danos 

morais de maneira inadvertida, com poucas informac;:oes sobre o caso pode, 

sim, ser um dos fatores que emperram o judiciario com a judicializa<;ao 
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desnecessaria de situa~es que poderiam, em tese, ser resolvidas de outra 

forma, como com a composic;ao das partes que e (sim!) tambem trabalho de 

advogado. Advogar73 nao pode significar apenas atuar no judiciario litigando, 

mas resolver conftitos de modo a satisfazer e compor as partes da melhor 

forma possivel, diminuindo a conflitividade social o que beneficiaria, em ultima 

analise, inclusive seu cliente: 0 litlgio judicial e profundamente desgastante 

emocional e economicamente tanto para o autor como para o reu e esse 

balango deve ser feito pelo profissional junto ao seu cliente quando da 

proposiyao de ac;oes. 

A prova, conforme ja ressaltado, pretende verificar se o bacharel detem 

OS conhecimentOS tecniCOS necessaries a pratica profissional que 8 banca 

examinadora considera como adequada, ou seja, se o bacharel sabe adequar 

os meios juridicos considerados corretos as finalidades processuais que sao 

consideradas corretas pela banca examinadora, e, ainda, se o candidato sabe 

analisar urn caso de acordo com a legislagao a ele referente. Na prova, 

portanto, nao ha a possibilidade de pensar o novo, de propor urn caminho 

alternative e eventualmente ate melhor: o que esta sendo avaliado e a 

capacidade de adequac;ao do candidato, sua func;ao estritamente tecnica que 

leva a uma unica soluc;ao e avaliada. lsso pode conduzir o aluno a aprender a 

fazer prova, e nao a advogar. 

3. Tendencias regressivas e tendencias potencialmente emancipadoras. 

lnicialmente, pretendi dedicar urn item especifico para tendencias 

regressivas e outro para as potencialmente emancipadoras. Entretanto, durante 

o desenvolvimento do trabalho, percebi que tal divisao seria a pr6pria 

contradi<;ao dos fundamentos desta pesquisa. lsto porque, entre muitos 

motivos, algumas tendencias regressivas se originam daquelas potencialmente 

emancipadoras e vice-versa, sendo que a divisao entre elas nao e 

absolutamente clara ou fixa. Desse modo, a decisao recaiu sobre a existemcia 

73 Assim como Ministerio Publico {MP) nao e acusador, mas "fiscal da lei". Ha uma larga 
diferenya entre ambas as concep~oes: quando o MP perceber que uma acusa~o nao tem 
fundamento, deve retira-la por iniciativa pr6pria porque e "fiscal da lei". 
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de apenas urn item dedicado a ambas que pretende aclarar, inclusive, a 

complexa relac;ao entre ambas. 

No decorrer da analise da organizac;ao do curse, algumas tendemcias ja 

foram indicadas. Entretanto, retomarei a analise das tendencias detidamente 

neste novo item, aprofundando-a. Durante a conclusao desta pesquisa foi 

publicado o resultado definitive da primeira fase do IX Exame de Ordem 

Unificado, cujo fndice de aprova<;ao foi de apenas 16,67%, urn dos mais baixos 

desde a unifica<;ao. A discussao sabre o ensino juridico no Brasil retorna a 

midia e aos bancos escolares por conta da altissima reprova<;ao dos bachareis. 

Tendo em vista a noticia, assim como as analises realizadas acerca das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Direito, da organiza<;ao pedag6gica de 

urn curso de Direito com conceito 5 no MEC e do Exame da OAB, te<;o as 

seguintes considera<;oes: 

a) foi detectado que grande parte da carga horaria do curso de Direito 

(na referida faculdade) e destinado as disciplinas de enfoque 

predominantemente dogmatico (as disciplinas dogmaticas, cujo vies 

zetetico nao pode ser desconsiderado ); 

b) foi observado que conteudos das areas da Antropologia, Ciencia 

PoHtica, Economia, Etica, Filosofia, Hist6ria, Psicologia e Sociologia 

foram contemplados como essenciais pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais; entretanto, consoante a afirmac;ao do item anterior, a 

presenc;a de conteudos desses outros "ramos do saber'' foi muito 

pequena (e alguns conteudos como Psicologia e Antropologia sequer 

foram encontrados) quando analisados a matriz curricular e o 

conteudo programatico da faculdade em questao, e nao foi sequer 

notada a presenc;a dos mesmos nas provas que compoem o Exame 

da OAB; 

c) as "disciplinas zeteticas" figuram no projeto pedag6gico ainda com 

caracteristicas mais alinhadas ao metoda positivista quando 

privilegiam conceitos, noc;oes consideradas "basicas", em especial 

quando observei a disposi<;ao o conteudo programatico; entretanto, e 
necessaria considerar a referencia constante a necessidade de 

critica com o emprego de expressoes como "leitura crftica da 

economia brasileira", ou "analise critica do papel do Estado na 

103 



organiza<;ao da economia e perante a sociedade atraves dos 

instrumentos juridicos", assim como considerar ainda, em especial, a 

ementa, objetivos e conteudo programatico das disciplinas Sociologia 

e Sociologia Juridica, que contemplam, por exemplo a necessidade 

de uma abordagem multidisciplinar (anexo IV); 

d) a forma de organiza<;ao das "disciplinas dogmaticas" nos 

documentos, por outro lado, demonstra seu alinhamento ao 

positivismo, carecendo completamente de preocupa<;ao com a critica 

(situa<;ao que pode ser diversa quando da passagem de curricula 

formal - documental - para curricula real, ou seja, durante as aulas 

efetivamente ministradas ); 

e) o Exame da OAB contempla apenas as disciplinas dogmaticas em 

ambas as provas, objetiva e dissertativa; 

f) na prova dissertativa do Exame, na qual poderia haver, 

supostamente,· mais espa<;o para questionamentos que privilegiam o 

posicionamento critico, as questoes demandam do bacharel a 

"correta" adequa<;ao do jurista a situay6es hipoteticas, privilegiando a 

tecnica de solu<;ao de problemas . 

. A partir dessas constata<;6es, pergunto: se o Exame da OAB tern o foco 

na tecnica (expressa na considerayao apenas de disciplinas dogmaticas), e se 

faculdade em questao 74 privilegia as disciplinas dogmaticas em sua carga 

horaria75
, porque ha urn fndice de reprovayao tao expressive? 

Em sintonia com as considera<;oes feitas nesta disserta<;ao, afirmo que a 

dogmatica s6 faz sentido se completada pela zetetica, num processo dialetico. 

0 enfoque dogmatico precisa daquele zetetico para dar e completar seu 

significado. A propria dogmatica depende da problematiza<;ao de seus 

pressupostos e da aproxima<;ao da realidade para possuir significado76
. 

Essa cisao entre dogmatica e zetetica, colabora no processo de 

reifi9ayao das capacidades do pensamento humano "emulando a maquina" 

74 0 VII Exame de Ordem Unificado, fonte para esta pesquisa, teve indice de aprova9ao geral 
de 14,9%. A faculdade de que trata essa pesquisa teve 44,44% de indice de aprovayao, que e 
urn dos mais altos entre as faculdades do pais, mas nao chega a 50% (!). 
75 0 que parece ser uma constante nas faculdades de Direito no pais, a exemplo do que foi 
vista no levantamento bibliografico realizado para esta disserta9ao. 
76 No limite, atribuir urn significado e atribuir, tambem, urn valor. 
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(Adorno, 1985, p.37). 0 pensamento do jurista (e o proprio jurista!) acaba 

fragmentado, mutilado, carecendo da capacidade de elabora<;ao mental, se 

reduzido a decorar os dogmas e os conceitos predeterminados, tornando-se 

automatizado e, com isso, prejudicando, inclusive, sua capacidade de orientar 

a praxis. A propria tecnica e danificada por esta simplifica<;ao. Alem disso, uma 

postura positivista frente ao(s) fen6meno(s) jurfdico(s), que expurga o valor e a 

politica do Direito, reduzindo a complexidade do Direito e da sociedade como 

postura metodol6gica, afasta-o da realidade social e impede sua compreensao 

frente a totalidade que 0 determina. 

Assim, nao basta acrescentar as "disciplinas zeteticas" a grade curricular 

e trata-las de forma dogmatica, condenando o bacharelando a decorar 

conceitos prontos sobre o que e sociedade, o que e meio ambiente, o que e 

individuo etc segundo conceitos pre-fabricados e ideologicamente permeados. 

E precise reinserir o incentive a reflexao, ao exerclcio de "pensar o · 

pensamento" (Adorno, 1985, p.37), ampliando as potencialidades humanas. 

Nao quero dizer que o Direito deva ser "o" instrumento de modificayao 

social, porquanto nao pretendo aqui advogar pela judicializa<;ao do mundo, ao 

contrario. E mais: deve-se estar atento ao fato de que ha urn abismo entre os 

bachareis e aqueles que podem exercer o Direito, uma vez que, na maioria, 

sao aqueles que tiveram acesso a uma educa<;ao mais elaborada (e isso, hoje, 

ainda significa poder economico) que acabam por faze-lo tendo em vista os 

mecanismos de sele<;f§o (alguns diriam de reserva de mercado) existentes. 

Alem disso, a justi<;a deve surgir de a<;ao politica de todos e de cada urn (o 

que, na sociedade brasileira atual, depende, sim, de distribui<;ao de renda), e 

nao como uma atribui<;ao de alguns "eleitos" em face dos demais que serao por 

eles "salvos". Entretanto, o Direito tampouco pode ser reduzido a mais urn 

instrumento de domina<;ao de alguns "eleitos" sobre os demais que serao por 

eles "subjugados". 

Ferraz (1988, p.25), em sentido analogo, compreendendo essa 

complexidade e essas infinitas possibilidades, afirma que 

o direito e urn misterio, o misterio do principia e do fim da 
sociabilidade humana. Suas raizes estao enterradas nesta fon;:a 
oculta que nos move a sentir remorso quando agimos indignamente e 
que se apodera de n6s quando vemos alguem sofrer uma injusti<;a. 
lntroduzir-se ao estudo do direito e, pais, entronizar-se num mundo 
fantastico de piedade e impiedade, de sublimayao e de perversao. 
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pais o direito pode ser senUdo como uma pratica virtuosa que serve 
ao born julgamento, mas tambem usado como urn instrumento para 
pro6sitos ocultos ou inconfessaveis. Estuda-lo sem paixao e como 
sarver um vinho precioso apenas para saciar a sede. Mas estuda-lo 
sem interesse pelo seu dominio tecnico, seus conceitos, seus 
principios, e inebriar-se numa fantasia inconsequente. lsto exige, 
pais, precisao e rigor cientifico, mas tam bern abertura para o humano, 
para a hist6ria, para o social, numa forma combinada que a sabedoria 
ocidental, desde os romanos, vern esculpindo como uma obra sempre 
par acabar. 

Libertar o Direito de am bas . as visoes reducionistas por intermedio de 

sujeitos capazes de agir de forma emancipada e consciente deve ser uma das 

funQoes das faculdades de Direito brasileiras e isso s6 pode ser possivel com a 

retomada da consciE!mcia acerca de si e de sua fun9ao, assim como de suas 

limitaQ6es e possibilidades, pelo bacharel. Tomar consciencia da complexidade 

e das contradic;oes que constituem o mundo ( e o Dire ito) existents, e amp liar o 

mundo posslvel devem ser algumas das func;oes dos cursos de Direito que 

objetivam a autonomia de seus bachareis. E isso se torna tanto mais diflcil 

quanto a cisao entre disciplinas zeteticas e dogmaticas se cristaliza, mas nao 

s6: disciplinas zeteticas e dogmaticas devem ser encaradas sob um espirito 

critico, que ultrapassa a mera descriyao da realidade e a repetiyao de 

conceitos, abscondendo os valores que a determinam como se nao a 

existissem, ao reves de traze-los a superficie e ao debate. 
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Considera~oes finais 

Esta investigavao versou sobre a organiza9ao pedag6gica 

institucionalizada do curso de Direito brasileiro para identificar suas tendencias 

regressivas, assim como aquelas potencialmente emancipadoras. 

Durante a elabora9ao do trabalho percebi que as minhas possibilidades 

de lidar com o tema proposto eram limitadas pela minha propria hist6ria e pelas 

condi96es materiais nas quais fui e estou inserida. Existem, em mim, conceitos 

rfgidos acerca dos mais diferentes objetos que precisam ser reelaborados e 

relativizados por intermedio da minha abertura a experiencia em relac;:ao a 

esses objetos. Certamente, tendo crescido junto a inumeras pessoas que 

atuam profissionalmente com o Direito, eu conservo em mim muitas ideias que 

nao derivam da minha experiencia livre com o Direito: sao verdadeiros 

preconceitos reificados. E, mesmo tendo consciencia disto, elas estao tao 

arraigadas e incorporadas, quase fisiologicamente, que, por mais esforc;:o que 

eu fa9a, nao consigo ter consciemcia de todas elas, nem das consequencias 

reais de sua permanencia em minha vida, inclusive academica. Por isso, tomei 

a decisao de inserir um item com considerac;:oes iniciais que, tambem limitado, 

pretende auxiliar o leitor indicando onde e como os resultados desta pesquisa 

podem ter sido influenciados por esse enrijecimento, bern como a minha luta 

para desarraiga-los. 

Em seguida, por indicavao da banca de qualifica9ao que mostrou a 

necessidade de, ao falar sobre o ensino do Direito no Brasil, expor como vejo o 

Direito dentre diversas correntes te6ricas possiveis, bern como de repor a 

discussao acerca do Direito brasileiro. Assim, foi realizada uma incursao te6rica 

sobre o Direito e sua realidade no pais. Uma das considera<;:Qes iniciais e a de 

que, ao discutir Direito em um Estado Democratico, discute-se 

necessariamente o proprio Estado (o Direito emana do Estado, no caso tao 

democratico quanto possivel, assim como sua coercitividade, uma vez que o 

Estado detem o monop61io da violencia) e, por isso, entre tantos outros, 

tambem polftica, justic;:a, legitimidade e economia. 

Evidenciei as limita<;:Qes do Direito enquanto mantenedor da ordem 

social vigente pela resolu<;:ao de conflitos em urn pais que possui largas 

desigualdades economicas, das quais defluem (e sao defluentes de) aquelas 
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politicas e, finalmente, as juridicas. Nesse direcionamento, expus os problemas 

decorrentes da alocayao do Direito como principal instrumento de "salva9ao" 

social, de baluarte da justi9a, ate mesmo pelo fato de que ele e urn construto 

social influenciado mais por aqueles que tern condi96es materiais de acesso ao 

poder nesta sociedade e, por isso, permeado por suas ideologias que, 

normalmente, nao estao suficientemente na superficie para serem percebidas

e s6 a partir dai, possivelmente modificadas. 

Assim, a pratica Judiciaria do Direito posto em normas pelo Poder 

Legislative (principalmente) depende da formayao possivel aos bachareis em 

Direito, mormente, dentro dos cinco anos de faculdade. Analisar como se da a 

organiza9ao pedag6gica institucionalizada dos curses de Direito e urn dos 

passos necessaries a realiza9ao de uma critica a propria sociedade, tomadas 

as limita96es do Direito frente a sociedade, cujo modelo economico (e politico) 

e capitalil>ta, 0 qual, em ultima instancia, 0 determina. 

Para realizar esta analise, defini a Teoria Crftlca da Sociedade como 

referencial te6rico por tratar largamente: da formayao possivel dentro da 

sociedade atual a partir dos conceitos de adaptayao e resistencia; do padrao 

hodierno de racionalidade, a instrumental, que restringe suas finalidades 

aquelas que servem ao aparato constitu ido e a manuten9ao da ordem vigente; 

da cultura disponivel e sua rela9ao com o processo de forma9ao, que e cada 

vez mais enrijecida e padronizada (e assim o e tambem no Direito, 

influenciando a forma como os conhecimentos estao disponfveis aos 

bacharelandos no curso ); e da fragmenta9ao do conhecimento, considerado 

como o pre9o que o progresso cientifico baseado na divisao social do trabalho 

e na especializa9ao dos conhecimentos pagou, o qual conduziu, em ultima 

analise, a racionalidade atual cujo escopo e moldar adequadamente as 

subjetividades para a manuten9ao dos status sociais. Tendo em vista a analise 

de documentos que expressam a organizayao pedag6gica do curso de Direito, 

os quais explicitam a forma como se pretende apresentar a ciencia do Direito 

para os futuros bachareis durante a faculdade, mormente representada pela 

divisao em disciplinas, foi necessaria buscar em urn te6rico do Direito (Ferraz) 

os enfoques te6ricos possiveis a essas disciplinas por intermedio das quais o 

Direito e apresentado na faculdade. A questao dos enfoques foi 

complementada pela questao do metodo a partir de considera96es encontradas 
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durante o levantamento bibliografico sobre o tema que indicavam o predominio 

do metodo positivista de investiga9ao no Direito, o que foi tratado tambem 

pelos autores da Teoria Crltica da Sociedade acerca do conhecimento 

cientifico moderno, em especial, no tocante ao "embate" entre positivismo e 

critica. 

A partir disso, foi lan9ada uma pergunta, criando, assim, urn problema de 

pesquisa, expresso da seguinte forma: quais os elementos potencializadores 

de emancipa~o e quais os regressivos passiveis de serem identificaveis na 

organiza9ao do curso de Direito de uma determinada faculdade brasileira? 

Para responde-la, ela foi desdobrada em tres outras perguntas: a) como se 

organiza, a partir de documentos oficiais, urn curso de Direito brasileiro?; b) 

quais as tendencias regressivas (que refor9am a domina~o) identificaveis 

nesses documentos?; c) quais as tendencias emancipadoras identificaveis nos 

mesmo documentos?. Os objetivos foram tra9ados com base nessas 

perguntas, tomando-as metas a serem alcan9adas durante o trabalho. 

E, finalmente, as hip6teses foram criadas com base em meu horizonte 

cognitive proveniente de experiencias (poderia dividi-las naquelas da vida 

pratica e da te6rica como alguns, entretanto, entendo o pensamento como 

a9ao humana realizada pelo cerebro, que e, por sua vez, parte do corpo/ser 

humane) anteriores a realiza~o desta pesquisa. A hip6tese principal e de que 

o curso de Direito e organizado de modo a fragmentar os seus conteudos que 

nao se integram em urn visao de totalidade, o que permite que o Direito seja 

concebido como norma e tecnica, afastando-o de sua· fun9ao eminentemente 

politica. Dai decorrem as especificas: a) e possivel identificar a fragmenta9aO 

do conhecimento na divisao das disciplinas, o que expressa a especializa9ao, 

bern como a relevancia dada as disciplinas dogmaticas que sao dedicadas a 

legisla~o. explicita o valor dado as habilidades e competencias tecnicas e 

preconizadas no perfil do graduado definido nos documentos diretrizes do 

curso; b) as tendencias regressivas presentes mantem rela9ao com a enfase 

na tecnica, no dominic da legislayao, com a reafirma~o de fragmenta9ao e 

isolamento das areas do Direito, fato que caracteriza o desenvolvimento da 

Ciencia de modo geral; c) os elementos que potencializadores de emancipa9ao 

sao a crescenta importancia dada a critica e a reflexao, assim como a 

importancia de conhecimentos que completam o sentido da norma juridica. 
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Finalmente, quando da analise propriamente dita, todos esses 

pressupostos teoricos foram postos em pratica de acordo com cada documento 

analisado, quais sejam: as Diretrizes Gurriculares Nacionais, o Projeto 

Pedagogico de uma faculdade especifica e o edital e as provas relativas a urn 

dos Exames da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Durante a analise, e tendo em vista urn breve excurso historico realizado 

a partir de urn Parecer do MEG, e com o objetivo de responder a primeira 

pergunta decorrente daquela principal. observei que houve grandes 

modifica<;:oes nas orienta<;:5es do Estado para os cursos de Direito brasileiros. 

As Diretrizes Gurriculares Nacionais, as quais tern como finalidade orientar tais 

cursos, preocupam-se com a forma<;:ao integral do bacharel, a despeito de 

tendencias regressivas encontradas no documento pelo proprio uso viciado da 

linguagem que faz manter algumas orienta<;:5es que elas mesmas pretendem 

romper. 0 uso indiscriminado e descontextualizado da palavra "critica", por 

exemplo, e relativamente frequente. A divisao em eixos de forma<;ao 

fundamental, profissional e pratica, por intermedio da propria nomenclatura, faz 

com que a propria ideia de forma<;:ao seja fragmentada, indo de encontro com a 

forma<;:ao integral que parece ser uma das preocupa<;:5es do documento. Do 

mesmo modo, a excessiva preocupa9ao com a adequa9ao ao mercado de 

trabalho e marcada, o que pode ser urn indfcio da racionalidade instrumental, 

cuja finalidade e "moldar adequadamente as subjetividades para a manuten<;:ao 

dos status sociais", conforme afirmado acima. De outro lado, a autonomia e 

· expressao recorrente - assim como a critica - nas Diretrizes, mas 

frequentemente instrumentalizada e emparelhada com a adapta<;:ao ao 

mercado de trabalho existente, o que mitiga seu poder emancipatorio. 

0 projeto pedagogico da faculdade escolhida (por ser uma faculdade 

considerada de referenda pelo MEG e com indices de aprova<;:ao no Exame da 

OAB elevados em rela<;:ao as demais faculdades do pais) mostra a orienta<;:ao 

geral da faculdade em fazer do projeto urn "processo coletivo de reflexao e 

analise" que se propoe a ser norteado tendo em vista a democracia e a 

coopera<;:ao de diversos sujeitos. Por ser imediatamente submetido as 

Diretrizes, transcreve diversas de suas passagens extensamente de modo a se 

adequar "corretamente" a elas, de maneira que a analise das Diretrizes pode 

ser amplamente replicada nessas ocasioes. Ademais, extra[ da analise que o 
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foco principal da faculdade e a forma~ao de profissionais que atuem 

diretamente com a pratica do Direito (advogados, magistrados, promotores 

etc), em detrimento de docentes e pesquisadores. Alem disso, tern como 

anexos importantes a matriz curricular do curso e o correspondente conteudo 

programatico. 

Na matriz curricular, notei a import€mcia secundaria das disciplinas de 

enfoque zetetico, as quais visam a corresponder aquelas citadas nas Diretrizes 

como "outros ramos do saber", e que estudam o fenomeno juridico sob algum 

aspecto especifico, ou, ainda, os objetos aos quais se destinam as normas; no 

entanto, algumas disciplinas comtempladas nas Diretrizes sequer foram 

encontradas de forma expressa na matriz curricular. Em contraposi<;ao, as 

disciplinas de enfoque dogmatico dominam o documento. 

No conteudo programatico percebi uma grande preocupa<;ao com 

"conceitos basicos" ou "fundamentais" nas disciplinas de enfoque zetetico, o 

que pode indicar um direcionamento dogmatico das mesmas disciplinas, 

descaracterizando-as. T ambem verifiquei a prevalencia do metodo positivista 

das mesmas. Nas disciplinas de enfoque dogmatico, houve urn predominio da 

legisla<;ao e de principios (nesse caso, apenas nos m6dulos introdut6rios). 

Entretanto, assim como naquelas de enfoque zetetico, a estrita correla<;ao 

entre a legisla<;ao e o conteudo programatico na maior parte das disciplinas 

pode ser urn indicativa da prevalencia de metodos positivistas; assim como o 

fato de a preocupa<;ao com a critica aparecer em apenas 4 (quatro) de 18 

(dezoito) disciplinas dogmaticas. A autonomia, segundo as considera<;oes dos 

autores da T eoria Critica da Sociedade que orientam esta pesquisa, sequer 

aparece, assim como a emancipa<;ao. 

No caso dos documentos relacionados ao Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil, observei o fato de que o aluno pode fazer o exame 

mesmo sem ter concluido a faculdade, podendo, inclusive, realiza-lo ainda no 

8° semestre, e sua aprova<;ao sera validada nesta ocasiao. Assim, o ultimo ano 

da faculdade pode se considerado "desnecessario" para alguns estudantes, urn 

efeito complicado que torna o Exame mais decisive que a propria faculdade. 

Ademais, e clara a indica<;ao de que apenas as disciplinas de enfoque 

dogmatico sao exigidas com foco na legisla<;ao. Disciplinas de enfoque zetetico 

e discussoes sao excluldas de ambas as fases do Exame: apenas respostas 
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assertivas sao aceitas, mesmo na prova dissertativa. Tal direcionamento do 

Exame aliado aos grandes indices de reprova<;ao mesmo em faculdades 

consideradas como "exemplos" a serem seguidos (pelo MEC), e o papel 

decisivo na vida profissional do bacharel que o Exame assumiu, pode ser 

terreno fertil para o direcionamento dos pr6prios estudantes e de suas 

subjetividades para o dominio apenas da legisla<;ao, excluindo de seus 

objetivos a discussao e analise desses dogmas (legisla<;ao e principios}, assim 

como as disciplinas que nao figuram no edital. Essa redu<;ao pode estar 

relacionada, inclusive, com a carga horaria dedicada as disciplinas (de enfoque 

dogmatico e zetetico) consoante observa<;oes realizadas anteriormente, e, uma 

vez que se apresenta como redu<;ao das atividades de exercicio de 

pensamento dos estudantes, pode repercutir no desenvolvimento da 

capacidade intelectual, refletindo nas pr6prias subjetividades. Talvez, 

contraditoriamente, esse seja urn dos motivos que colaborem para a grande 

taxa de reprova<;ao no proprio Exame, pois apenas o conhecimento dogmatico 

nao habilita os individuos a lidarem com os dogmas. Assim, no tocante a 

organizac;ao pedag6gica, a hip6tese de que o curso de Direito e organizado de 

modo a fragmentar os seus conteudos foi confirmada, assim como foi 

identificada uma relevancia dada as disciplinas dogmaticas, o que pode indicar 

um maior valor dado as habilidades e competencias tecnicas. 

Quanto as tendencias propriamente ditas que ocupam as duas 

perguntas subsequentes aquela acerca da organizagao pedag6gica, observei 

dois pontos: a) no processo de analise da organizagao pedag6gica, as 

tendencias foram sendo identificadas e era importante que ja fossem sendo 

citadas no texto, o que foi feito; b) ademais, meu objetivo inicial era dedicar urn 

item para as tendencias regressivas e outro para aquelas potencialmente 

emancipadoras; entretanto, ambas estao mais inter-relacionadas que eu pude 

supor quando do inicio do trabalho, sendo inconveniente separa-las sob pena 

de que a exposigao perdesse essa intensa rela<;ao dialetica de causa e efeito 

entre as mesmas, essencial para a compreensao da complexidade do 

problema lanc;ado. Assim, no ultimo item, as reuni exatamente com esse 

objetivo de mostrar como podem ser ambiguas e correlacionadas. A grande 

incidencia da palavra "critica" que, inicialmente, supus que fosse uma 

tendencia potencialmente emancipadora mostrou-se regressiva porque 
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descontextualizada e relacionada a termos e contextos regressivos. A 

relevancia dada as disciplinas zeteticas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

foi indicada como potencialmente emancipadora, a qual se repetia no 

documento principal do projeto pedag6gico da faculdade em questao; contudo, 

as disciplinas sao tratadas com muito menos importancia na matriz curricular, e 

a forma como e introduzida no documento que contem o conteudo 

programatico indica que a forma como sao abordadas, como simples exposi<;ao 

de conceitos doutrinarios prontos, o que pode ser mais regressiva que 

emancipat6ria. lndiquei, ainda, que as provas do Exame da OAB podem 

influenciar nessa disparidade verificada nos documentos, uma vez que e 
umbral quase que obrigat6rio para aqueles que pretendem atuar 

profissionalmente e que tern como foco exclusive as disciplinas dogmaticas. 

Final mente, destaquei a questao que merece ser aprofundada por outros 

estudos diante da possibilidade de que o Exame da OAB, que cobra apenas 

disciplinas dogmaticas, influencie a matriz curricular e o conteudo programatico 

dos cursos de Direito: essa cisao entre as disciplinas de enfoque dogmatico e 

zetetico que permite que essas ultimas sejam relegadas a segundo plano com 

vistas a esta avalia<;ao pode, contraditoriamente, ser o motivo do grande 

numero de reprova<;5es na mesma prova porque limita o processo de 

pensamento do bacharel, tornando-o superficial, reduzindo a capacidade 

intelectual a pura repeti<;ao? Essa e a questao que nao pude responder, mas 

que pode ser o encaminhamento de uma nova pesquisa. 
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ANEXO I 



Ocorrencia de expressoes que podem indicar a existencia de potenciais emancipat6rios por disciplina 

Termos que podem indicar a existencia de 
PROGRAMA DE DISCIPLINAS potenciais emancipat6rios: emancipa~ao, 

Ementas e objetivos reflexao, critica, consciencia, individuo, 
consequencia( s), autonomia. 

CIENCIA POLITICA E TEORIA GERAL DO Critica, individuo 
ESTADO I E II 
1~DIR6rtO:,:ADMINISTRA TIVO fAV 
t'!"C-..:.._...- • ~-" ~:._- . '!-..>·,~-- ~ - "- -'• • .:.• ?: -<', ,, ~· 

·;,:ql~~ITQ~MfJI}!t:J:f~J.l 
r~_ OfREliT<:l;c iYil:fl?Jl/X ~- -~- . - -. . ~ ,. 

~f< pjRF,ItOlOOJy1.~,1:~01~~1 ,~. Yll 
r'~ C51REiif.CH~(i)NS!'tl:fUCIGNAl:. l ~A V. :0:.. ._,_ ,,! ..,._. ~~'-".1· ' .o _;,.; ~.CL~ f• ; ·'~<lo ,·J. , 

~J>l~giJ.OJDlt§~i~J~!CI.\,_E~D"Q~~~~dl,J:i$0_ENT,I; Cr!tica 

~bj~EiTQJi>A$:i3ElkQ~E.~ iJEi~ON~U,Mo 
r-fRI ~~litOlQbtJRJ\~&.LHQ 't , .J~- II I 

\;~Q!E~J~6-~§CQ~"'Of.yl t9b reflexao 

;· i!>iRE,n:.Q'iNTEE.{NAG IQN~t; eJ~.!_VADOJ 'EJ I I 
..._ - --.o •• -- '""- - -· '\a. .. · ·~- •• ~ - ' ~ • ' • .._ 

~T15fREil;0j'!~Nif6RN~CI9t:-JAL .P.Q.BLICQ- t E II Critica 

r~;t>t~t=IJIQ, ~~~~1.;. 1:-fX.yl 
~~WjR~jT61f.>J~E~trJENC if.\8JOlJ: r;; IJ. 
~~,bi~~tt.ct~~®.t=-$$~Ll~l:.'._g_p.{ I I:J. A~VU I Critica 

~~~EJtQ,1&RQe§§.S1J~!.- oo."TIRfi:s.A.LHo 
~-~·~!B.§.t9:ta~Q¢~_$.§9t\(:flE,IiJ~t:~i A."JY 
~~b(i;'{Elfd~TR.~~Q:TARlO !(t iFIII ~Iv_ E~~y Crftica 

~~ Dlf(EJTO·;;::FJt!M~N()~ · I.~EII 
ECONOMIA Critica 

I ETICA PROFISSIONAL Consciemcia (agtir segundo ci{mcia e 
consciencia: deontologia) 



l:!~f.J(o~~(t?i:itt~rr~9,t§"6,!f~ta)1:':f0ti~t,~i~fG~:~~ti~-;tJ'ip1:~t';,iJ$'-':~,:;. :H.;· 
FILOSOFIA DO DIREITO I E II 

FUNDAMENTOS DO DIREITO PUBLICO I E II 

SOCIOLOGIA GERAL 

SOCIOLOGIA JURiDICA 

Legenda: 

"I disciplinas de enfoque predominantemente dog matico 

7,[~ disciplinas que nao constam no conteudo programatico 

- disciplinas de enfoque predominantemente zetetico 



ANEXO II 



Comparativo entre as disciplinas que compoem a matriz curricular e aquelas que constam no documento do conteudo programatico, 
e carga horaria 

DISCIPLINAS NO CONTEUDO PROGRAMATICO 
Carga-horaria 

DISCIPLINAS NA MATRIZ CURRICULAR (hora-rel6gio) 
CltNCIA POLITICA E TEORIA GERAL DO EST ADO CI~NCIA POLiTICA E TEORIA GERAL DO EST ADO I E II 71 

D.~-~tQ .. &JJ.&il~l$TMTIVO 'DIREITO'.A.Qtv1lNIS"'[RAJIVd l AV 185 

i[[REI101:AMBIE:Nl AL ·. DIREITO·AMBIENT[\G 28 

DIREITb CIVIl! ::4•_ - •• ' b i REITO:.~IVIL I A X 430 

piREI'f15!c0Mi::R_tiAU :· I;)IREITO .. GQMfiRCIAL I A VII 168 

[j>I~EI:JP ~GQNSTI'nJ,piONAL; ,: OI~EI10. CQN$.;f1TL(CIONA4 .1',_A- V . 1:(0 

Di~_EIJ,QiQA~R.I/.\NQA~E DO AQPLI~S.CENTE1 ''DIRE ITO bA 'cRIAN<;A· ~;: _od.:,A.DQLESGE~TE 28 

DIRE.tT6bA~;.f~~lAQ0ES ·DE~CONSUMO J)IREn:o ISAS RELAQOE.S DE-:QONSUMO 28 

Q.I~~ITQ~D.O.T;_~~,A.Ltlb DIREITO DQ-TRABALHO 1 .!~.' 8'11 86 

DJR~}J~o. ECON.O.MLG,O, rJ IREIJO ECbN6MICO 28 
pl~lTO~INJI;RNACIONe.L PRIVADO • O IREITO. INT,ERNACIONA.L·PRIVAQ.P~.I E II Z8 
DIREI.Tb· JNTERNAc,ipNAL_ PU~LICO ·~ DIREITO INTERNACIONAL P.UBLICO I E-ll 56 

oif!.~Ci:"-P ~~~h _, DIREITO PENAU J AVI 258 
Olgt;;l:I;O P.8EVID~NCIARIO DIREITO PREVIDENCIARIO I E II 5.6 
DiREttti"'~_I~QCESpU~l: CIYIL llHREITQ. PROCESSUAL) CIVIL.I, A V III 314 

- .\. • ' • \1 -. ' ..._ 

Dtf1EIJQ,PROCJ~s~LIAL~ D~Q TRABALHO [!) IRE ITO _PR,QCESSUAL DO'TRAJ3~LI-fO 28 
DIR,El:f,Q. ~!;l9!;(E§§lJAtH'ENAl: 1 GIREITOH_ROCESS.UAL PgNAl''j A !Vj 258 
DlREtrQ~TRIBL/TARIO DIREITO-o:TRIBUTARIO\ II , lllj IV'E V, ,155 

'·• ...... . - ' . ' 

p!RE!TO$ iil.JMA}JQS QIREITOS HUMANOS I E II 56 
ECONOMIA ECONOMIA 28 
ETICA PROFISSIONAL ETICA PROFISSIONAL 28 
FILOSOFtA\i~;. :·~·.;>' .;. . ' ;I . < ,,, ·~<~, · .• . .. :, Nao constii · 

" ~: : ,.~ '! .:~~.::!' ~~, ;;~ ~;. .. ~ . Joi ··.~~:9:;'- :·, ... / ... ;, : .: . :: :·. . 56, ~. ;.· . 
• ·.!' .~· -~:.' ,4 t:• •. :: ··:; r:v' ~: . . .. ~ '· ·• . ' '"' .. ,:o'·.o, • 

FILOSOFIA DO DIREITO FILOSOFIA DO DIREITO I E II 56 
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FUNDAMENTOS DO DIREITO PUBLICO FUNDAMENTOS DO DIREITO PUBLICO I E II 86 
INTRODU<;AO AO ESTUDO DO DIREITO INTRODU<(AO AO ESTUDO DO DIREITO I 86 
INTRODUQAO AO PENSAMENTO TEOL6GICO Nao consta 

~ . 
... ~ ~ ~~ 86 '' .. 

METODOLOGIA E L6 GICA JURIDICA METODOLOGIA E L6GICA JURiDICA I E II 71 

REDAyAO E LINGUAGEM JURIDICA ~ ·~~:···~ · Nao consta 56 . 

SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA GERAL 28 
SOCIOLOGIA JURIDICA SOCIOLOGIA JURIDICA 28 

Legenda: 

--- disciplinas de enfoque predominantemente dogmatico 

--- disclplinas que nao constam no conteudo programatico 

--- disclpllnas de enfoque predominantemente zetetlco 
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CONSELBO NACIONAL DE EDUCA<;AO 
CAMARA DE EDUCA<;AO SUPERIOR 

RESOLU<;AO CNE/CES No 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 <•J 

Jnstitui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Gradua<;iio em Direito e da outras providencias. 

0 Presidente da Camara de Educas;ao Superior do Conselbo Nacional de Educas;ao, no uso de 
suas atribuis;oes legais, com fundamento no art. 9°, § 2°, alinea "c", da Lei no 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, com a redas;ao dada pela Lei n° 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em 
vista as diretrizes e OS principios fixados pelos Pareceres CES/CNE nos 776/97, 583/2001, e 
100/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissao de Especialistas de 
Ensino de Direito, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer 
CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, reconsiderado pelo Parecer CNE/CES 211, aprovado em 
817/2004, bomologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educayao em 23 de setembro de 2004, 
resolve: 

Art. I o A presente Resolus;ao institui as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduas;ao em 
Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituis:oes de Educas:ao Superior em sua 
organizas:ao curricular. 

Art. 2° A organizas:ao do Curso de Graduayao em. Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa atraves do seu projeto pedag6gico, abrangendo o perfil do 
formando, as competencias e habilidades, os conteudos curriculares, o estagio curricular 
supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avalias;ao, o trabalho de curso como 
componente curricular obrigat6rio do curso, o regime academico de oferta, a duras:ao do curso, sem 
prejuizo de outros aspectos que tomem consistente o referido projeto pedag6gico. 

§ 1 ° 0 Projeto Pedag6gico do curso, alem da clara concepyiio do curso de Direito, com suas 
peculiaridades, seu curriculo plena e sua operacionalizas;ao, abrangeni, sem prejuizo de outros, os 
seguintes elementos estruturais: 

I - conceps:ao e objetivos gerais do curso, contextualizados ern relas:ao as suas insers;oes 
institucional, politica, geogratica e social; 

II - condis;oes objetivas de oferta e a vocas:ao do curso; 
ill - cargas horanas das atividades didaticas e da integralizas;ao do curso; 
IV- formas de realizas;ao da interdisciplinaridade; 
V - modos de integras;ao entre teoria e pratica; 
VI - formas de avaliayao do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integras:ao entre graduas;ao e p6s-graduas:ao, quando houver; 
VIII - incentivo a pesquisa e a extensao, como necessaria prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a inicias:ao cientifica; 
IX - conceps;ao e composiyao das atividades de estagio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condiy5es de realizas:ao, bern como a forma de implantas;ao e a estrutura do 
Nucleo de Pnitica Juridica; 

X -conceps;ao e composis:ao das atividades complementares; e, 
XI- inclusao obrigat6ria do Trabalbo de Curso. 
§ 2° Com base no principio de educas;ao continuada, as IES poderao incluir no Projeto 

Pedag6gico do curso, oferta de cursos de p6s-graduas:ao lata sensu, nas respectivas modalidades, de 
acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 

Art. 3°. 0 curso de graduas;ao em Direito deveni assegurar, no perfil do graduando, s6lida 
forma9ao geral, hurnanistica e axiol6gica, capacidade de analise, dorninio de conceitos e da 

<•> CNE. Resolus;ao CNE/CES 912004. Diario Oficial da Uniao, Brastlia, 1 ode outubro de 2004, Ses;ao 1, p. 17 



CONSELHO NACIONAL DE EDUCA~AO 
CAMARA DE EDUCA<;AO SUPERIOR 

RESOLUCAO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 <·> 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduar:;iio em Direito e da outras providencias. 

0 Presidente da Camara de Educa<;ao Superior do Conselho Nacional de Educa<;ao, no uso de 
suas atribui<;oes legais, com fundamento no art. 9°, § 2°, alinea "c", da Lei n° 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, com a reda<;ao dada pela Lei n° 9.131, de 25 de novernbro de 1995, tendo em 
vista as diretrizes e OS principios flxados pelos Pareceres CES/CNE n°5 776/97, 583/2001, e 
100/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissao de Especialistas de 
Ensino de Direito, propostas ao CNE pela SESu!MEC, considerando o que consta do Parecer 
CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, reconsiderado pelo Parecer CNE/CES 2ll, aprovado ern 
817/2004, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educa<;ao em 23 de setembro de 2004, 
resolve: 

Art. I 0 A presente Resolu<;ao institui as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduas;ao em 
Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Institui<;oes de Educa9ao Superior em sua 
organiza9ao curricular. 

Art. 2° A organiza9ao do Curso de Grad.uas;ao em. Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa atraves do seu projeto pedag6gico, abrangendo o perfil do 
formando, as cornpetencias e habilidades, os conteudos curriculares, o estigio curricular 
supervisionado, as atividades complernentares, o sistema de avalias;ao, o trabalho de curso como 
componente curricular obrigat6rio do curso, o regime academico de oferta, a duras;ao do curso, sem 
prejuizo de outros aspectos que tornern consistente o referido projeto pedag6gico. 

§ I 0 0 Projeto Pedag6gico do curso, alem da clara conceps;ao do curso de Direito, com suas 
peculiaridades, seu curriculo pleno e sua operacionalizayao, abrangera, sem prejuizo de outros, os 
seguintes elementos estruturais: 

I - concepyao e objetivos gerais do curso, contextualizados em relayao as suas insers;oes 
institucional, politica, geognifica e social; 

II - condis;oes objetivas de oferta e a vocavao do curso; 
III - cargas honl.rias das atividades didaticas e da integralizas;ao do curso; 
IV - formas de realizas;ao da interdisciplinaridade; 
V- modos de integras:ao entre teoria e pratica; 
VI - formas de avalias:-ao do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integras;ao entre graduas:-ao e p6s-graduas;ao, quando houver; 
VIII - incentivo a pesquisa e a extensiio, como necessario prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a inicias;ao cientfflca; 
IX - conceps:-ao e cornposis:ao das atividades de estigio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condis:oes de realizas:ao, bern como a forma de irnplantas;ao e a estrutura do 
Nucleo de Pratica Juridica; 

X -concep9ao e composis;ao das atividades complernentares; e, 
XI- inclusao obrigat6ria do Trabalho de Curso. 
§ 2° Com base no principio de educa~o continuada, as IES poderao incluir no Projeto 

Pedag6gico do curso, oferta de cursos de p6s-graduas;ao lata sensu, nas respectivas modalidades, de 
acordo com as efetivas demandas do desempenho proflssional. 

Art. 3°. 0 curso de graduas:-ao em Direito devera assegurar, no perfil do graduando, s6lida 
forrnayao geral, humanistica e axiol6gica, capacidade de analise, dominio de conceitos e da 

(*) CNE. Resoluyao CNE/CES 9/2004. Diario Oficial da Uniao, Brasilia, I ode outubro de 2004, Seyao 1, p. 17 



terminologia juridica, adequada argumentayao, interpreta9ao e valorizayao dos fen6menos juridicos 
e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visao critica que fomente a capacidade e a aptidao para 
a aprendizagem autonoma e dinamica, indispensavel ao exercicio da Ciencia do Direito, da 
prestayao da justis;a e do desenvolvimento da cidadania. 

Art. 4°. 0 curso de graduayao em Direito deveni possibilitar a formas;ao profissional que 
revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competencias: 

I - leitura, compreensao e elaborayao de textos, atos e documentos juridicos ou normativos, 
com a devida utilizas:ao das normas tecnico-juridicas; 

II - interpretas:ao e aplicas:ao do Direito; 
ill - pesquisa e utilizayiiO da legislas;ao, da jurisprudencia, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 
IV - adequada atua9ao tecnico-juridica, em diferentes instancias, administrativas ou judiciais, 

com a devida utiliza9ao de processos, atos e procedimentos; 
V - correta utilizayiio da terminologia juridica ou da Ciencia do Direito; 
VI - utilizayao de raciocinio juridico, de argumentas:ao, de persuasao e de reflexao critica; 
VII - julgamento e tomada de decisoes; e, 
VIII- dominio de tecnologias e metodos para permanente compreensao e aplicayao do Direito. 
Art. 5° 0 curso de graduayao em Direito devera contemplar, em seu Projeto Pedag6gico e em 

sua Organizas;ao Curricular, conteudos e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de 
formayao: 

I - Eixo de Formas;ao Fundamental, tern por objetivo integrar o estudante no campo, 
estabelecendo as relas;oes do Dheito com outras areas do saber, abrangendo dentre outros, estudos 
que erivolvam conteudos essenciais sobre Antropologia, Ciencia Politica, Economia, Etica, 
Filosofia, Hist6ria, Psicologia e Sociologia. 

II- Eixo de Forma9ao Profissional, abrangendo, alem do enfoque dogmatico, o conhecimento 
e a aplicayao, observadas as peculiaridades dos. diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolus;ao da Ciencia do Direito e sua 
aplicayao as mudans:as sociais, economicas, politicas e culturais do Brasil e suas rela9oes 
internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagogico, 
conteudos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributario, 
Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalbo, Direito Internacional e 
Direito Processual; e 

III - Eixo de Formas;ao Pnitica, objetiva a integras:ao entre a pratica e os conteudos te6ricos 
desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estagio 
Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares. 

Art. 6° A organizac;ao curricular do curso de graduas;ao em Direito estabeleceni expressamente 
as condi9oes para a sua efetiva conclusao e integralizac;ao curricular de acordo com o regime 
academico que as Instituic;oes de Educas:ao Superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado 
semestral; sistema de creditos com matricula por disciplina ou por m6dulos academicos, com a 
adoc;ao de pre-requisitos, atendido o disposto nesta Resolus;ao. 

Art. 7° 0 Estagio Supervisionado e componente curricular obrigat6rio, indispensavel a 
consolidac;ao dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo 
cada instituiyao, por seus colegiados pr6prios, aprovar o correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de operacionalizas;ao. 

§ 1 o 0 Estigio de que trata este artigo sera realizado na propria instituiyao, atraves do Nucleo 
de Pratica Juridica, que devera estar estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentayao 
propria, aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte, contemplar convenios com outras 
entidades ou instituic;oes e escrit6rios de advocacia; em servis;os de assistencia judiciaria 
implantados na institu.is;ao, nos 6rgaos do Poder Judicicirio, do Ministerio PUblico e da Defensoria 
PUblica ou ainda em departamentos juridicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisao 
das atividades e na elaboras;ao de relat6rios que deverao ser encaminhados a Coordenayao de 
Estagio das IES, para a avaliac;ao pertinente. 

§ 2° As atividades de Estagio poderao ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 



resultados te6rico-pniticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma defmida na regulamentas:ao 
do Nucleo de Pnitica Juridica, ate que se possa consideni-lo concluido, resguardando, como padrao 
de qualidade, os dominies indispensaveis ao exercicio das diversas carreiras contempladas pela 
forma~ao juridica. 

Art. 8° As atividades complementares sao componentes curriculares enriquecedores e 
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avalia~ao de 
habilidades, conhecimento e competencia do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 
academico, incluindo a pnitica de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relas;oes com o mercado do trabalho e com as as;oes de 
extensao junto a comunidade. 

Paragrafo tl.nico. A realizas;ao de atividades complementares nao se confunde com a do 
Estagio Supervisionado ou com a do Trabalho de Curso. 

Art. 9° As Instituiryoes de Educaryao Superior deverao adotar formas especificas e alternativas 
de avalias:ao, interna e externa, sistematicas, envolvendo todos quantos se contenham no processo 
do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identificas:ao do perfil do 
formando. 

Pan1grafo \mico. Os pianos de ensino, a serem fomecidos aos alunos antes do inicio de cada 
periodo letivo, deverao conter, alem dos conteudos e das atividades, a metodologia do processo de 
ensino-aprendizagem, os criterios de avalia<;:ao a que serao submetidos e a bibliografia basica. 

Art. 10. 0 Trabalho de Curso e componente curricular obrigat6rio, desenvolvido 
individualmente, com conteudo a ser fixado pelas Institui<;:oes de Educas:ao Superior em funryao de 
seus Projetos Pedag6gicos. 

Panigrafo tinico. As IES deverao emitir regulamentas:ao propria aprovada por Conselho 
competente, contendo necessariamente, criterios, procedimentos e mecanismos de avaliayao, alem 
das diretrizes tecnicas relacionadas com a sua elaboras:ao. 

Art. 11. A duras:ao e carga horana dos cursos de graduas:ao serao estabelecidas em Resolus:ao 
da Camara de Educas;ao Superior. 

Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolus:ao deverao ser implantadas pelas 
Instituic;oes de Educac;ao Superior, obrigatoriamente, no prazo maximo de dois anos, aos alunos 
ingressantes, a partir da publicas:ao desta. 

Panigrafo tinico. As IES podedio optar pela aplicas:ao das DCN aos demais alunos no periodo 
ou ano subsequente a publicas:ao desta. 

Art. 13. Esta Resoluc;ao entrara em vigor n a data de sua publicas:ao, ficando revogada a 
Portaria Ministerial ll0 1.886, de 30 de dezembro de 1994 e demais disposic;oes em contrano. 

Edson de Oliveira Nunes 
Presidente da Camara de Educas:ao Superior 
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CONSELJ-10 FEDERAL 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO F O N D A CAO 

m:ruuo VARGAS 

FGV PROJE:TOS 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAl Aplica~ao: 8/7/2012 

AREA: DIREITO CIVIl 

PADRAO DE RESPOSTA- PE«;A PROFISSIONAl 

En unci ado: 

Sergio, domiciliado em Volta Redonda/RJ, foi comunicado pela empresa de telefonia AlFA, com sede em Sao 
Paulo/SP, que sua fatura, vencida no mes de julho de 2011, constava em aberto e, case nao pagasse o valor 
correspondente, no total de R$749,00, no prazo de 15 dias ap6s o recebimento da comunicat;ao, seu nome 
seria lant;ado nos cadastros dos 6rgaos de protet;ao ao credito. 

Consultando a documentat;ao pertinente ao servit;o utilizado, encontrou o comprovante de pagamento da 
fatura supostamente em aberto, enviando-o via fax para a empresa AlFA a fim de dirimir o problema. 

Sucede, entretanto, que, ao tentar concretizar a compra de urn veiculo mediante financiamento alguns dias 
depois, viu frustrado o neg6cio, ante a i nforme~t;ao de que o credito lhe fora negado, uma vez que seu nome 
estava inscrito nds cadastros de maus pagadores pela empresa AlFA, em virtude de debito vencido em julho 
de 2011, no valor de R$749,00. Constrangido, Sergio deixou a concessionaria e dirigiu-se a urn escrit6rio de 
advocacia a fim de que fosse proposta a at;ao cabivel. 

Elabore a pe~a processual adequada ao caso comentado. (valor: 5,00) 

Gabarito comentado: 

A pe~a cabivel consiste em uma At;ao Declarat6ria de lnexistencia de Debito c/c Obrigat;ao de Fazer e 
lndeniza(,:aO por Danos Morais. Podera ser proposta no foro do domicilio do consumidor ou do fornecedor 
(art. 101, I, CDC e art. 94, CPC). Sergio deve f igurar no polo ativo e a pessoa jurldica ALFA deve figurar no polo 
passivo, sendo ambos qualif icados, atendendo ao disposto no art. 282, do CPC. 

Ao explicitar os fatos, deve o candidate destacar a existencia de relat;ao juridica material entre as partes, 
referente ao servit;o de telefonia, caracterizando-se como relat;ao de consume, nos termos da lei n. 
8.078/90. Apontar que houve uma falha na seguran(,:a do servi(,:o prestado pela empresa ALFA, evidenciando 
o fato do servit;o {art. 14, CDC}, vez que lhe fora cobrada dfvida ja paga e indevidamente lan~ado seu nome 
nos cadastros de inadimplentes. Salientar que as consequencias da falha foram danosas, atingindo sua 
honra, reputat;ao e bom nome, causando-lhe constrangimento que caracteriza o dana moral, o qual deve ser 
indenizado, nos termos do art. 6Q, VI, da Lei n. 8.078/90. Devera formular pedido de antecipat;ao de t utela 
para que seja inaudita altera pars retirado seu nome dos cadastros de maus pagadores. 

Ao fi nal, devera formular os pedidos sucessivos de declara~ao de inexistencia de debito, exclusao de seu 
nome dos cadastros de inadimplentes e indeniza~ao por danos marais, ah~m de custas e honorarios de 
advogado. 
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I 
CONSELHO FEDERAL 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO FU NDA t;Ao 

GETULIO VARGAS 

FGV PROJETOS 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL Aplica~ao: 8/7/2012 

AREA: DIREITO CIVIL 

Distribui~ao dos pontos: 

Quesito Avaliado Faixa de valores ·, 1 
~ 

Item 1- Foro (0,15) e jufzo competente (0,15). 0,00/0,15/0,30 
Item 2- l ndica~ao correta dos p61os ativo (0,15) e passivo (0,15); indica~ao de 

0,00/0,15/0,25/0,30/0,40 
qualifica~ao das partes (0,10) 
Item 3 - Tipo de a<,:ao {A~ao indenizat6ria cumulada com obriga<,:ao de fazer e 
declara~ao de inexistencia de debito com antecipa~ao de tutela) 0,00/0,10/0,20 
Obs.: lndica<,:ao incompleta do tipo (0,10) 
Item 4 - Fundamenta~ao para o pleito de antecipa.;:ao de tutela quanta a obriga~ao de 
fazer (0,25). 

0,00/0, 25/0,50 
lndica~ao dos dispositivos legais :art. 273 ou 461, CPC ou 84, §3 do CDC (0,25) 
Obs.: A mera indica.;:ao dos dispositivos legais nao e pontuada. 

Item 5- Fatos e fundamentos j urfdicos: a) Prova da rela~ao material entre as partes 0,00/0,20 
Item 5 - Fatos e fundamentos jurfdicos: b) A cobran~a indevida de dfvida por servi~o 

0,00/0!20 
prestado e prova da quita~ao do debito 

Item 5 - Fatos e fundamentos juridicos: c) Negativa.;:ao do nome do consumidor nos 
0,00/0,20 

cadastros de inadimplentes 

Item 5- Fatos e fundamentos juridicos: d) lmpossibilidade de realizar neg6cio jur fdico 
0,00/0,20 

em decorrencia da anota~ao indevida 
Item 5 - Fatos e fundamentos jurfdicos: e) Ofensa aos direitos da personalidade 0,00/0,20 
Item 5 - Fatos e fundamentos juridicos: f) Dever de lnder.izar 0,00/0.20 
Item 6- Fundamentos Legais 
-Art. 52, V, X e XXXII da CRFB ou artigos. 11, 12 e 927 do CC ou 6Q, VI do CDC (0,25) 

0,00/0,25/0,50/0,75 
- Artigos. 14 e 101, I do CDC ou art. 186 do CC (0,25) 
- Art. 461, caput do CPC (0,25) 
Item 7 - Pedidos: a) concessao initio litis de antecipa~ao de tutela para excluir seu 

0,00/0,20 
nome dos cadastros de inadimplente, sob pena de multa. 
Item 7- Pedidos: b) cita~ao do reu 0,00/0,20 
Item 7- Pedidos: c) declara~ao de inexistencia de debito 0,00/0,20 
Item 7- Pedidos: d) confirma~ao da tutela antecipada 0,00/0,20 
Item 7- Pedidos: e) condena~ao do reu a pagar indeniza~ao por danos mora is 0,00/0,20 
Item 7 - Pedidos: f) condena<;ao do reu a pagar custas processuais e honorarios 
advocatfcios. 0,00/0,20 

Item 8- Prodw;ao de Provas 
.. 

0,00/0,15 
Item 9 - Valor da causa 0,00/0,15 
Item 10 Endere<,:amento profissional (Art. 39, I do CPC) 0,00/0,15 
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-~~ ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
•• ~R VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO 
CONSELHO FEDc: AL 

F U NOA ~A O 
GETUUO VARGAS 

FGV PROJETOS 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL Aplica~ao: 8/7/2012 

AREA: DIREITO CIVIL 

PADRAO DE RESPOSTA- QUESTAO 1 

Enunciado: 

Marco Antonio, solteiro, maior e capaz, resolve lavrar testamento publico, a fim de dispor sobre seus bens. 

Tendo em vista que os seus unicos herdeiros sao os seus dais filhos maiores e capazes, Julio e Joel, ambos 

solte iros e sem fi lhos, e considerando-se que o patrimci'n io de Marco Antonio corresponde a dois im6veis de 

igual valor, dais autom6veis de igual valor e R$ 100.000,00 em deposito bancario, ele assim dispoe sobre os 

seus bens no testamento: deixa para Julio um im6vel, um autom6vel e metade do montante depositado na 

conta bancaria e, de igual sorte, deixa para Joel um im6vel, um autom6vel e metade do montante 

depositado na conta bancaria. 

log~ ap6s ter ciencia da lavratura do testamento publico por seu pai, Julio decide imediatamente lavrar 

escritura publica por meio da qual renuncia expressamente apenas ao autom6vel, aceitando receber o 

im6vel, bern como metade do montante depositado em conta bancaria. Para tanto, afirma Julio que ha 

diversas multas por i nfra~oes de transite e dlvidas de impastos em relac;ao ao autom6vel, razao pela qual 

nao lhe interessa herdar esse bem. Tomando conhecimento da lavratura da escritu ra publica de renuncia por 

Julio, Marco Antonio e Joel decidem consultar um advogado. 

Na condic;i!io de advogado (a) consultado(a) por Marco Antonio e Joel, responda aos itens a seguir, 

utilizando os argumentos juridicos apropriados e a fundamentac;ao legal pertinente ao caso. 

A) Poderia Julio renunciar a heranc;a no memento por ele escolhido? (valor: 0,65) 

B) lndependentemente da resposta dada ao item anterior, poderia Julio renunciar exclusivamente ao 

autof!16vel, recebendo os demais bens? (valor: 0,60) 

Gabarito comentado: 

A} E vedado dispor sobre heranc;a de pessoa viva, na forma do artigo 426, CC/02. 

B) De acordo como artigo 1808, CC/02, e vedada a renuncia parcial. A renuncia e indivisivel, razao pela qual 

somente e autorizado ao herdeiro renunciar todo o quinhao a que teria direito. 

Distribui~ao dos pontos: 

Quesito Avaliado 
~ 

Falxa de valores .. 
A) E vedada a renuncia a heran~a de pessoa viva (OAO) (art. 426 ou 1784, 
CC/02}. (0,25) o,oo I 0,40 I 0,65 
Obs.: A mera indicac;ao do artigo nao pontua 
B) E vedada a renuncia parcial a heranc;a (0,40} (art. 1.808, CC/02}(0,20). o,oo I 0-40 I 0,60 
Obs.: A mera indicac;ao do artigo nao pontua 
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e•a CONSELHO FEDERAL 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO F UN DA CfAO 

GETULIO VARGA S 

FGV PROJETOS 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL Aplica~ao: 8/7/2012 

AREA: DIREITO CIVIL 

PADRAO DE RESPOSTA- QUESTAO 2 

Enunciado 

Cristiano e Daniele, menores impuberes, com 14 {catorze) e 10 (dez) anos de idade, respectivamente, 
representados por sua genitora, celebraram acordo em a~ao de alimentos proposta em face de seu pai, 
M iguel, ficando pactuado que este pagaria alimentos no valor mensal correspondente a 30% (trinta por 
cento) do salario mlnimo, sendo metade para cada um. Sucede, entretanto, que M iguel, durante os dois 
pri meiros anos, deixou de adimplir, injustificadamente, com a obrigac;:ao assumida, passando a pagar a 
quantia celebrada em acordo, a partir de entao. Transcorridos 03 (tres) anos da senten~a que homologou o 
acordo na a~ao de alimentos, Cristiano e Daniele ajuizaram ac;:ao de execuc;:ao, cobrando o debito pendente, 
requerendo a prisao civil do devedor. 

Diante disso, responda fundamentadamente as seguintes indagac;:oes: 

A) Subsiste o dever juridico de M iguel de pagar o debito relativo aos ultimos 03 (tres) anos de 
inadimph~ncia quanto aos aliment os devidos a seus filhos? (valor: 0,70) 

B) No caso em tela, e cabivel a prisao civil de Miguel? (valor: 0,55) 

Gabarito comentado 

A) Embora o art. 206, §2Q, do C6digo Civil estabelec;:a que prescreve em 2 anos a pretensao para haver 
prestac;:oes alimentares, a partir da data em que se vencerem, ha no caso analisado uma causa impeditiva da 
prescric;:ao, concernente a incapacidade absoluta dos menores, conforme dispoe o artigo 198, I, do C6digo 
Civil. 

B) 0 rito da constri~ao pessoal somente se admite em rela~ao as t res presta~oes anteriores ao ajuizamento 
da acao e as que se vencerem no curso do processo (Sumula 309 do Superior Tribunal de Justic;:a) 

Distribu i~ao dos Pontos: 

Quesito Avaliado Faixa de valores 
A) Embora o art . 206, §2Q, do C6digo Civil (0,15) estabele~a que prescreve em 2 anos 
(0,20) a pretensao para haver presta~oes alimentares, a partir da data em que se 
vencerem, ha no caso analisado uma causa impeditiva da prescric;aci, concernente a 0,00/0,20/0,35/ 
incapacidade absoluta dos menores(0,20), conforme dispoe o artigo 198, I, do C6digo 0,40/0,55/0,70 
Civii.(0,15) 
Obs.: A mera ind ica~ao do artigo nao pontua. 
B) 0 rito da constri~ao pessoal somente se admite quando a execu~ao tem por objeto 
as tres presta<;i'ies anteriores ao ajuizamento da ac;ao e as que se vencerem no curso do 
processo (0,35), conforme dispoe a Sumula n. 309 do Superior Tribunal de Justi l):a 0,00/0,35/0,55 
(0,20). 
Obs.: A mera i ndica~ao da Sumula nao pontua. 
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CONSi:LHO FEO!:P.AL 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO FUNDACAO 

GETULIO VARGAS 

FGV PROJ£TOS 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL Aplica~ao: 8/7/2012 

AREA: DIREITO CIVIL 

PADRAO DE RESPOSTA- QUESTAO 3 

Enunciado: 

Rodrigo, casado pelo regime da comunhao parcial com Uandra, garante a Industria Bandeirantes S/A 

satisfazer obrigac;:ao assumida por seu amigo Joao. De posse do contrato de confissao de dfvida, tambem 
assinado por duas testemunhas, a Bandeirantes S/A cedeu o contrato ao estudante Marcos, com anuencia de 

Joao e Rodrigo. Oecorrido o prazo contratual para pagamento da quantia de R$5.000,00, configurada a 
inadimplencia, Marcos ajuizou demanda executiva em face de Rodrigo e Joao, junto a Vara do Juizado 

Especial Cfvel de Colatina/ES, local de cumprimento da obrigac;:ao. 

De acordo com os elementos do enunciado: 

A) Aponte qual a rela~ao contratual acess6ria existente entre Rodrigo e Joao? A rela~ao acess6ria pode ser 
objeto de questionamento? ~undamente. (valor: 0,85) 

B) Fazendo uma analise processual dos elementos do enunciado, a demanda ajuizada reline condi~oes de 
procedibilidade? {valor: 0,40) 

Gabarito comentado: 

A) Entr.:~ Rodrigo e Joao, hci contrato de fian~a, conforme At-t. 818, do CC(Pelo controto de fianr;:a, uma pesse>o 

garante satisfazer ao credor uma obrigo~oo ossumida pelo devedot, coso estr: nao a cumpm}. 

Rodrlgo e casado corn liandra peio regime da comunhao parcial, exigindo-se para a vaiidade da fiant;a a 
outorga uxoria do c6njuge (A rt. 1.647, CC. Re-ssalvadc o disposto no art 1.648, nenhum dos c.6njuges pode, 

sem autoriza~oo do our:ro, exceto no regime aa separ:;~oo obso!uta: [ ... jill - prestar fianr;o ou ova!i). Nao 
havendo anuenda de Liandra a fianc;;a, esta podera questionar a obriga~ao acessoria assurnida ~J()I Rodrigo, 
na forma do Art. 1.642, do CC (Quafquer que seja o regime de bens, tanto o marido qvanto a mufher podem 

iivremente: [ ... ] iV - demandor a rescisoo dos contratos de fiant;:a e doa~ao, ou a invalidop5o do avai, 
reafizados pefo outro conjuge com injra~ao do disposto nos incisos ill e IV do arr. 1.647;). 

B) Ernbora doutrinariamente possive!, a cessao contratuai firmada por Industria Bandeirantes SiA em favor 
de i·J1arcos, inclusive contando com a anuencia do devecior Joao e seu f iador Rodrigo; a dernanda ajuizada 
por f>../tarcos perante Vara de Juizado Especial Civel; portanto, regida pela Lei n. 9 .099/95, nao reune 
condi~oes de procedlbiiidade. Corn.o se ve do .A.rt. 82, § 12, I, da Lei n. 9 .099/95 (§ 1o Somente seriio 
admi tidas a propor cu;:oo perante o Juizado Especial: 1- as pessoas jfsicas copazes, excluidos os cessionarios de 

direiro de pessoas juridicas;j, e vedado aos cessionarios de pessoas jurfdicas nao admitidas a figurar como 
parte autora nos juizados especiais. Na situat;ao-problema proposta, figurou co mo cedente pessoa jurfdica 
'Sociedade Anonima' que nao e admitid.a a figurar como autora nos Juizados Especiais Civeis. 
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a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
• VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO 

COI\JSELHO FEDERAL 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL 

AREA: DIREITO CIVIL 

Distribui~ao dos pontos: 

' - Quesito Avaliado' 
A) Entre Rodrigo e Joao ha contrato de fian~a (0,25), conforme Art. 818, do CC (0,20) 
Rodrigo e casado com liandra pelo regime da comunhao parcial, exigindo-se para a 
validade da fian~a a outorga ux6ria do conjuge (0,20) no termos do Art. 1.642 ou 1647, 
cc ou Sumu la 332 do STJ (0,20). 
Obs.: A mera men~ao dos dispositivos I ega is nao pontua. 
B) A demanda ajuizada por Marcos perante Vara de Juizado Especial Civel, regida pela 
Lei n. 9.099/95, nao reline condi~oes de procedibilidade (0,25), conforme previsao do 
Art. 82, § 12, I, da Lei n. 9,099/95 (0,15). 
Obs.: A mera men~ao dos dispositivos legais nao pontua. 

Padlio de Resposta 
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.. 

FUNDA(jAO 
GETUUO VARGAS 

FGV PROJETOS 

Aplica~ao: 8/7/2012 

Faixa de valores '·1 

0,00/0,20/0,25/0,40 
/0,45/0,65/0,85 

0,00/0,25/0,40 
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&• Ill ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
••• VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO 
CO IJSELHO FEO!;P.AL 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL 

AREA: DIREITO CIVIL 

PADRAO DE RESPOSTA- QUESTAO 4 

Enunciado 

fUNDA liA O 
GETULIO VARGAS 

FGV PROJETOS 

Aplica~ao: 8/7/2012 

Carlos, arquiteto famoso e extremamente talentoso, assina um contrato de prestac;ao de servic;os com 
Marcelo, comprometendo-se a elaborar e executar um projeto de obra de arquitetura no prazo de 06 (seis) 
meses. Destaque-se, ainda, que Marcelo procurou os servic;os de Carlos em virtude do respeito e da 
reputac;ao que este possu i em seu ramo de atividade. Entretanto, passado o prazo estipulado e, ap6s 
tentativas f rustradas de contato, Carlos nao realiza o servic;o contratado, nao restando alternativa para 
Marcelo a nao sera propositura de uma ac;ao judicial. 

Diante do caso concreto, responda fundamentadamente: 

A) Tendo em vista t ratar-se de obrigac;ao de fazer infungivel (personalfssima), ~e que maneira a questao 
podera .ser solucionada pelo Poder Judiciario? (valor: 0,65) 

B) Considere que em uma das clausulas contratuais estipuladas, Carlos e Marcelo, em vez de adotarem o 
prazo legal previsto no C6digo Civil, estipulam um prazo contratual de prescric;ao de 10 anos para postular 
eventuais danos causados. lsso e possivel? (valor: 0,60) 

Gabarito comentado 

A) Existem duas opc;5es: a tutela especifica da obriga~ao (que devera ser cumprida pelo devedor, visto se 
t ratar de obrigac;ao infungivel}, sendo possivel a fixac;ao de astreintes ou a resoluc;ao em perdas e danos, se 
assim o autor requerer ou se for impossfvel a obtenc;ao da tutela espedfica, nos termos do artigo 461 do CPC 
ou artigos 247 ou 248 do CC. 

B) A justificat iva da prescric;ao e a seguranc;a juridica. 0 que se quer e evitar que um conflito de interesses 
permanec;a em aberto por prazo indeterminado. Entao, todo conflito de interesses caracterizado pela 
violac;ao de um direito prescreve. E quem determina o prazo de prescric;ao sera sempre a Lei, consoante 
artigo 192 do C6digo Civil. 

Distribuic;ao dos Pontes: 

Quesito Avaliado Faixa de valores 

(A) ldentificac;ao da tutela espedfica da obrigac;ao, que devera ser cumprida 
pelo proprio devedor, posto se tratar de obrigac;ao infungivel ou da 

0,00/0,45/0,65. possibilidade de indenizac;ao por perdas e danos. (0,45), nos termos do artigo 
461 do CPC ou artigos 247 ou 248 do CC (0,20) 
Obs.: A mera menc;ao dos dispositivos legais nao pontua 
(B) Os prazos prescricionais sao sempre legais (0,40), conforme artigo 192 do 

o,oo I 0,40/0,60. C6digo Civil (0,20). 
Obs.: A mera menc;ao dos dispositivos legais nao pontua. 
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CONSElHO FEDERAL 

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO 

EDITAL DE ABERTURA 

0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nos termos do disposto no 
Provimento 144, de 13 de junho de 2011, do Conselho Federal da OAB, editado com base na expressa 
autoriza~ao do art. 82, paragrafo primeiro, da Lei 8.906/1994 Estatuto da OAB (EOAB), e no presente 
edital, torna publico que estarao abertas as inscri~5es no periodo de 25 de abril de 2012 a 6 de maio de 
2012, mediante as disposi~5es contidas neste Edital. 

· ·. DAS DISPOSic;DES 

L1 A aprova~ao no Exame de Ordem e requisite necessaria para a inscri~ao nos quadros da OAB como 
advogado, nos termos do art. 8Q, IV, da Lei 8.90~/1994. 

1.1.1 0 Exame de Ordem sera regido por este edital e pelo Provimento 144, de 13 de junho de 2011 do 
Conselho Federal da OAB, observada a Resolu~ao CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, e 
executado pela Funda~ao Getulio Vargas (FGV), sob sua inteira responsabilidade, organlza~ao e 
controle. 

1.2 0 Exame de Ordem compreendera a aplica~ao de prova objetiva e de prova pratico-profissional, 
ambas de carater eliminat6rio. 

1.3 As provas serao realizadas nas cidades constantes do Anexo I deste edital, conforme op~ao de 
Seccional da OAB em que o examinando deseja se inscrever, observado o disposto nos subitens 1.4.3.1, 
2.4.1, 2.4.1.1 e 2.4.1.2 deste edital. 

1.3.1 Em face da indisponibilidade de locais adequados ou suficientes nas cidades de realizac;ao das 
provas, estas poderao ser realizadas em outras cidade?, a criteria do Conselho Federal da OAB. 

1.4 0 Exame de Ordem e prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colac;ao de 
grau, formado em institui~ao regularmente credenciada. 

1.4.1 E facultado ao bacharel em Direito que detenha cargo ou exer~a fun~ao incompativel com a 
advocacia prestar o Exame de Ordem, ainda que vedada a sua inscri~ao na OAB. 

1.4.2 Podera prestar o Exame de Ordem o portador de diploma estrangeiro que tenha sido revalidado 
na forma prevista no art. 48, § 22, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

1.4.3 Poderao realizar o Exame de Ordem os estudantes de Direito do ultimo ano do curso de gradua~ao 
em Direito ou do nono e dtkimo semestres. 

1.4.3.1 0 examinando prestara o Exame de Ordem no Conselho Seccional da OAB da unidade federativa 
na qual o examinando concluiu o cu rso de gradua~ao ~m Direito ou na sede do seu domidlio eleitoral, 
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sendo vedada a realiza~ao de etapa subsequente em local diverso do inicialmente escolhido, nos termos 
do disposto no Provimento 144/2011 do Conselho Federal da OAB. 

1.4.4 0 examinando devera optar, quando da inscri~ao, em qual cidade realizara a prova, observado o 
item 1.4.3.1, sendo obrigat6ria a realiza~ao da 1~ e da 2!! fases na mesma cidade de op~ao, conforme 
disposto nos subitens 2.4.1.1 e 2.4.1.2 deste edital. 

1.4.4.1 0 examinando aprovado que nao preencher as exigencias do edital, inclusive e especialmente os 
itens 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.3.1 e 1.4.4, nao aproveitara o resultado obtido no certame. 

1.4.4.2 Os examinandos aprovados no VII Exame de Ordem Unificado que ainda nao concluiram o curso 
de gradua~ao em Direito poderao retirar seus certificados de aprova~ao caso comprovem que tern 
previsao de conclusao do curso no semest re em que ocorre o VII Exame ou no semestre imediatamente 
seguinte. 

1.4.4.3 A comprova~ao do atendimento ao disposto no item 1.4.4.2, sera feita por meio de 
documenta~ao idonea e em original, entregues a Seccional, que, depois de comprovada a condi~ao e a 
quita~ao das despesas correspondentes, expedi ra o Certificado de Aprova~ao. 

1.5 Ap6s aprova~ao no Exame de Ordem, para obter a sua inscri~ao na Ordem dos Advogados do Brasil, 
o examinando devera comprovar as condi~5es dlescritas no art. 8Q do EOAB perante a Seccional da OAB 
em que pretende estabelecer o seu domicilio profissional , nos termos do art. 10 do referido estatuto. 

1.6 As cidades de realiza~ao das provas encontram-se especificadas no Anexo I. 

1.7 0 conteudo programatico da prova pratico-profissional esta disponibilizado no Anexo II. 

1.8 Os materiais e procedimentos permitidos e proibidos para consulta durante a rea lizac;:ao da Prova 
Pratico-Profissional estao disponibilizados no Anexo Ill . 

1.9 As datas e os principais eventos relacionados a este edital encontram-se especificados no Anexo IV. 

2. DA INSCRic;AO NO EXAME DE ORDEM 

2.1 As solicitac;:6es de inscri~6es deverao ser efetuadas conforme procedimentos especificados a seguir. 

2.1.1 A inscric;:ao no presente Exame de Ordem implica o conhecimento e t<kita aceitac;:ao das condi~oes 
estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais retifica~5es, das quais o examinando nao 
pod era a legar desconhecimento. 

2.1.2 A primeira etapa da inscri~ao consistira na submissao, exclusivamente via Internet, nos 
enderec;:os eletronicos http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos endere~os eletronicos das 
Seccionais da OAB, no periodo entre 14h do dia 25 de abril de 2012 e 23h59min do dia 6 de maio de 
2012, observado o horario oficial de Brasilia/OF, do formulario de solicita~ao de inscri~ao devidamente 
preenchido. Submetido o formula rio, o examinando devera imprimir o boleto bancario correspondente. 

2.1.3 A segunda etapa da inscri~ao consistira no pagamento da t axa de inscric;:ao, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), em qualquer banco, por meio do boleto bancario impressa na primeira etapa da 
inscric;:ao, ate o dia 7 de maio de 2012, considerando homologada a inscri~ao com a efetiva~.ao do 
pagamento. 
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2.1.3.1 Todos os candidates inscritos poderao reimprimir seu boleto bancario, caso necessano, no 
maximo ate as 23h59min do dia 7 de maio de 2012, quando este recurso sera retirado do site da FGV, 
para pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente. A FGV nao enviara boleto bancario pore-mail a 
examinandos. 

2.1.3.2 Ap6s o pagamento do boleto bancario, o examinando deve aguardar o prazo medic de 5 (cinco) 
dias uteis para a confirma~ao do pagamento pela institui~ao bancaria e a consequente confirma~ao de 
sua inscri~ao junto a FGV. 

2.1.3.3 Caso, quando do processamento das inscri~oes para o Exame de Ordem, for verificada a 
existencia de mais de uma inscri~ao realizada par um mesmo examinando (seja mediante o pagamento 
da taxa ou pelo deferimento de pedido de isen~ao), somente sera considerada valida e homologada 
aquela que tiver sido realizada por ultimo, sendo_ esta identificada pela data e hera de envio, via 
Internet, do requerimento atraves do sistema de inscri~oes on-line da FGV. Consequentemente, as 
demais inscri~oes dos examinandos nesta situa~ao serao automaticamente cance ladas, nao cabendo 
reclama~5es posteriores nesse sentido. 

2.1.4 A FGV nao se responsabiliza por solicita~oes de inscric;ao nao recebidas por quaisquer motives de 
ordem tecnica ou por procedimento indevido dos usuaries. Assim, e recomendavel que o examinando 
realize a sua inscri<;ao e efetue o respective pagamento com a devida antecedencia. 

2.1.5 Ap6s a efetiva~ao e homologa<;ao da inscri~ao, o examinando nao podera, em hip6tese alguma, 
alterar sua op<;ao de Seccional, de cidade de realiza<;ao de provas, tampouco a op~ao de area juridica da 
prova pratico-profissional. 

2.1.5.6 0 examinando poderc~ interpor requerimento fundamentado, dirigido a Coordena~ao Nacional 
do Exame de Ordem, ate as 14h do dia 6 de maio de 2012, solicitando a realiza<;ao das provas em 
localidade distinta da escolhida no ato da inscric;ao, o qual devera ser enviado via e-mail 
(examedeordem@fgv.br) e/ou fax (32) 3729-4714, com a devida confirmac;ao do envio atraves do fane 
0800-283-4628. Os pedidos serao apreciados pela Coordena~ao Nacional do Exame de Ordem, que 
deliberara pelo deferimento ou indeferimento dos mesmos, sendo os interessados comunicados da 
respectiva decisao. Requerimentos sem fundamentac;ao ou enviados ap6s a data e horario limite serao 
preliminarmente indeferidos. 0 .CFOAB e a FGV nao se responsabilizam por requerimentos nao 
recebidos por quaisquer motives de ordem tecnica ou por procedimento indevido dos usuaries. 

2.2 0 comprovante de inscric;ao do examinando estara disponfvel nos endere~os eletronicos 
http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou no enderec;o eletronico da Seccional da OAB para a qual a 
inscric;ao foi solicitada, somente ap6s a efetiva<;ao da inscri<;ao, sendo de responsabilidade exclusiva do 
examinando a obten~ao desse documento. 

2.3 lnforma<;oes complementares acerca da inscric;ao estarao disponfveis nos enderec;os eletronicos 
http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br enos enderec;os eletronicos das Seccionais da OAB. 

:Z.4. DAS DISPOSI QES GERAIS SOBRE A INSCRI~O PARA 0 EXAME DE ORDEM 

2.4.1 No memento da inscri<;ao, o examinando devera optar pela Seccional participante do Exame 
Unificado e pela cidade vinculada a essa Seccional em que deseja realizar as provas, conforme o subitem 
1.4.3.1 e Anexo I deste edital, bern como pela area jurfdica em que deseja realizar a prova pratico-

Pagina 3 de 30 



profissional, dentre as seguintes: Direito Administrative, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do 
Trabalho, Direito Empresarial, Direito Penal ou Direito Tributario. 

2.4.1.1 Caso seja constatado numero inferior a 40 (quarenta) inscri~5es para a realiza~ao da prova 
objetiva em qualquer das cidades constantes do Anexo I deste edital (exceto quando se tratar de capital 
de Unidade da Federa~ao), os examinandos dessa(s) localidade(s) deverao realizar a prova objetiva nas 
cidades por eles escolhidas como segunda op~ao no ato da inscri~ao . Caso na cidade escolhida como 
segunda op~ao tambem seja constatado numero inferior a 40 (quarenta) inscri~oes, o examinando nesta 
situa~ao realizara a prova na sua terceira cidade de op~ao ou, caso ainda assim nao seja atingido o 
numero mfnimo de examinandos retromencionado, realizara as provas em cidade circunvizinha 
designada pela FGV. 

2.4.1.2 Para a realiza~ao da prova pratico-profissional, aplicar-se-a o mesmo criteria descrito no subitem 
anterior. 

2.4.2 Antes de efetuar a inscri~ao, o examinando devera conhecer o edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisites nele exigidos. 

2.4.3 E vedada a transferencia do valor pago a titulo de taxa de inscri~ao para terceiros ou para outros 
processes ou seu aproveitamento de qualquer outra forma . 

2.4.4 Sao vedadas inscri~5es condicionais, extemporaneas, via postal, fax ou correio eletr6nico .. 

2.4.5 Para efetuar a inscri~ao, e imprescindfvel o numero de Cadastre de Pessoa Ffsica (CPF) do 
examinando. 

2.4.6 As informa~5es prestadas na solicita~ao de inscri~ao serao de inteira responsabilidade do 
examinando, dispondo o Conselho Federal da OAB e a FGV do direito de excluir do Exame aquele que 
nao preencher a solicita~ao de forma completa e correta. 

2.4.7 Uma vez paga, a taxa de inscri~ao nao sera devolvida sob nenhuma hip6tese, inclusive nos casas 
previstos no subitem 2.1.3.3. 

2.4.7.1 No caso de o pagamento da taxa de inscri~ao ser efetuado com cheque bancario que, 
porventura, venha a ser devolvido, par qualquer motivo, o Conselho Federal da OAB reserva-se o direito 
de tamar as medidas legais cabiveis, sem prejufzo do imediato cancelamento da inscri~ao do 
examinando. 

2.4.7.2. Nao sera aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscri~ao, comprovante de 
agendamento bancario. 

DAISEN~O ~: 

2.4.8 Nao havera isen~ao total ou parcial do valor da taxa de inscri~ao, exceto para os examinandos 
amparados pelo Decreta 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diario Oficial da Uniao de 3 de 
outubro de 2008. 

2.4.8.1 Estara isento do pagamento da taxa de inscri~ao o examinando que, cumulativamente : 
a) estiver inscrito no Cadastre Unico para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico), de que 
trata o Decreta 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
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b) for membra de familia de baixa renda, nos termos do referido Decreta. 

2.4.8.2 A isen~ao devera ser solicitada mediante requerimento do examinando, disponivel por meio do 
aplicativo para a solicita~ao de inscri~ao, das 14h do dia 25 de abril de 2012 as 23h59min do dia 29 de 
abril de 2012, horario oficial de Brasilia/OF, nos endere~os eletronicos http:/ /oab.fgv.br, 
http:/ /www.oab.org.br e nos endere~os eletronicos das Seccionais da OAB, contendo: a) indica~ao do 
Numero de ldentifica~ao Social (NIS), atribuido pelo CadUnico; e b) declara~ao de que atende a condi~ao 
estabelecida no subitem 2.4.8.1. 

2.4 .8.3 A FGV consultara o orgao gestor do CadUnico para verificar a veracidade das informa~oes 
prestadas pelo examinando. 

2.4.8.4 As informa~oes prestadas no requerimento de isen~ao serao de inteira responsabilidade do 
. examinando, podendo responder este, a qualquer momenta, por crime contra a fe publica, o que 
I acarreta sua elim in a~ao do Exame, aplicando-se, ainda, o disposto no paragrafo unico do art. 10 do 

Decreta 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

2.4.8 .5 Nao sera concedida a i sen~ao de pagamento de taxa de inscri~ao ao examinando que: a) omitir 
informa~oes e/ou torna-las inverfdicas; b) fraudar e/ou fa lsificar documenta~ao; c) nao observar a 
forma, o prazo e os horarios estabelecidos no subitem 2.4.8.2 deste edit al. 

2.4.8:6 Nao sera deferida solicita~ao de isen~ao de pagamento de valor de inscri~ao requerida por fax, 
correio eletronico ou pelos Correios. 

2.4.8. 7 Cad a pedido de isen~ao sera analisado e julgado pelo orgao gestor do CadUnico. 

2.4.8.7.1 0 examinando que requerer a isen~ao devera informar, no ato da inscri~ao, seus dados 
pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao orgao de Assistencia Social 
de seu M unicipio responsavel pelo cadastramento de familias no CadUnico, mesmo que at ualmente eles 
estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos ultimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do 
decurso de tempo para atualiza~ao do banco de dados do CadUnico em ambito nacional. Apos o 
julgamento do pedido de isen~ao, o examinando podera efetuar a atualiza~ao dos seus dados cadastrais 
pelo sistema de inscri~oes on-line da FGV ou solicita-la ao fiscal de aplica~ao no dia de realiza~ao das 
provas. 

2.4.8.7.2 Mesmo que inscrito no CadUnico, a inobservancia do disposto no subitem anterior podera 
implicar ao examinando o indeferimento do seu pedido de isen~ao, por divergencia dos dados cadast rais 
informados e os constantes no banco de dados do CadUnico. 

2.4.8.7.3 0 fato de o examinando estar participando de algum Programa Social do Governo Federal 
(PROUNI, FIES, Balsa Familia, etc), assim como o fato de ter obtido a isen~ao em outros certames nao 
garantem, por si so, a isen~ao da taxa de inscri~ao. 

2.4.8.8 0 resultado da analise dos pedidos de isen~ao de taxa de inscri~ao sera divulgado ate o dia 2 de 
maio de 2012, nos endere~os eletronicos http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou nos endere~os 
eletronicos das Seccionais da OAB. 

2.4.8.8.1 0 interessado dispora do periodo da Oh as 2.3h59min do dia 3 de malo de 2012, observado o 
horario oficial de Brasflia/DF, para contestar o indeferimento, nos endere~os eletronicos 
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http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos endere~os eletronicos das Seccionais da OAB. Ap6s 
esse perfodo, nao serao aceitos pedidos de revisao. 

2.4.8.8.2 0 resultado da analise dos pedidos de isen~ao de taxa de inscri~ao, ap6s a aprecta~ao e 
julgamento dos recursos eventualmente interpostos, sera divulgado no dia 5 de maio de 2012, nos 
endere~os eletronicos http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou nos endere~os eletr6nicos das 
Seccionais da OAB. 

2.4.8.9 Os examinandos que tiverem seus pedidos de isen~ao indeferidos deverao, para efetivar a sua 
inscri~ao no Exame, acessar os endere~os eletr6nicos http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou o 
endere~o eletronico da Seccional da OAB em que pretende se inscrever e imprimir o boleto bancario, 
por meio da pagina de acompanhamento, para pagamento ate o dia 7 de maio de 2012, conforme 
procedimentos descritos neste edital, observadas as demais etapas para a inscri~ao. 

2.4.8.10 0 interessado que nao tiver seu pedido de isen~ao deferido e que nao efetuar o pagamento da 
taxa de inscri~ao na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estara automaticamente 
exclufdo do Exame. 

2.4.9 0 comprovante de inscri~ao devera ser mantido em poder do examinando e apresentado nos 
locais de realiza~ao das provas. 

DO ATENDIMENTO ESPECIAl 

2.4.10 0 examinando portador de deficiencia que necessitar de prova especial e/ou o examinando que 
necessitar de atendimento especial para a realiza~ao das provas devera indicar, no formulario de 
solicita~ao de inscri~ao, os recursos especiais necessaries para cad a fase do Exame e, ainda, enviar, ate o 
dia 7 de maio de 2012, impreterivelmente, via SEDEX, para a sede da FGV - Praia de Botafogo, 190-62 
andar - sala 612 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP 22250-900 - laude medico (original ou c6pia 
autenticada em cart6rio) que justifique o atendimento especial solicitado. Ap6s esse perfodo, a 
solicita~ao sera indeferida, salvo nos casas de for~a maier. A solicita~ao de condi~oes especiais sera 
atendida segundo criterios de viabilidade e de razoabilidade. 

2.4.10.1 Nos casas de forc;a maier, em que o examinando necessite solicitar atendimento especial ap6s a 
aplicac;ao da primeira fase, o examinando devera enviar solicita~ao de atendimento especial via SEDEX 
endere~ado a FGV no enderec;o indicado no item 2.4.10, especificando os recursos especiais necessarios 
para a rea liza~ao da segunda fase, e ainda enviar o laude medico (original ou c6pia autenticada em 
cart6rio) que justifique o atendimento solicitado. A solicitac;ao de condi<;oes especiais sera atendida 
segundo criterios de viabilidade e de razoabilidade. 

2.4.10.2 A concessao de tempo adicional para a realiza~ao das provas somente sera deferida caso tal 
recomendac;ao seja decorrente de orientac;ao medica espedfica contida no laude medico enviado pelo 
examinando. Em nome da isonomia entre os examinandos, por padrao, sera concedida 01 (uma) hera 
adicional a examinandos nesta situac;ao. 

2.4.10.3 0 fornecimento do laude medico (original ou copta autenticada), por qualquer via, e de 
responsabilidade exclusiva do examinando. 0 Conselho Federal da OAB e a FGV nao se responsabilizam 
por qualquer tipo de extravio que impec;a a chegada do laude a FGV. 0 laude medico (original ou c6pia 
autenticada) tera validade somente para este Exame e nao sera devolvido, assim como nao serao 
fornecidas c6pias desse laude. 
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2.4.10.4 A examinanda que tiver necessidade de amamentar durante a realiza~ao das provas, alem de 
solicitar atendimento especial para tal fim, devera enviar, para o endere~o citado no subitem 2.4.10, 
c6pia da certidao de nascimento da crian~a, ate o dia 7 de maio de 2012, salvo se o nascimento ocorrer 
ap6s essa data, quando entao devera levar a certidao de nascimento original, ou em c6pia autenticada, 
no dia da prova. 0 alimentando devera estar com um acompanhante, que ficara em sala reservada e 
sera o responsavel pela guarda da crian~a. 

2.4.10.5 Nao havera compensac;ao do tempo de amamentac;ao em favor da examinanda. 

2.4.10.6 A examinanda, durante o perfodo de amamenta~ao, sera acompanhada de uma fiscal, sem a 
presenc;a do responsavel pela guarda da crianc;:a, que garantira que sua conduta esteja de acordo com os 
termos e condic;oes deste edital. 

2.4.10.7 Sera divulgada nos endere~os eletr6nicos http://oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos 
enderec;:os eletr6nicos das Seccionais da OAB a rela~ao de examinandos que tiveram deferidos ou 
indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realiza~ao das provas, na data provavel de 21 de 
maio de 2012. 

2.4.10.8 Portadores de doen~as infecto-contagiosas que nao tiverem comunicado sua condic;ao a -FGV, 
de acordo como item 2.4.10, por sua inexistencia na data limite referida neste item, deverao comunica
la a FGV via correio eletr6nico (examedeordem@fgv.br} tao logo esta venha a ser diagnosticada, 
devendo os examinandos nesta situ.a~ao se identificar tambem ao fiscal no portae de ent rada, munidos 
de laude medico, quando da realiza~·ao das provas, tendo direito a atendimento especial. 

3. DAS PROVAS 

3.1 Serao aplicadas prova objetiva e prova pratico-profissional, de carater eliminat6rio, abrangendo os 
objetos de avaliac;:ao constantes deste edital, conforme o quadro a seguir: 

QUADRO DE PROVAS 

PROVAS/ TIPO AREA DE CONHECIMENTO 
NUMERO DE 

CARATER 
QUESTOES 

Disciplinas profissionalizantes obrigat6rias e 
integrantes do curricula mlnimo do curso de Direito, 
fixadas pelo CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, 

(P1} Objetiva Direitos Humanos, C6digo do Consumidor, Estatuto da 
80 (oitenta} ELIMINATORIO 

Crianc;:a e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito 
lnternacional, bem como Estatuto da Advocacia e da 
OAB, seu Regulamento Geral e C6digo de Etica e 
Disciplina da OAB. 
Redac;:ao de pe~a profissional e aplica~ao de quatro 
questoes, sob a forma de situac;:oes-problema, 
compreendendo as seguintes areas de op~ao do 1 (uma} pe~a 

(P2} Pratico- examinando, quando da sua inscric;:ao: Direito profissional e 
ELIMINATORIO 

Profissional Administrative, Dire ito Civil, Dire ito Constitucion a I, 4 (quatro} 
Direito Empresarial, Direito Penal, Direito do Trabalho questoes 
ou Direito Tributario e do seu correspondente direito 
processual. Conforme Anexo II. 

Pagina 7 de 30 



3.1.1 A prova objetiva tera a durac;ao de 5 (cinco) horas e sera aplicada na data provavel de 27 de maio 
de 2012, das 14h as 19h, no horario oficial de Brasilia/OF. 

3.1.1.1 Os locais de realizac;ao da prova objetiva serao divulgados nos enderec;os eletronicos 
http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos enderec;os eletronicos das Seccionais da OAB, na data 
provavel de 21 de maio de 2012. 

3.1.1.2 A FGV podera eventualmente alterar local de realizac;ao da prova objetiva, mediante 
comunicac;ao aos examinandos alocados para prestar o exame nesta localidade, de acordo com o item 
3.2, abaixo, e nos enderec;os eletronicos http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou nos enderec;os 
eletr6nicos das Seccionais da OAB. 

3.1.2 A prova pratico-profissional tera a durac;ao de 5 (cinco) horas e sera aplicada na data provavel de 8 
de julho de 2012, das 14h as 19h, no horario oficial de Brasilia/OF. 

3.1.2.1 Os locais de realizac;ao da prova pratico-profissional serao divulgados nos enderec;os eletronicos 
http:/ joab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos enderec;os eletr6nicos das Seccionais da OAB, na data 
provavel de 2 de julho de 2012. 

3.1.2.2 Caso, eventualmente, seja necessana a alterac;ao do local de realizac;ao das provas, os 
examinandos realocados serao comunicados antecipadamente na forma do item 3.2. 

3.2 A FGV ou a OAB poderao enviar, como complemento as informac;oes referentes aos locais e horarios 
de realizac;ao das provas, comunicac;ao pessoal dirigida ao examinando, por meio do enderec;o de 
correio eletr6nico informado no ato da inscric;ao, sendo de sua exclusiva responsabilidade a sua 
manutenc;ao/atualizac;ao, o que nao o desobriga do dever de observar o edital a ser divulgado, 
consoante o que dispoem os subitens 3.1.1.1 e 3.1.2.1 deste edital. 

3.3 Sao de responsabilidade exclusiva do examinando a identificac;ao correta de seu local de realizac;ao 
das provas eo comparecimento no horario determinado. 

3~4; DA PROVA OBJETIVA -. · · ·· : ·· 

3.4.1. A prova objetiva, sem consulta, sera composta de 80 (oitenta) questoes, no valor de 1,00 (urn) 
ponto cada, e tera sua pontuac;ao total variando do mfnimo de 0,00 (zero) ao maximo de 80,00 {oitenta)· 
pontos, compreendendo os conteudos previstos nas disciplinas do Eixo de Formac;ao Profissional, de 
Direitos Humanos, do Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral e do C6digo de Etica e 
Disciplina, nos termos do§ 32 do art. 11 do Provimento 144/2011. 

3.4.1.1 A prova objetiva contera, no mfnimo, 15% (quinze por cento) de questoes versando sobre 
Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral, C6digo de Etica e Disciplina e Direitos 
Humanos. 

3.4.1.2 Adicionalment e, a FGV podera aplicar Questionario de Percepc;ao sobre a Prova, composto de 10 
(dez) questoes acerca do conteudo das provas aplicadas, de preenchimento facultative pelo 
examinando, por se tratar de mera pesquisa, nao influindo no resultado final das provas do examinando. 

3.4.1.3 As questoes da prova objetiva serao do tipo multipla escolha, com quatro opc;oes (A, B, C e D) e 
uma (mica resposta correta, de acordo como comando da questao. Havera, na folha de respostas, para 
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cada questao, quatro campos de marca~ao correspondent es as quatro op~oes (A, B, C e D), sendo que o 
examinando devera preencher apenas aquele correspondente a resposta julgada correta, de acordo 
com o comando da questao. 

3.4.2 0 examinando devera, obrigatoriamente, marcar, para cada questao, um, e somente um, dos 
quatro campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejulzos decorrentes de marca~oes 
indevidas. 

3.4.3 0 examinando devera transcrever, utilizando caneta esferografica de tinta azul ou preta, as 
respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que sera 0 unico documento valido para a 
corre~ao da prova. 0 preenchimento da folha de respostas sera de inteira responsabilidade do 
examinando, que devera proceder em conformidade com as instru~oes especificas contidas neste edit al 
e na f olha de respostas. Em hip6tese alguma havera substitui~ao da folha de respostas por erro do 
examinando. 

3.4.4 Serao de inteira responsabilidade do exam inando os preJUIZOS advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serao consideradas marca~oes incorretas as que est iverem em 
desacordo com este edital e/ou com a folha de respostas, tais como: dupla marca~ao, marca~ao 
rasurada ou emendada e/ou campo de marca~ao nao preenchido integralmente. 

3.4.4.1 A corre~ao da prova objetiva sera feita por meio eletronico. Portanto, atribuir-se-a nota zero a 
questao de multipla escolha: a) com mais de uma op~ao assinalada; b) sem op~ao assinalada; c) com 
rasura ou ressalva; d) assinalada a lapis ou por qualquer outro meio que nao o especificado neste edital; 
e) quando a alternativa assinalada for incorreta, segundo o gabarito oficial das provas. 

3.4.5 0 examinando nao deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejui:zos advindos da impossibilidade de reali:za~ao da 
leitura 6ptica. 

3.4.6 0 examinando e responsavel pela conferencia de seus dados pessoais registrados nos 
instrumentos de aplica~ao do Exame, em especial seu nome, seu numero de inscri~ao e o numero de 
seu documento de identidade. 

3.4.7 Nao sera permitido que as marca~oes na.folha de respostas sejam feitas par outras pessoas, salvo 
em caso de examinando a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realiza~ao das provas. 
Nesse caso, se necessaria, o examinando sera acompanhado par agente devidamente treinado. 

3.4.8 0 examinando, ao termino da realiza~ao da prova objetiva, devera, obrigatoriamente, devolver ao 
fiscal a folha de respostas devidamente assinada no local indicado. 

3.5. DA PROVA PRATICO PROFISSIONAL 

3.5.1 A prova pratico-profissional valera 10,00 (dez) pontos e sera composta de duas partes: 

3.5.1.1 1! parte: Reda~ao de pe~a profissional, valendo 5,00 (cinco) pontos, acerca de tema da area 
jurldica de op~ao do examinando e do seu correspondente direito processual, cujo conteudo esta 
especificado no Anexo II, indicada quando da sua inscri~ao, conforme as opc;oes a segui r: 

a) Direit o Administrative; 
b) Direit o Civi l; 
c) Direit o Constitucional; 
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d) Direito do Trabalho; 
e) Direito Empresarial; 
f) Direito Penal; ou 
g) Direito Tributario. 

3.5.1.2 2!! parte: Respostas a 4 (quatro) questoes praticas, sob a forma de situat;5es-problema, valendo, 
no maximo, 1,25 (um e vinte e cinco) pontos cada, relativas a area de opt;ao do examinando e do seu 
correspondente direito processual, indicada quando da sua inscrit;ao, conforme as opt;5es citadas no 
subitem anterior. 

3 .5 .2 0 caderno de textos definitivos da prova prchico-profissional nao podera ser assinado, rubricado 
e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que o identifique em outro local que nao o apropriado (capa 
do caderno), sob pena de ser anulado. Assim, a detect;ao de qualquer marca identificadora no espat;o 
destinado a transcrit;ao dos textos definitivos acarretara a anulat;ao da prova pratico-profissional. 

3.5.3 0 caderno de textos definitivos sera 0 unico documento valido para a avaliat;ao da prova pratico
profissional, devendo obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal de aplicat;ao ao termino da prova, 
devidamente assinado no local indicado (capa do caderno). 0 caderno de rascunho e de preenchimento 
facultative e nao tera validade para efeito de avaliat;ao, podendo o examinando leva-lo consigo ap6s o 
horario estabelecido no subitem 3.6.19.1 deste edital. 

3.5.4 As provas pratico-profissionais deverao ser manuscritas, em letra legfvel, com caneta esferogratica 
de tinta azul ou preta, nao sendo permitida a interferencia e/ou a participat;a·o de outras pessoas, salvo 
em caso 'de examinando portador de deficiencia que solicitou atendimento especial para esse fim, nos 
termos deste edital. Nesse caso, o examinando sera acompanhado por urn agente devidamente 
treinado, para o qual devera ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
graficos de pontuat;ao. 

3.5.5 0 examinando recebera nota zero nas questoes da prova pratico-profissional em casos de nao 
atendimento ao conteudo avaliado, de nao haver texto, de manuscrever em letra ilegfvel ou de grafar 
por outro meio que nao o determinado no subitem anterior, bern como no caso de identificat;ao em 
local indevido. 

3.5.6 Para a redat;ao da pet;a profissional, o examinando qevera formular texto com a extensao maxima 
definida na capa do caderno de textos definitivos; para a redat;ao das respostas as questoes praticas, a 
extensao maxima do texto sera de 30 (trinta) linhas para cada questao. Sera desconsiderado, para efeito 
de avaliat;ao, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensao maxima permitida. 

3.5.6.1 0 examinando devera observar atentamente a ordem de transcrit;ao das suas respostas quando 
da realizat;ao da prova pratico-profissional, devendo inicia-la pela redat;ao de sua pet;a profissional, 
seguida das respostas as quatro questoes praticas, em sua ordem crescente. Aquele que nao observar 
tal ordem de transcrit;ao das respostas, assim como o numero maximo de paginas destinadas a redat;ao 
da pet;a profissional e das questoes praticas, recebera nota 0 (zero), sendo vedado qualquer tipo de 
rasura e/ou adulterat;ao na identificat;ao das paginas, sob pena de eliminat;ao sumaria do examinando 
do exame. 

3.5. 7 Quando da realizat;ao das provas pratico-profissionais, caso a pet;a profissional e/ou as respostas 
das questoes praticas exijam assinatura, o examinando devera utilizar apenas a palavra "ADVOGADO ... ". 
Ao texto que contenha outra assinatura, sera atribuida nota 0 (zero), por se tratar de identificat;ao do 
examinando em local indevido. 
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d) Direito do Trabalho; 
e) Direito Empresarial; 
f) Direito Penal; ou 
g) Direito Tributario. 

3.5.1.2 2!! parte: Respostas a 4 {quatro) questoes praticas, sob a forma de situa~oes-problema, valendo, 
no maximo, 1,25 (um e vinte e cinco) pontes cada, relativas a area de op~ao do examinando e do seu 
correspondente direito processual, indicada quando da sua inscric;ao, conforme as opc;oes citadas no 
subitem anterior. 

3.5.2 0 caderno de textos definitivos da prova pr<hico-profissional nao podera ser assinado, rubricado 
e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que o identifique em outro local que nao o apropriado {capa 
do caderno), sob pena de ser anulado. Assim, a detecc;ao de qualquer marca identificadora no espa~o 
destinado a transcric;ao dos textos definitivos acarretara a anula~ao da prova pratico-profissional. 

3.5.3 0 caderno de textos definitivos sera 0 unico documento valido para a avalia~ao da prova pratico
profissional, devendo obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal de aplicac;ao ao termino da prova, 
devidamente assinado no local indicado {capa do caderno). 0 caderno de rascunho e de preenchimento 
facultative e nao tera validade para efe ito de avaliac;ao, podendo o examinando leva-lo consigo ap6s o 
horario estabelecido no subitem 3.6.19.1 deste edital. 

3.5.4 As provas pratico-profissionais deverao ser manuscritas, em letra legivel, com caneta esferografica 
de tinta azul ou preta, nao sendo permitida a interferencia e/ou a participa~~fo de outras pessoas, salvo 
em caso 'de examinando portador de deficiencia que solicitou atendimento especial para esse fim, nos 
termos deste edital. Nesse caso, o examinando sera acompanhado por um agente devidamente 
treinado, para o qual devera ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
graficos de pontua~ao. 

3.5.5 0 examinando recebera nota zero nas questoes da prova pr<hico-profissional em casas de nao 
atendimento ao conteudo avaliado, de nao haver texto, de manuscrever em letra ilegfvel ou de grafar 
por outro meio que nao o determinado no subitem anterior, bem como no caso de identificac;ao em 
local indevido. 

3.5.6 Para a redac;ao da pec;a profissional, o examinando devera formular texto com a extensao maxima 
definida na capa do caderno de textos definitivos; para a redac;ao das respostas as questoes praticas, a 
extensao maxima do texto sera de 30 {trinta) linhas para cada questao. Sera desconsiderado, para efeito 
de avaliac;ao, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensao maxima permitida. 

3.5.6.1 0 examinando devera observar atentamente a ordem de transcric;ao das suas respostas quando 
da rea lizac;ao da prova pratico-profissional, devendo inicia-la pela redac;ao de sua pec;a profissional, 
seguida das respostas as quatro questoes praticas, em sua ordem crescente. Aquele que nao observar 
tal ordem de transcric;ao das respostas, assim como o numero maximo de paginas destinadas a redac;ao 
da pec;a profissional e das questoes praticas, recebera nota 0 {zero), sendo vedado qualquer tipo de 
rasura e/ou adulterac;ao na identificac;ao das paginas, sob pena de eliminac;ao sumaria do examinando 
do exame. 

3.5. 7 Quando da realizac;ao das provas pratico-profissionais, caso a pec;a profissional e/ou as respostas 
das questoes praticas exijam assinatura, o examinando devera utilizar apenas a palavra "ADVOGADO ... ". 
Ao texto que contenha outra assinatura, sera atribufda nota 0 {zero), parse tratar de identificac;ao do 
examinando em local indevido. 
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3.5.8 Na elabora~ao dos textos da pe~a profissional e das respostas as questoes praticas, o examinando 
devera incluir todos os dados que se fa~am necessaries, sem, contudo, produzir qualquer identifica~ao 
alem daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o examinando devera escrever o 

d d d "d d t • A • ( I "M . ' . , "D t , "Ad d , "OAB , t ) nome o a o segUI o e re 1cenc1as exemp o: un1c1p1o ... , a a .. . , voga o ... , ... , e c .. 
A omissao de dados que forem legalmente exigidos ou necessaries para a correta soluc;ao do problema 
proposto acarretara em descontos na pontua<;ao atribuida ao examinando nesta fase. 

3.5.9 0 examinando, ao termino da realiza<;ao da prova pratico-profissional, devera, obrigatoriamente, 
devolver o caderno de textos definitivos, assinado no local indicado (capa do caderno), sem qualquer 
termo, contudo, que identifique as folhas em que foram transcritos os textos definitivos. 

3.6. DISPOSI~CES GERAIS ACERCA DA APLICA~AO DAS PROVAS 

3.6.1 Nao serao dadas, por te lefone, informa<;oes a respeito de datas, locais e horarios de realizac;ao das 
provas. 

3.6.2 0 examinando devera comparecer ao local designado para a realiza~ao da prova objetiva com 
antecedencia minima de uma hora do ho~ario fixado para o seu inicio, munida somente de caneta 
esferografica de t inta azul ou preta, fabricada em material transparente, e so ser6 permitido o acesso 
ao local de provo munida de documento de identidade com toto em original. Para a realizac;ao da 
prova pratico-profissional, devera comparecer ao local designado com antecedencia minima de uma 
hera e trinta minutes, considerando a necessidade de vistoria do material de consulta permitido nesta 
fase. Nao sera permitido o uso de borracha e/ou corretivo de qualquer espekie durante a realiza~ao das 

provas. 

3.6.3 Nao sera admitido ingresso de examinando no local de realizac;ao das provas ap6s o horario fixado 
para o seu inicio. 

3.6.3.1 No horario fixado para o inicio das provas, conforme estabelecido neste edital, os portoes da 
unidade serao fechados pelo Coordenador do local, em estrita observancia do horario oficial de 
Brasilia/OF, nao sendo admitidos quaisquer examinandos retardatarios. 0 procedimento de fechamento 
dos portoes sera registrado em ata, sendo colhida a ass~natura do porteiro e do pr6prio Coordenador da 
unidade, assim como de dois examinandos, testemunhas do fato. · 

3.6.4 Antes do horc!lrio de infcio das provas, o responsavel na unidade pela aplica~ao do Exame 
requisita ra a presen~a de dois examinandos que, juntamente com dais representantes credenciados da 
OAB e/ou dais integrantes da equipe de aplicac;ao do Exame, presenciarao a abertura da embalagem de 
seguranc;a onde estarao acondicionados os instrumentos de avaliac;ao (envelopes de seguranc;a lacrados 
com os cadernos de provas/cadernos de rascunhos, folhas de respostas/cadernos de textos definitivos, 
entre outros instrumentos). Sera lavrada ata desse fato, assinada pelos presentes, testemunhando que 
o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado. 

3.6.5 0 examinando que se retirar do ambiente de provas nao podera retornar em hip6tese alguma. 

3.6.6 Serao considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Seguranc;a Publica, pelos Institutes de ldentificac;ao e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos 6rgaos fiscalizadores de exerdcio profissional (ordens, conselhos 
etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministerio Publico; carteiras 
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3.5.8 Na elabora~ao dos textos da pe~a profissional e das respostas as questoes praticas, o examinando 
devera incluir todos os dados que se fa~am necessaries, sem, contudo, produzir qualquer identifica~ao 
alem daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o examinando devera escrever o 

d d d 'd d . A • ( I "M . ' . " "D " "Ad d " 110AB " ) nome o a o segUI o e ret1cenc1as exemp o: un1c1p1o ... , ata ... , voga o ... , ... , etc .. 
A omissao de dados que forem legalmente exigidos ou necessaries para a correta solu~ao do problema 
proposto acarretara em descontos na pontua~ao atribulda ao examinando nesta fase. 

3.5.9 0 examinando, ao termino da realiza~ao da prova pratico-profissional, devera, obrigatoriamente, 
devolver o caderno de textos definitivos, assinado no local indicado (capa do caderno), sem qualquer 
termo, cont udo, que identifique as folhas em que foram transcritos os textos definitivos. 

3.6. DISPOSI~OES GERAIS ACE RCA DA. AP.LiCA~·o DAS PROV AS 

3.6.1 Nao serao dadas, por telefone, informa~oes a respeito de datas, locais e horarios de realiza~ao das 
provas. 

3.6.2 0 examinando devera comparecer ao local designado para a realiza~ao da prova objetiva com 
antecedencia minima de uma hora do horario fixado para o seu inlcio, munida somente de caneta 
esferografica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e so sera permitido o acesso 
ao local de provo munida de documento de identidade com toto em original. Para a realiza~ao da 
prova pratico-pronssional, devera comparecer ao local designado com antecedencia minima de uma 
hora e trinta minutos, considerando a necessidade de vistoria do material de consulta permitido nesta 
fase. Nao sera permitido o uso de borracha e/ou corretivo de qualquer especie durante a realiza~ao das 
provas. 

3.6.3 Nao sera admitido ingresso de examinando no local de realiza~ao das provas ap6s o horario fixado 
para o seu inicio. 

3 .6.3.1 No horario fixado para o inicio das provas, conforme estabelecido neste edital, os portoes da 
unidade serao fechados pelo Coordenador do local, em estrita observancia do horario oficial de 
Brasilia/OF, nao sendo admitidos quaisquer examinandos retardatarios. 0 procedimento de fechamento 
dos port6es sera registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do proprio Coordenador da 
unidade, assim como de dois examinandos, testemunhas do fato. 

3.6.4 Antes do honirio de in icio das provas, o responsavel na unidade pela aplica~ao do Exame 
requisita ra a presen~a de dois examinandos que, juntamente com dois representantes credenciados da 
OAB e/ou dois integrantes da equipe de aplica~ao do Exame, presenciarao a abertura da embalagem de 
seguran~a onde estarao acondicionados os instrumentos de avalia~ao (envelopes de seguran<;a lacrados 
com os cadernos de provas/cadernos de rascunhos, folhas de respostas/cadernos de textos definitivos, 
entre outros instrumentos). Sera lavrada ata desse fato, assinada pelos presentes, testemunhando que 
o material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado. 

3.6.5 0 examinando que se retirar do ambiente de provas nao podera retornar em hip6tese alguma. 

3.6.6 Serao considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Seguran~a Publica, pelos Institutes de ldentifica<;ao e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos 6rgaos fiscalizadores de exerdcio profissional (ordens, conselhos 
etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministerio Publico; carteiras 
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funcionais expedidas par 6rgao publico que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitac;:ao (somente o modele com foto). 

3.6.7 Caso o examinando esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realizac;ao das provas, 
documento de identidade original, por motive de perda, roubo ou furta, devera ser apresentado 
documento (original ou c6pia autenticada) que ateste o registro da ocorrencia em 6rgao policial, 
expedido ha, no maximo, trinta dias, ocasiao em que sera submetido a identificac;:ao especial. 

3.6.8 A ident ificac;ao especial sera exigida tambem ao examinando cujo documento de identificac;:ao 
apresente duvidas relativas a fisionomia ou a assinatura do portador. Poden3 ocorrer, ainda, a criteria da 
Coordenac;ao do Exame, o registro fotografico do examinando, com o fim de subsidiar a confirmac;:ao de 
sua identidade posteriormente. 

3.6.9 Nao serao aceitos como documentos de identidade: certidoes de nascimento, CPF, tltulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modele sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ilegiveis, nao identificaveis e/ou danificados. 

3.6.9.1 Nao sera aceita c6pia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 

3.6.9.2 Examinando que esteja portando documento com .prazo de validade expirado podera realizar a 
prova, sendo, contudo, submetido a identificac;ao especial, excetuando-se a carteira . da OAB de 
estagi<hio vencida. 

3.6.9.3 A identificac;:ao especial compreendera coleta de dados, de impressao digital e de aposic;ao de 
assinatura par 03 (tres) vezes em formulario proprio, sendo utilizada em todos as casas onde exista 
qualquer t ipo de duvida quanta a identificac;ao civil do examinando, como nos exemplos citados nos 
subitens 3.6.7, 3.6.8, 3.6.9.1 e 3.6.9.2 deste Edital, visando subsidiar eventual futura pericia para 
confirmac;ao da identidade do examinando que se submeteu as provas. 

3.6.10 Par ocasiao da realizac;ao das provas, o examinando que nao apresentar documento de 
identidade original, na forma definida nos subitens 3.6.6 e 3.6.7 deste edital, nao podera ingressar na 
sala de prova e sera automaticamente eliminado do Exame. 

3.6.10.1 lniciada a aplicac;ao das provas (objetiva au pratico-profissional), as examinandos que nao 
estiverem portando documento de identidade original, na forma definida no subitem 3.6.6 deste edital, 
deverao deixar imediatamente o local de provas, nao sendo admitida apresentac;ao posterior do 
documento, sendo automaticamente eliminados do Exame, salvo o estabelecido nos subitens 3.6.7 e 
3.6.9 .2. 

3.6.10.2 0 fisca l podera solicitar a qualquer momenta a reapresentac;:ao da identidade do examinando, 
que devera apresenta-la, quando solicitado ou ao final do seu exame, para verificac;ao. 

3.6.10.3 lniciada a aplicac;ao das provas (objetiva ou pr<3tico-profissional), e vedado a qualquer 
examinando receber qualquer tipo de material proveniente de fora do ambiente de provas, seja por 
qualquer meio, excetuando-se dessa regra apenas material providenciado pela propria coordenac;ao 
local para viabilizar a realizac;:ao das provas. 

3.6.11 Assim que autorizado o inicio das provas pela coordenac;ao de aplicac;ao da unidade, os fiscais 
exibirao os envelopes de seguranc;:a contendo os instrumentos de avaliac;:ao do Exame a todos os 
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examinandos presentes na sala de aplica~ao, rompendo em seguida o lacre de seguran~a. 0 fate devera 
ser lavrado em ata, com aposi~ao de assinaturas de dois examinandos, como testemunhas. 

3.6.12 Para a seguran~a dos examinandos e a garantia da lisura do Exame, todos os examinandos 
deverao se submeter a identifica~ao datilosc6pica nos dias de realiza~ao das provas. 

3.6.12.1 A ident ifica~ao datilosc6pica compreendera a coleta da impressao digital do polegar direito dos 
examinandos, mediante a utiliza~ao de material especffico para esse fim, afixado em campo espedfico 
de sua folha de respostas (prova objetiva) e de seu caderno de textos definitivos (prova pratico
profissional). 

3.6.12.1.1 Case o examinando esteja impedido fisicamente de permitir a coleta da impressao digital do 
polegar direito, devera ser colhida a digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o 
fato na ata de aplica~ao da respectiva sala. 

3.6.13 Nao serao aplicadas provas em local, data ou horario diferentes dos predeterminados em edital 
ou em comunicado. 

3.6.14 Nao sera permitida, durante a realiza~ao das provas (objetiva e pratico-profissional), a 
comunica~ao entre os examinandos. 

· 3.6.14.1 Durante a rea l iza~ao das provas, nao sera permitida a utiliza~ao de maquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anota~oes, reguas de calculo, i'mpressos, qualquer material de consulta que nao for 
expressamente permitido, assim como quaisquer des materiais relacionados no item 3.6.15. 0 
examinando que, durante a aplica~ao das provas, estiver portando e/ou utilizando material proibido, ou 
se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital, especialmente as concernentes 
aos materiais de consulta, tera suas provas anuladas e sera automaticamente eliminado do Exame. 

3.6.14.2 Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarao sujeitas a inspe~ao pelo fiscal 
de aplica~ao. 

3.6.14.3 Durante a realiza~ao da prova pratico-profissional, sera permitida, exclusivamente, a consulta a 
legisla<;:ao, sumulas, enunciados, orienta~oes jurisprudenciais e precedentes normativos sem qualquer 
anota<;:ao ou comentario, conforme especifica~oes do Anexo Il l deste Edital. 

3.6.14.4. Legisla~ao com entrada em vigor ap6s a data de publica~ao deste edital, bern como altera~oes 
em dispositivos legais e normativos a ele posteriores nao serao objeto de avalia~ao nas provas, assim 
como nao serao consideradas para fins de corre~ao das mesmas. Em virtude disso, somente sera 
permitida a consulta a publica~oes produzidas pelas editoras, sendo vedada a atualiza~ao de legisla~ao 
pelos examinandos. 

3.6.15 Sera eliminado do Exame o examinando que, durante a realiza~ao das provas, for surpreendido 
portando aparelhos eletr6nicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletr6nica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, maquina fotografica, protetor auricular, 
controle de alarme de carro etc., bem como rel6gio de qualquer especie, 6culos escuros ou quaisquer 
acess6rios de chapelaria, tais como chapeu, bone, gorro etc., e ainda lapis, lapiseira, borracha e/ou 
corretivo de qualquer especie. 

3.6.15.1 A FGV recomenda que o examinando nao leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior 
ao local de realiza~ao das provas. 
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3.6.15.2 A FGV nao se responsabilizara por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletronicos ocorridos durante a realizac;ao das provas nem por danos neles causados. 

3.6.15.3 Quando do ingresso na sala de aplicac;ao de provas, os examinandos deverao recolher todos os 
equipamentos eletr6nicos e/ou materiais nao permitidos em envelope de seguranc;a nao reutilizavel, 
fornecido pelo fiscal de aplicac;ao, que devera permanecer lacrado durante toda a realizac;ao das provas 
e somente podera ser aberto ap6s o examinando deixar o local de provas. 

3.6.15.4 A utilizac;ao de aparelhos eletronicos e vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, 
ainda que o examinando tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saida do local, 
nao podera utilizar quaisquer aparelhos eletronicos, sendo recomendavel que a embalagem nao 
reuti lizavel fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida ap6s a safda do 
examinando do local de provas. 

3.6.16 Para a seguranc;a de todos os envolvidos no Exame, e vedado que os examinandos portem arma 
de fogo no dia de realizac;ao das provas. Caso, contudo, se verifique esta situac;ao, o examinando sera 
encaminhado a Coordenac;ao da unidade, onde devera entregar a arma para guarda devidamente 
identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, em que 
preenchera os dados relatives ao armamento. Eventualmente, se o examinando se recusar a entregar a 
arma de fogo, assinara termo assumindo a responsabilidade pela situac;ao, devendo desmuniciar a arma 
quando do ingresso na sala de aplicac;ao de provas, reservando as munic;oes na embalagem nao 
reutilizavel fornecida pelos fiscais, as quais deverao permanecer lacradas durante todo o periodo da 
prova, juntamente com os demais equipamentos proibidos do examinando que forem recolhidos. 

3.6.17 A FGV, visando garantir a seguranc;a e integridade do Exame em tela, submetera os examinandos 

a sistema de deteq:ao de metal quando do ingresso e safda de sanitarios, durante a realizac;ao das 
provas. 

3.6.17.1 Nao sera permitido o uso de sanitarios por examinandos que tenham terminado as provas. A 
exclusive criteria da Coordenac;ao do local, e desde que haja disponibilidade, podera ser permitido o uso 
dos sanitarios que nao estejam atendendo a examinandos durante a realizac;ao do Exame. 

3.6.18 Nao havera segunda chamada para a realizac;ao das provas. 0 nao comparecimento a qualquer 
delas implicara a eliminac;ao automatica do examinando. 

3.6.19 0 examinando devera permanecer obrigatoriamente no local de realizac;ao das provas por, no 
minima, 2 (duas) horas ap6s o seu infcio, perfodo a partir do qual podera deixar o local de provas, sem 
portar, contudo, seu caderno de provas (prova objetiva) ou caderno de rascunhos (prova pr<hico
profissional). 

3.6.19.1 0 examinando somente podera retirar-se do local da aplicac;ao levando consigo o caderno de 
provas (prova objetiva) ou caderno de rascunhos (prova pratico-profissional) a partir dos ultimos 60 
(sessenta) minutes do tempo destinado a realizac;ao do Exame, observado o disposto no subitem 3.5.3 
deste edital. 

3.6.19.2 A inobservancia dos subitens anteriores acarretara a nao correc;ao das provas e, 
consequentemente, a eliminac;ao do examinando. 
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3.6.19.3 Todos os examinandos, ao terminarem as provas, deverao, obrigatoriamente, entregar ao fiscal 
de aplica~ao o documento que sera utilizado para a correc;ao de sua prova {folha de respostas e caderno 
de textos definitivos, conforme o caso}. 0 examinando que descumprir a regra de entrega de tais 
documentos sera ELIMINADO. 

3.6.20 Os 3 {tres) ultimos examinandos de cada sala s6 poderao sair juntos, ap6s entregarem ao fiscal de 
aplicac;ao os documentos que serao utilizados na correc;ao das provas. Estes examinandos poderao 
acompanhar, caso queiram, o procedimento de conferencia da documentac;ao da sala de aplicac;ao, que 
sera realizada pelo Coordenador da unidade, na Coordenac;ao do local de provas. 

3.6.20.1 Caso algum dos examinandos citados no item anterior insista em sair do local de aplicac;ao 
antes de autorizado pelo fiscal de aplicac;ao, devera assinar termo desistindo do Exame e, caso se negue, 
sera lavrado Termo de Ocorrencia, testemunhado pelos 2 (dais) outros examinandos, pelo fiscal de 
aplica(:ao da sala e pelo Coordenador da unidade de provas. 

3.6.20.2 A regra do subitem anterior podera ser relativizada quando se tratar de casas excepcionais 
onde haja numero reduzido de examinandos acomodados em uma determinada sala de aplicac;ao, 
como, por exemplo, no caso de examinandos portadores de necessidades especiais que necessitem de 
sala em separado para a realizac;ao do Exame, oportunidade em que o !acre da embalagem de 
seguranc;a sera testemunhado pelos membros da equipe de aplicac;ao, juntamente com o(s) 
examinando(s) presente{s) na sala de aplicac;ao e os representantes da OAB no local {se houver). 

3.6.21 Tera suas provas anuladas e sera automaticamente eliminado do Exame o examinando que, 
durante a sua realizac;ao: a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxilio para a execuc;ao das provas; 
b) utilizar-se de livros, dicionarios, notas e/ou impresses que nao forem expressamente permitidos e/ou 
que se comunicar com outro examinando; c) for surpreendido portando aparelhos eletronicos, tais 
como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
maquina de calcular, maquina fotogratica, controle de alarme de carro etc., bern como rel6gio de 
qualquer especie, 6culos escuros ou quaisquer acess6rios de chapelaria, tais como chapeu, bone, gorro 
etc., e ainda lapis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer especie; d) faltar com o devido 
respeito para com qualquer membra da equipe de aplicac;ao das provas, com as autoridades presentes 
e/ou com os demais examinandos; e) fizer anotac;ao de informac;:5es relativas as suas respostas no 
comprovante de inscric;:ao e/ou em qualquer outro meio; f) nao entregar o material das provas e/ou 
continuar escrevendo ap6s o termino do tempo destinado para a sua realiza~ao; g) afastar-se da sala, a 
qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando 
a folha de respostas (prova objetiva), ou o caderno de textos definitivos (prova pratico-profissional) 
e/ou o caderno de rascunho (salvo no caso previsto no subitem 3.5.3}; i) descumprir as instruc;5es 
contidas nos cadernos de prova, na folha de respostas (prova objetiva) e/ou o caderno de textos 
definitivos (prova pratico-profissional); j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido; k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para 
obter aprovac;ao propria ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame; I) impedir a coleta de sua 
assinatura; m) for surpreendido portando caneta fabricada em material nao transparente; n) for 
surpreendido portando anotac;5es em papeis que nao os permitidos; o) recusar-se a ser submetido a 
qualquer procedimento que vise garantir a lisura e a seguranc;a do processo de aplica~ao do Exame, 
notadamente os previstos nos subitens 3.6.4, 3.6.11, 3.6.12, 3.6.17, 3.6.19 e 3.6.20 deste edital; p) 
recusar-se a permitir a coleta de sua impressao digital, para posterior exame datilosc6pico, e g) recusar
se por gualquer motivo a devolu@o do caderno de prova ou gabarito, quando solicitado ao final do 
tempo de prova. 
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3.6.22 Nao havera, par qualquer motivo, prorrogac.;:ao do tempo previsto para a aplicac.;:ao das provas em 
razao do afastamento de examinando da sala de provas. 

3.6.23 Se, par qualquer razao fortuita, o exame sofrer atraso em seu infcio ou necessitar interrupc.;:ao, 
sera dado aos examinandos do local afetado prazo adicional de modo que tenham no total 5 (cinco) 
horas para a prestac.;:ao do exame. 

3.6.23.1 Os examinandos afetados deverao permanecer no local do exame, nao contando o tempo de 
interrupc.;:ao para fins de interpretac.;:ao das regras deste Edital. 

3.6.23.2 Em cases excepcionais, quando a situac.;:ao verificada impossibilitar o prosseguimento das 
provas em condi<;oes isonomicas a todos os examinandos envolvidos, a Coordenac.;:ao Nacional do Exame 
de Ordem podera deliberar pela suspensao da aplicac.;:ao em determinada localidade, com o 
agendamento de nova data para o prosseguiment o do certame, preservando va lidas as provas aplicadas 
nos demais palos de prova no pais. 

3.6.24 No dia de realizac.;:ao das provas, nao serao fornecidas, par qualquer membra da equipe de 
aplicac.;:ao destas e/ou pelas autoridades presentes, informac.;:oes referentes ao seu conteudo e/ou aos 
criterios de avaliac.;:ao e de classificac.;:ao. 

3.6.25 Nao sera permitido ao examinando fumar na sala de provas, bern como nas dependencias do 

local de provas. 

4. DOS CRITERIOS DE AVALIA~AO 

4.1. DAS QUESTOES DA PROVA OBJETIVA 

4.1.1 Todos os examinandos terao sua prova objetiva corrigida por meio de processamento eletr6nico. 

4.1.2 Cada quesUlo da prova objetiva valera 1,00 (um) ponte. 

4.1.3 A Nota na Prova Objetiva (NPO) sera a soma da pontuac.;:ao obtida nas questoes, considerando-se 
aprovado nesta fase o examinando que obtiver o minima de SO% (cinquenta par cento) de acertos para 
habilitac.;:ao a prova pratico-profissional, ou seja, que obtiver ·NPO igual au superior a 40,00 (quarenta) 

pontos. 

4.1.4 Serao habilitados para as provas prchico-profissionais os examinandos aprovados na prova 
objetiva, ficando el iminados os demais. 

4.1.5 t vedada a participac.;:ao de examinando na prova pratico-profissional do Exame de Ordem sem 
previa aprovac.;:ao na prova objetiva. 

4.1.6 E vedado o aproveitamento do resultado da prova objetiva nos exames seguintes, nos termos do§ 
lQ do Art. 11 do Provimento nQ 144/2011. 

_4.2 . . oos ·!: "FEXTOS RELATIVOS·. A PE~ _PRPFISSIONAl E: ~5_., QUESTOES DA . :.RoyA. P~ATIC~~ 
PROFIS.SiONAl". 

0 

• ., - • • • : • ·, :: cli 

4.2 .1 As questoes e a reda<;ao de pec.;:a profissional serao avaliadas quanta a adequa<;ao das respostas ao 
problema apresent ado. 
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4.2.2 A reda~ao de pe~a profissional tera o valor maximo de 5,00 (cinco) pontos e cada questao tera o 
valor maximo de 1,25 {um e vinte e cinco) ponte. 

4.2.3 A Nota na Prova Pratico-Profissional (NPPP) sera a soma das notas obtidas nas questoes e na 
redac;ao da pe~a profissional. 

4.2.4 A NPPP sera calculada na escalade 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontes. 

4.2.4.1 Para cada examinando, a NPPP sera obtida pelo seguinte procedimento: poderao ser concedidas 
notas nao inteiras para as respostas do examinando tanto na pec;a profissional quanto nas questoes; o 
somat6rio dessas notas constituira a nota na prova pratico-prof issional, vedado o arredondamento. 

4.2.5 Sera considerado aprovado o examinando que obtiver NPPP igual ou superior a 6,00 (seis) pontes 
na prova pratico-profissional, vedado o arredondamento. 

4.2.6 Nos casas de propositura de pec;a inadequada para a soluc;ao do problema proposto, 
considerando, neste caso, aquelas pec;as que justifiquem o indeferimento liminar por inepcia, 
principalmente quando se tratar de ritos procedimentais diversos, como tambem nao se possa aplicar o 
prindpio da fungibilidade nos casos de recursos, ou de apresentac;ao de resposta incoerente com 
situac;ao proposta ou de ausencia de texto, o examinando recebera nota ZERO na redac;ao da pe~a 
profissional ou na questao. 

4 .3. DOS; RESlJLTADOS FINAlS DAS PROVAS \ 

4.3.1 Os resultados das provas do Exame de Ordem, ap6s homologa~ao da Coordenac;ao Nacional de 
Exame de Ordem, serao divulgados na sede das Seccionais da OAB, nos enderec;os eletr6nicos 
http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos enderec;os eletr6nicos das Seccionais da OAB, ficando 
vedada a publicidade dos nomes dos examinandos nao aprovados. 

4.3.2 Proclamado o resultado final pelo Conselho Federal da OAB, o examinando aprovado obtera o 
direito de receber o certificado de aprovac;ao, com validade por prazo indeterminado. 

4.3.2.1 Para receber seu certificado de aprovac;ao, o examinando devera comprovar que preenche as 
condic;oes previstas no item 1.4 perante a Comissao de Exame de Ordem da Seccional para a 'qual 
prestou o Exame, mediante a entrega dos seguintes documentos, em c6pia autenticada ou simples 
(neste ultimo caso, acompanhada do original para conferencia): a) documento de identidade, titulo 
eleitoral e CPF; e b) Diploma, certificado de colac;ao de grau ou declarac;ao fornecida pela instituic;ao de 
ensino onde cursou ou esteja cursando sua graduac;ao em Direito, com.probat6ria de cumprimento das 
condic;oes de vinculac;ao academica previstas no item 1.4. 

4.3.2.2 0 examinando aprovado que desejar alterar o nome ou CPF fornecido durante o processo de 
inscric;ao devera encaminhar requerimento de solicitac;ao de retificac;ao de dados cadastrais do 
Certificado de Aprova~ao, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, a Seccional OAB do 
estado em que foi aprovado, contendo c6pia autenticada em cart6rio dos documentos que contenham 
os dados corretos ou c6pia autenticada em cart6rio da sentenc;a homologat6ria de retificac;ao do 
registro civil, que contenha os dados corretos. Ap6s homologac;ao das informac;oes, a Seccional OAB 
enviara o requerimento ao Conselho Federal da OAB para proceder as correc;5es necessarias. 
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5. DOS RECURSOS 

5.1 Os gabaritos preliminares da prova objetiva serao divulgados as 22h do dia 27 de maio de 2012 eo 
resultado preliminar da prova objetiva sera divulgado no dia 7 de junho de 2012. 

5.1.1 Os resultados oficiais da prova objetiva e da prova pratico-profissional serao divulgados nos 
endere~os eletronicos http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou nos endere~os eletronicos das 
Secciona is da OAB. 

5.2 0 examinando que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva podera 
faze-lo, das 12h do dia 7 de junho de 2012 as 12h do dia 10 de junho de 2012. 

5.2.1 A teor do subitem anterior, o examinando dispora de tres dias para a interposi~ao de recursos 
contra o resultado preliminar da prova prchico-profissional, das 12h do dia 28 de julho de 2012 as 12h 
do dia 31 de julho de 2012. 

5.3 Para recorrer contra os resultados preliminares da prova objetiva ou contra o resu ltado da prova 
pratico-profissional, o examinando devera utilizar exclusivamente, nos prazos previstos nos subitens 5.2 
e 5.2.1, o Sistema Eletronico de lnterposi~ao de Recursos, nos enderec;os eletronicos http:/ /oab.fgv.br, 
http:/ /www.oab.org.br ou nos endere~os eletronicos das Seccionais da OAB, e seguir as instruc;oes ali 
contidas, sob pena de nao conhecimento do recurso. 

5.4 Cada examinando podera interpor urn recurso por questao objetiva, por questao pratica e acerca da 
pe~a profissional, limitado a ate 5.000 (cinco mil) caracteres cada um. Portanto, o examinando devera 
ser claro, consistente e objetivo em seu pleit o. Recurso inconsistente ou intempestivo sera 
liminarmente indeferido. 

5.5 Para a interposic;ao de recurso contra os resultados preliminares da prova objetiva ou contra o 
resultado da prova pratico-profissional, o examinando informara seus dados cadastrais exclusivamente 
no campo indicado para tanto, sendo o seu recurso registrado unica e exclusivamente por seu numero 
de inscri<;ao, de maneira a possibilitar a FGV conhecer a identidade do examinando recorrente. A Banca 
Recursal, porem, quando do julgamento do recurso, tera acesso apenas ao seu teor, sem qualquer 
identifica~ao, assim como, no caso de recurso acerca do resultado da prova pratico-profissional, tera 
acesso as folhas de textos definitivos do examinando devidamente desidentificadas, de modo a garantir 
a impessoalidade no julgamento do pedido de revisao. 

5.5.1 0 examinando nao devera ident ificar-se de qualquer forma nos campos do formulario destinados 
as raz5es de seu recurso, sob pena de ter seu recurso liminarmente indeferido. 

5.6 A partir da data de divu lga~ao dos resultados da prova objetiva, sera possivel ao examinando, por 
meio de consulta individual nos endere~os eletronicos http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos 
endere~os eletronicos das Seccionais da OAB, acessar a imagem digitalizada da sua folha de respostas, 
de modo a constatar que a nota que I he foi atribulda corresponde a corre~ao procedida, considerando o 
gabarito oficial definitive, ap6s apreciados e decididos os recursos referentes a esta fase. 

5.7 A partir da data de divulga~ao dos resultados da prova pratico-profissional sera possivel ao 
examinando, por meio de consulta individua l nos endere~os eletronicos http://oab.fgv.br, 
http:/ / www.oab.org.br ou nos endere~os eletronicos das Seccionais da OAB, acessar a imagem 
digitalizada de suas folhas de textos definitivos, assim como o padrao de respostas esperado para as 
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~uestoes praticas/pet;a profissional e o espelho de corret;ao de sua prova, especificando a pontuat;ao 
>btida em cada urn dos criterios de corret;ao da prova, de modo a conferir ao examinando todos os 
~lementos necessaries para a formulat;ao de seu recurso, se assim entender necessaria. 

5.8 No caso de anulat;ao de questao integrante da prova objetiva ou de qualquer parte da prova pratico
:>rofissional, a pontuat;ao correspondente sera atribufda a todos os examinandos indistintamente, 
inclusive aos que nao ten ham interposto recurso. 

5.9 Todos os recursos serao analisados e os resultados serao divulgados nos enderet;os eletronicos 
http:/ joab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos enderet;os eletronicos das Seccionais da OAB. 

5.10 Nao sera aceito recurso enviado por fax, correio eletronico ou pelos Correios ou fora do prazo. 

5.11 Compete exclusivamente a Banca Recursal, designada pelo Presidente do Conselho Federal, 
privativamente e em car<her irrecorrivel, estabelecer parametres para o julgamento dos recursos 
interpostos contra o resultado das provas objetiva ou pratico-profissional, nos termos do art. 92 do 
Provimento 144/2011, ressalvada a competencia da Coordenat;ao Nacional quanta as anulat;6es de 
quest5es. 

5.11.1 Nao tera valor jurfdico a decisao de Comissao de Estagio e Exame de Ordem de Seccional que 
aprove ou reprove, em sede recursal, qualquer examinando. 

5.12 Em nenhuma hip6tese serao aceitos pedidos de revisao/reconsiderat;ao de decisao de recursos, a 
tear do §22 do art. 92 do Provimento 144/2011, do Conselho Federal da OAB. 

5.13 Recursos cujo tear desrespeite a banca, a FGV, a OAB ou qualquer das Seccionais serao 

liminarmente indeferidos. 

6. DAS DISPOSi~OES FJNAIS . 

6.1 0 ato facultative de inscrit;ao do examinando presume o inteiro conhecimento e aceitat;ao das 
normas para o Exame de Ordem contidas no Provimento 144/2011, neste edital e em outros 
comunicados eventualmente divulgados pelo Conselho Federal da OAB ou pela FGV. 

6.2 E de inteira responsabilidade do examinando acompanhar a publicat;ao de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Exame de Ordem ejou a divulga«;ao desses documentos nos enderet;os 
eletronicos http://oab.fgv.br, http://www.oab.org.br ou nos enderet;os eletronicos das Seccionais da 
OAB. 

6.3 0 examinando poderc~ obter informat;6es referentes ao Exame por meio do telefone 0800-2834628, 
do correio eletronico examedeordem@fgv.br, nos enderet;os eletronicos http:/ /oab.fgv.br, 
http:/ fwww .oab.org.br ou nos enderet;os eletronicos das Seccionais da OAB, ressalvado o disposto no 
subitem 3.6.1 deste edital. 

6.4 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletronico, estatfstico, visual, grafol6gico ou 
investigat;ao policial, ter o examinando utilizado processo ilicito, suas provas serao anuladas e ele sera 
automaticamente eliminado do Exame. 

6.5 Fica vedada a entrada de pessoas alheias ao Exame de Ordem nas dependencias do local de 
aplicat;ao das provas. 

6.6 0 Provimento 144/2011, do Conselho Federal da OAB, constitui parte integrante deste Edital. 
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6.7 Os casos omissos relatives a questoes que surgirem durante a aplica~ao das provas serao resolvidos 
pelo Conselho Gestor da Aplicac;:ao do Exame de Ordem, designado pela Coordena~ao Nacional, sen do a 
decisao i rrecorrfvel. 

6.8 0 CFOAB, a seu criterio, podera vir a divulgar a titulo estatfstico os resultados obtidos no presente 
Exame, sem qualquer identificar;ao pessoal dos interessados. 

6.9 Os itens deste edital poderao sofrer eventuais modificar;oes, atualizar;oes ou acrescimos enquanto 
nao consumada a providencia ou evento que lhes disser respeito ou ate a data da convocar;ao dos 
interessados para a prova correspondente, circunstancia que sera mencionada em edital ou aviso a ser 
divulgado nos enderer;os eletronicos http:/ /oab.fgv.br, http:/ /www.oab.org.br ou nos enderer;os 
eletronicos das Seccionais da OAB. 

6.9.1 Quaisquer alterar;oes nas regras fixadas neste edital s6 poderao ser feitas por meio de outros 
editais, excepcionadas as comunicar;oes relativas a datas e locais de provas. 

Brasflia/DF, 25 de abril de 2012. 

Ophir Filgueiras Cavalcante Junior 
Presidente do Conselho Federal da OAB 
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ANEXO I . 

CIDADES DE 'REALIZAtAODA PROVA OBJETIVA 

As provas serao realizadas nas cidades abaixo relacionadas, conforme op~ao de Seccional da OAB para a 

qual o examinando deseja se inscrever, observado o disposto nos subitens 2.4.1, 2.4.1.1 e 2.4.1.2 deste 

edital. 

Sectional Cidades de aplica~ao das provas 

Acre Rio Branco. 

Ala go as Macei6 e Arapiraca. 

Amazonas Manaus. 

Amapa Macapa. 

Bahia Salvador, Barreiras, Feira de Santana, llheus, Juazeiro e Vit6ria da Conquista. 

Ceara Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. 
Distrito Federal Brasilia. 
Espfrito Santo Vit6ria, Colatina e Cachoeiro de ltapemirim. 

Goias Goiania, Ana polis, lt umbiara, Jatar e Rio Verde 

Maranhao Sao Luis e lmperatriz. 
Bela Horizonte, Alfenas, Araguari, Araxa, Barbacena, Campo Belo, Cataguases, 
Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divin6polis, Governador 

Minas Gerais Valadares, lpatinga, ltabira, Ita una, ltuiutaba, Juiz de Fora, Manhua~u, Montes Claros, 
Muriae, Duro Preto, Passos, Patos de Minas, Po~os de Caldas, Pouso Alegre, Sete 
Lagoas, Te6filo Otoni, Uberaba, Uberlandia, Unaf, Varginha e Vi~osa. 

Mato Grosso 
Cuiaba, Barra do Gar~as, C<keres, Diamantino, Rondon6polis, Sinop e Tangara da 
Serra. 

Mato Grosso do Sui Campo Grande, Tres Lagoas e Dourados. 

Para Belem, Maraba e Santarem. 
Paraiba Joao Pessoa, Campina Grande e Sousa. 

Parana 
Curitiba, Cascavel, Foz do lgua~u, Londrina, Maringa, Pato Branco, Ponta Grossa e 
Umuarama. 

Pernambuco Recife, Caruaru, Petrolina e Garanhuns 
Piaui Teresina, Floriano, Parnaiba e Picas. 

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Niter6i, Duque de 
Caxias, Petr6polis e Nova Friburgo. 

Rio Grande do Norte Natal, Caic6 e Mossor6. 

Porto Alegre, Alegrete, Bage, Cachoeira do Sui, Capao da Canoa, Caxias do Sui, 

Rio Grande do Sui 
Frederico Westpha len, ljuf, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sui, 
Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Angelo, Sao 
Gabriel, Sao Leopolda e Uruguaiana. 

Rondonia Porto Velho, Cacoal, Ji-Parana, Vilhena. 
Roraima Boa Vista. 
Santa Catarina Florian6polis, Blumenau, Chapec6, Criciuma, ltajaf, Joinville, Joa~aba e Lages. 

sao Paulo, Americana, Ara~atuba, Araraquara, Ass is, Avare, Barretos, Bauru, 
Bragan~a Paulista, Campinas, Espfrito Santo do Pinhal, Franca, Guarulhos, 

Sao Paulo 
ltapetininga, Jundiaf, Marflia, Magi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente 
Prudente, Ribeirao Preto, Santos, Sao Bernardo do Campo/Sao Caetano do Sui, Sao 
Carlos, Sao Joao da Boa Vista, Sao Jose do Rio Preto, Sao Jose dos Campos, Sorocaba, 
Taubate e Tupa. 

Sergipe Aracaju . 
Tocantins Palmas, Gurupi e Araguaina. 
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ANEXQ.H 

.. CONTEUDO PROGRAMATICO 
Prova Pratico-Profissional 

DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Prindpios, fontes e interpreta~ao. 2 Atividade e estrutura administrativa. 
Organiza~ao administrativa brasileira. Terceiro setor. 3 Poderes administrativos: poderes e deveres do 
administrador publico, uso e abuso do poder, vincula~ao e discricionariedade. Poder hierarquico. Poder 
disciplinar e processo administrative disciplinar. Poder regulamentar. Poder de polfcia. 4 Atos 
administrativos: conceito, atributos, classificac;ao, especies, extinc;ao. 5 Licitas;oes e contratos. 6 Servi~os 
publicos. Servi~os delegados, convenios e cons6rcios. Agendas Reguladoras. Parcerias publico-privadas. 
7 Agentes publicos: especies, regime juridico, direitos, deveres e responsabilidades. 8 Dominio publico: 
afeta~ao e desafetas;ao, regime juridico, aquisi~ao e alienas;ao, utiliza~ao dos bens publicos pelos 
particulares. 9 lntervenc;ao estatal na propriedade: desaproprias;ao, requisi~ao, servidao administrativa, 
ocupa~ao, tombamento. 10 lnterven<;ao estatal no dominic economico: repressao ao abuso do poder 
economico. 11 Controle da Administra<;ao Publica: controle administrative, controle legislative, controle 
externo a cargo do Tribunal de Contas, controle judiciario. A Administra~ao em jufzo. 12 lmprobidade 
administrativa: Lei 8.429/92. 13 Abuso de autoridade: Lei 4.898/65. 14 Responsabilidade civil do Estado: 
previsao, elementos, excludentes, direito de regresso. 15 A prescri~ao no direito administrative. 16 
Aplicabilidade das leis de processo Administrative: direito ·de peti<;ao, recursos administrativos, 
pareceres. 17 A<;oes constitucionais: mandado de seguran~a (individual e coletivo), habeas data, habeas 

corpus, a<;ao popular, a<;ao civil publica. 18 A<;oes de rito ordinaria, sumario e especial. Peti<;ao inicial. 
Defesas do Reu: contesta~ao, exce~oes, reconven<;ao. Provas. Recursos. Cumprimento de senten<;a e 
processo de execuc,:ao. Tutelas de urgencia: tutela antecipada, tutelas cautelares. Procedimentos 

especiais de jurisdi<;ao contenciosa. 

DIREITO CIVIL: 1 Direito civil e Constitui~ao. 2 Pessoa natural e Direitos da personalidade. 3 Pessoa 
juridica. 4 Fatos, Atos e Neg6cios Juridicos: forma~ao, validade, eficacia e elementos. 5 Prescri~ao e 
Decadencia. 6 Teoria Geral das Obriga<;oes. 7 Atos Unilaterais. 8 Teoria do Contrato. 9 Contratos em 
especie. 10 Teoria da Responsabilidade civil. 11 Modalidades de Responsabilidade civile reparas;ao. 12 
Posse. 13 Direitos Reais 14 Casamento, Uniao Estavel e Monoparentalidade. 15 Dissoluc,:ao do 
Casamento e da Uniao Estavel. 16 Parentesco. 17 Poder Familiar. 18 Reg~mes de Bens e outros Direitos 
Patrimoniais nas relac,:oes familiares. 19 Alimentos. 20 Sucessao legitima. 21 Sucessao testamentaria e 
disposic;oes de ultima vontade. 22 Leis Civis Especiais. 23 Lei 8.078/1990 - C6digo de Defesa do 
Consumidor. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Direito Processual: Conceito. 2 As formas de composic,:ao dos conflitos. 3 
Movimentos de acesso a justic;a e a busca pela efetividade do processo. 4 Principios Gerais do Direito 
Processual Civil. 5 A Norma Processual. 6 Jurisdic;ao. 7 Desjudicializac;ao. 8 Organizac;ao Judicia ria Federal · 
e Estadual. 9 Conselho Nacional de Justi<;a. 10 Ac,:ao. 11 Direito de defesa. 12 Competencia. 13 Sujeitos 
do Processo: Juiz. Partes. 14 Liltiscons6rcio e lntervenc;ao de Terceiros. 15 lntervenc;ao anomala da 
Uniao. 16 Amicus Curiae. 17 0 Advogado eo Estatuto da OAB. 18 Advocacia Publica. Defensoria Publica. 
19 0 Juiz eo Estatuto Juridico da Magistratura. 20 Os auxiliares da Justi<;a. 21 0 Ministerio Publico e seu : 

I 

Estatuto Jurfdico: 0 M.P. na Constitui<;ao de 1988 e a participac,:ao do M.P. no CPC. 22 Processo. 
Classificac,:ao dos Processes: processo de conhecimento. Processo cautelar. Processo de execus;ao. 
Modalidades de procedimentos. 23 Aspectos Economicos e Eticos do Processo: 0 custo do processo e a 
concessao da gratuidade aos hipossuficientes (Lei 1.060/50 e seu procedimento). A Repressao a ma-fe 
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1a rela~ao processual. Responsabilidade por dano processual. 24 Processo Eletronico. A Lei 11.419/2006 
! a posi«;ao do CNJ. 25 Atos Processuais. Teoria Geral e Especies. Nulidades. 26 Relac;ao Jurldica 
,rocessual e Pressupostos Processuais. 27 Objeto da Cognic;ao: Questoes Previas. Conceito. Questao 
>revia Preliminar. Questao Previa Prejudicial. Questao Principal. 28 Juizados Especiais Civeis. Juizados 
:speciais Federais. Juizados da Fazenda Publica. 29 Tutela Coletiva. Especies de direitos metaindividuais. 
>rindpios da tutela coletiva. lnquerito civil. Termo de Ajustamento de Conduta. Audiencia Publica. 
~ecomendac;ao. Ac;ao de lmprobidade Administrativa e a Lei 8.429/92. Ac;oes Coletivas previstas no 
:6digo de Defea do Consumidor (Lei 8.078/90) e no Estatuto da Crianc;a e do Adolescente (lei 8.069/90). 
30 Ac;oes Constitucionais: Mandado de seguranc;a individual. Mandado de Seguranc;a Coletivo. Mandado 
je injunc;ao. Ac;ao Declarat6ria de Constitucionalidade e Ac;ao Declarat6ria de lnconstitucionalidade. 
1\c;ao de inconstitucionalidade por omissao. Habeas data. Ac;ao Popular. Ac;ao civil publica. Ac;ao de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. 31 Mecanismos de Soluc;ao Alternativa de Conflitos: 
Negociac;ao. Conciliac;ao. Mediac;ao. Arbitragem e a Lei 9.307/96. A conciliac;ao e a mediac;ao judiciais. A 
Resoluc;ao 125/10 do CNJ. 32 Processo de conhecime,nto. Petic;ao lnicial. Valor da causa. 33 Citac;:ao. 
Efeitos da citac;:ao. Modalidades: correio, oficial de justic;a, hora certa, edital, eletronica. 34 Formac;:ao e 
suspensao do processo. Estabilizac;:ao da demanda. Suspensao propria e impr6pria. 35 Resposta do reu. 
Especies de defesa. Excec;ao. Contestac;ao. Reconvenc;:ao. 36 lmpugnac;ao ao valor da causa. lmpugnac;ao 
a concessao da gratuidade de justic;a. Revelia. 37 Providencias Preliminares. Efeitos da revelia. 
Declarac;ao incidental. Fates impeditivos, modificativos e extintivos do pedido. Alegac;6es do reu. 38 
Julgamento conforme o estado do processo: Extinc;:ao do processo. Julgamento antecipado da lide. 
Audiencia preliminar. Despacho saneador. 39 Extinc;ao com e sem resoluc;ao de merito. Sentenc;a 
definitva e terminativa. Coisa julgada material e formal. 40 Tutelas de Urgencia: Tutela Antecipada, 
Tutela Cautelar e Tutela lnibit6ria. A tutela antecipada em face da Fazenda Publica e a lei 9.494. 41 
Teoria Geral das Provas. Meios de prova. Onus da prova. Provas lllcitas. Prova emprestada. Prova 
indiciaria. Sistema de valora~ao da prova. Fases do procedimento probat6rio. Poderes probat6rios do 
juiz. 42 Provas em especie. 43 Audiencia de instru~ao e julgamento {AIJ). 44 Procedimentos: 
Procedimento comum e especial. Procedimento comum ordinaria. Procedimento sumario. 45 Senten~a. 
Elementos essenciais da sentenc;:a. Sentenc;:a liminar. Tutela espedfica da obriga~ao de fazer, nao fazer, 
entrega da coisa. 46 Coisa Julgada. Forma~ao. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Preclusao. 
47 Teoria Geral dos Recursos Legitimidade e Interesse para recorrer. Prindpios relatives aos recursos. 48 
Remessa Necessaria e Recursos em Especie. Apela~ao. Agravo. Agravo Interne ou Regimental. Agravo de 
lnstrumento. Agravo Retido. Embargos lnfringentes. Embargos de Declarac;ao. Embargos de declarac;ao 
com efeitos infringentes. Embargos de declarac;ao prequestionatorios. Embargos de declarac;ao 
protelat6rios. Usa dos meios eletronicos. 49 Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o 
Superior Tribunal de Justic;a. 0 uso do processo eletronico pelos Tribunais Superiores. 50 Da Ordem dos 
Processes no Tribunal. Cria~ao de sumulas no Direito Brasileiro. A lei 8.038 e as normas procedimentais 
nos tribunais superiores. A Lei 8.658: aplicac;ao da Lei 8.038 aos Tribunais de Justic;a e aos Tribunais 
Regionais Federais. 51 lncidentes e Ac;oes. Uniformizac;ao de Jurisprudencia. Declarac;ao de 
lnconstitucionalidade. Homologac;ao de Sentenc;a Estrangeira. Ac;ao Rescis6ria. Ac;ao anulat6ria. A 
Reclamac;ao no Direito Brasileiro. 52 Teoria geral da execuc;ao. Prindpios da Execuc;ao. Meios de 
execu~ao. As partes na relac;ao processual executiva. Liquida~ao de Sentenc;a. Requisites da Execuc;:ao. 
lnadimplemento do devedor. Titulo Executive. Modalidades de Tftulos Executives Judiciale Extrajudicial. 
Cumula~ao de Execuc;oes. Responsabilidade Patrimonial. 53 Suspensao e Extinc;ao da Execuc;ao. 54 
Defesa do Executado: A impugnac;ao. A defesa do Executado na Execuc;ao Extrajudicial. Embargos a 
Execuc;ao contra a Fazenda Publica. Embargos a Execuc;ao por Carta. A Defesa do Executado contra 
Arrematac;ao, Adjudicac;ao e Alienac;ao. Excec;ao ou Objec;ao de Pre-Executividade. 55 Teoria Geral do 
Processo Cautelar. Medidas cautelares espedficas. 56 Procedimentos Especiais de Jurisdic;ao 
contenciosa. 57 Procedimentos especiais de jurisdic;:ao voluntaria. 58 Procedimentos especiais previstos 
em legislac;ao extravagante: Estatuto da Crianc;a e do Adolescente. Execuc;ao Fiscal. Locac;oes. 
Desapropria~ao. Despejos. Ac;:ao de Consignac;:ao de Alugueis e de Acess6rios da Locac;:ao. Revisional de 
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Aluguel. Renovat6ria de Locac;:ao. A cobranc;:a de cn~dito hipotecario do Sistema Financeiro de Habitac;:ao. 
Usucapiao no Estatuto da Cidade. Alienac;:ao fiduciaria em garantia. Ac;:ao de Alimentos. Ac;:ao de 
separac;:ao e de div6rcio. Registros Publicos. As medidas previstas na Lei 11.340/2006. 0 procedimento 
do Div6rcio Direto e a Emenda Constitucional n2 66/2010. 

DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituic;:ao: conceito, classificac;:ao e elementos. 2. Eficacia das Normas 
constitucionais. 3. Hist6rico das Constituic;:oes Brasileiras. 4. Neoconstitucionalismo. 5. Do poder 
constituinte: originario, derivado e decorrente. 6. Da interpretac;:ao e aplicabilidade da norma 
constitucional.. 7 Controle de Constitucionalidade: conceito, especies, mementos de controle, sistemas 
de controle judicial 7 .1 Ac;:ao Dire ita de lnconstitucionalidade. 7.2 Ac;:ao Direta de lnconstitucionalidade 
por Omissao. 7.3 Ac;:ao declarat6ria de constitucionalidade. 7.4 Arguic;:ao de Descumprimento de 
Preceito Fundamental. 7.5. 0 Processo de Julgamento das ADis e ADCs {Lei Federal 9.868/99). 7.6. 0 
Processo de Julgamento da Arguic;:ao de Descumprimento de Preceito Fundamental (Lei Federal 
9 .882/99) 8. Preambulo Constitucional 9. Dos Principios Fundamentals. 10. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentals. 11. Tutela Constitucional das Liberdades: 11.1 Habeas Corpus. 11.2 Habeas Data. 11.3 
Mandado de Seguranc;:a Individual. 11.4 Mandado de Seguranc;:a Coletivo. 11.5 Mandado de lnjunc;:ao. 
11.6 Direito de Certidao. 11.7 Direito de Petic;:ao. 11.8 Ac;:ao Popular. 12. Direitos Socials. 13 Direito de 
Nacionalidade. 14. Direitos Politicos. 15. Divisao Espacial do Poder. Organizac;:ao do Estado: 15.1 Uniao. 
15.2 Estados Federados. 15.3 Munidpios. 15.4 Distrito Federal e Territories. 16. Organizac;:ao dos 
Poderes. 16.1 Poder Legislative. 16.1.2 Processo Legislative 16.2 Poder Executive. 16.3 Poder Judiciario e 
Func;:5es Essenciais a Justic;:a. 17. Defesa do Estado e das lnstituic;:oes Democraticas. 18. Ordem 
Ecpn6mica e Financeira: 18.1. Prindpios Gerais da Atividade Financeira. 19. Ordem Social. 20. Ato das 

Disposic;:5es Constitucionais Transit6rias. 21. Ac;:5es de rito ordinaria, sumario e especial. Petic;ao inicial. 
Defesas do Reu: contestac;:ao, excec;:oes, reconvenc;:ao. Recursos. Reclamac;:ao. Representac;:ao. Tutelas de 
urgencia: tutela antecipada, tutelas cautelares. 

DIREITO DO TRABALHO: 1 Direito do Trabalho: conceito, caracterfsticas, divisao, natureza, func;:5es, 
autonomia. 2 Fundamentos e formac;:ao hist6rica do Direito do Trabalho. Tendencias atuais do Direito do 
Trabalho. Flexibilizac;:ao. Desregulamentac;:ao. 3 Fontes formals do Direito do Trabalho. Conceito, 
classificac;:ao e hierarquia. Conflitos e suas soluc;:5es. 4 Hermeneutica: interpretac;:ao, integrac;:ao e 
aplicac;:ao do Direito do Trabalho . Metodos basicos de exegese. 0 papel da equidade. Eficacia das 
normas trabalhistas no tempo e no espac;:o. Revogac;:ao. lrretroatividade. Direito adquirido. 5 Prindpios 
do Direito do Trabalho. Princfpios constitucionais do Direito do Trabalho. Distinc;:ao ent re principia e 
norma. 6 Renuncia e transac;:ao no Direito do Trabalho. Comissoes de Conciliac;:ao Previa. 7 Relac;:ao de 
trabalho e relac;:ao de emprego. Estrutura da relac;:ao empregatkia: elementos componentes; natureza 
jurfdica. 8 Relac;:5es de t rabalho lato sensu: trabalho aut6nomo, eventual, tempera rio, avu lse. Portuario. 
Lei n2 8.630/93. Estagio. Cooperativas de mao-de-obra. Contratos de trabalho por equipe. 9 Empregado: 
conceito, caracterizac;:ao. Altos empregados: trabalhadores intelectuais, exercentes de cargos de 
confianc;:a. Os diretores e os s6cios. Mae social. Indios. Aprendiz. Empregado domestico. 10 Empregador: 
conceito, caracterizac;ao. Cart6rio nao oficializado. Empresa e estabelecimento. Grupe econ6mico. 

Sucessao de empregadores. Cons6rcio de empregadores. Situac;:oes de responsabilizac;:ao empresarial. 
11 Trabalho rural : empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de protec;:ao ao trabalhador 
rural. 12 Tercei r izac;ao no Direito do Trabalho. Terceirizac;:ao lfcita e ilicita. Trabalho temporario. Entes 
estatais e terceirizac;:ao. Responsabilidade na terceirizac;:ao. 13 Contrato de emprego: denominac;ao, 
conceito, classificac;ao, caracterizac;ao. Trabalho voluntario. Morfologia do contrato. Elementos 
integrantes: essenciais, naturals, acidentais. Contratos especiais de trabalho. 14 Modalidades de 
contratos de emprego. Tipos de contratos a termo. Contrato de experiencia e perlodo de experiencia. 
Contrato de emprego e contratos afins. Diferenc;:as entre contratos de trabalho e locac;:ao de servic;:os, 
empreitada, representac;:ao comercial, mandata, sociedade e parceria. Pre-contratac;:5es: requisites para 
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configura~ao, efeitos, direitos decorrentes, hipotese de perdas e danos. 15 Formas de invalidade do 
contrato de emprego. Nulidades: total e parcial. Trabalho ilfcito e trabalho proibido. Efeitos da 

declara~ao de nulidade. 16 Trabalho infantil. Conceito e normas legals aplicaveis. Penalidades. Efeitos da 
contrata~ao. Doutrina da prote~ao integral da crian~a e do adolescente. Tratamento legal e 

constitucional. Os Conselhos Tutelares e de Direitos da Crian~a e do Adolescente: composic;ao e 

atribui~oes. 17 Normas de protec;ao ao trabalhador adolescente. Limites a contrata~ao. Est agio e 

aprendizagem: conceitos, distinc;ao e caracteristicas. Direitos do estagiario e do aprendiz. Requisites 
para a adoc;ao valida dos regimes de estagio e de aprendizagem. Trabalho Voluntario. 18 Efeitos do 
contrato de emprego: direitos, deveres e obrigac;oes das partes. Efeitos conexos do contrato: direitos 

intelectuais; inven~oes do empregado; direitos autorais e propriedade intelectual; indenizac;oes por 
dano moral e material. Os poderes do empregador no contrato de emprego: diretivo, regulamentar, 

fiscalizatorio e disciplinar. 19 Dura~ao do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de trabalho e 

horario de trabalho. Trabalho extraord inario. Acordo de prorrogac;ao e acordo de compensac;ao de 

horas. Banco de horas. Horas in itinere. Empregados exclufdos do direito as horas extras. Art. 62 da CLT. 
Jornadas especiais de trabalho. Bancario. Func;ao de confianc;a. Trabalho em regime de revezamento e 

em regime de tempo parcial. 20 Repousos. Repousos intrajornada e interjornada. Repouso semanal e 
em feriados. Remunerac;ao simples e dobrada. Descanso anual: ferias. 21 Remunerac;ao e salario: 
conceito, distinc;oes. Gorjetas. Caracteres e classificac;ao do salario. Composic;ao do salario. Modalidades 

de salario. Adicionais. Gratificac;ao. Comissoes·. 132 salario. Parcelas nao-salariais. Salario e indenizac;ao. 

Salario in natura e utilidades nao salariais. 22 Formas e meios de pagamento do salario. Protec;ao ao 

salario. 23 Equiparac;ao salarial. 0 principia da igualdade de salario. Desvio de func;ao . 24 Alterac;ao do 
contrato de emprego. Alterac;ao unilateral e bilateral. Transferencia de local de trabalho. Remoc;ao. 
Reversao. Promoc;ao e rebaixamento. Alterac;ao de horario de trabalho. Reduc;ao de remunerac;ao. Jus 
variandi. 25 lnterrupc;ao e suspensao do contrato de trabalho: conceito, caracterizac;ao, distinc;oes. 
Situac;oes tipificadas e controvertidas. 26 Cessac;ao do contrato de emprego: causas e classificac;ao. 

Rescisao unilateral : despedida do empregado. Natureza jurfdica da despedida. Limites. Rescisao 

unilateral: demissao do empregado. Aposentadoria. Forc;a maior. Factum principis. Morte. Resolu~ao 

por inadimplemento das obrigac;oes do contrato. Despedida indireta. Falta grave. Justa causa. Principios. 

Especies. 27 Obrigac;oes decorrentes da cessac;ao do contrato de emprego. lndenizac;ao por tempo de 

servic;o: conceito e fundamento jurfdico. lndenizac;ao nos casas de contrato a termo. Aviso previa. Multa 
do art. 477 da CLT. Procedimentos e direitos concernentes a cessac;ao do contrato. Homologac;ao. 
Quitac;ao. Efic<kia liberatoria. 28 Estabilidade e garantias provisorias de emprego: conceito, 

caracterizac;ao e distinc;oes. Formas de estabilidade. Teoria da nulidade da despedida arbitraria. 
Renuncia a estabilidade. Homologac;ao. Despedida de empregado estavel. Efeitos da dispensa arbitraria 

ou sem justa causa: readmissao e reintegrac;ao. lndenizac;oes rescisorias . Despedida obstativa. 29 0 
Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o. 30 Prescric;ao e decadencia no Direito do Trabalho. 31 
Seguranc;a e higiene do trabalho. Labor em circunstancias agressoras da saude e seguranc;a do 
empregado. Periculosidade e insalubridade. Trabalho da crianc;a, do menor e da mulher. A discriminac;ao 

no cont rato de trabalho. Trabalho noturno. 32 Dire ito Coletivo do Trabalho: definic;ao, denominac;ao, 

conteudo, func;ao. Os conf litos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solu~ao. Direito Coletivo: o 
problema das fontes normativas e dos princfpios jurfdicos. 33 Liberdade sindical. Convenc;oes 87 e 98 da 

OIT. Organizac;ao sindical. Modelo sindical brasileiro. Conceito de categoria. Categoria profissional 
diferenciada. Dissociac;ao de categorias. M embros da categoria e socios do sindicato. 34 Entidades 
sindicais: conceito, natureza jurfdica, estrutura, func;oes, requisites de existencia e atuac;ao, 

prerrogativas e limitac;oes. Garantias sindicais. Sistemas sindicais: modalidades e criterios de 

estrutu rac;ao sindical; o problema no Brasil. 35 Negocia~ao coletiva. Func;ao. Nfveis de negociac;ao. 

lnstrumentos normativos negociados: acordo coletivo e convenc;ao coletiva de trabalho. Efeitos das 
clausu las. Clausulas obrigacionais e clausulas normativas. lncorporac;ao das clausulas nos contratos de 
emp rego. 36 Mediac;ao e arbitragem no Direito do Trabalho. Poder normativo da Justic;a do Trabalho. 37 
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Atividades do Sindicato. Condutas antissindicais: especies e consequencias. 38 A greve no direito 
brasileiro. 39 Direitos e interesses difusos, coletivos e individuals homogeneos na esfera t rabalhista . 

DIREtTO PROCESSUAL DO TRABALHO: 1 Direito Processual do Trabalho. Prindpios. Fontes. Autonomia. 
lnterpreta~ao. lntegra~ao. Eficacia. 2 Organiza~ao da Justi~a do Trabalho. Composi~ao, funcionamento, 
jurisdi~ao e competencia de seus orgaos. Os juizos de Direito investidos de jurisdi~ao trabalhista. 3 0 
Ministerio Publico do Trabalho. Organiza~ao. Competencia. Atribui~oes . Lei Complementar n2 75/93. 
lnquerito civil publico. 4 Competencia da Justi~a do Trabalho: em razao da materia, das pessoas, 
funcional e do Iugar. Competencia lnternacional. Conflitos de Competencia. 5 Partes, procuradores, 
representa~ao, substitui~ao processual e litiscons6rcio. Assistencia Judiciaria. Justi~a Gratuita. Jus 
Postulandi. Mandato tacite. 6 Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais. 
Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunica<;ao dos atos processuais. Notifica~ao. Art. 769/CLT 
e a aplica~ao do Direito Comum e Direito Processual Comum. 7 Vicios do ato processual. Especies. 
Nulidades no processo do trabalho: extensao, princfpios, argui~ao, declarac;:ao e efeitos. Preclusao. 8 
Dissidio individual e dissldio coletivo. Distinc;:ao. Dissidio individual: procedimentos comum e 
sumarfssimo. Petic;:ao inicial: requisites, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido. 9 Audiencia. 
"Arquivamento". Conciliac;:ao. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Revel ia. Excec;:5es. 
Contestac;:ao. Compensa~ao. Reconvenc;:ao. 10 Provas no processo do t rabalho: principios, 
peculiaridades, oportunidade e meios. lnterrogat6rios. Confissao e consequencias. Documentos. 
Oportunidade de juntada. lncidente de falsidade. Pericia. Sistematica de realiza~ao das pericias. 
Testemunhas. Compromisso, impedimentos e consequencias. Onus da prova no processo do trabalho. 
11 Sentenc;:a nos dissldios individuals. Honorarios rpericiais e advocat icios. Termo de concilia~ao . e seus 
efeitos: perante as partes e terceiros. INSS. 12 Sist ema recursal trabalhista . Prindpios, procedimento e 
efeitos dos recursos. Recurso ordinaria, agravo de peti~ao, agravo de instrumento e embargos de 
declarac;:ao. Recurso adesivo. Pressupostos extrinsecos de admissibilidade dos recursos. Juizos de 
admissibilidade e de merito do recurso. 13 Recurso de revista . Pressupostos intrinsecos de 
admissibilidade. Prequestionamento. Materia de fato. Efeitos. Ju lzo de admissibilidade. Recurso nos 
dissidios coletivos. Efeito suspensive. 14 Execu~ao Trabalhista. Execu~ao provis6ria e execu~ao 

definitiva. Carta de senten~a. Aplica~ao subsidiaria da Lei de Execu~oes Fiscais. Execuc;:ao de quantia 
certa contra devedor solvente. Execu~ao de t itulos extrajudiciais. Execu~ao da massa falida. Liquida~ao 
da Senten~a. Mandado de Cita~ao. Penhora. 15 Embargos a Execu~ao. Exce~ao de pre-executividade. 
l mpugna~ao a senten~a de liquidac;:ao. Embargos de Terceiro. Fraude a execuc;:ao. 16 Expropria~ao dos 
bens do devedor. Arremata~ao. Adjudicac;:ao. Remi~ao. Execuc;:ae contra a Fazenda Publica: precatorios e 
dividas de pequeno valor. 17 Execuc;:ao das contribuic;:oes previdenciarias: competencia, alcance e 
procedimento. 18 lnquerito para apurac;:ao de falta grave. Conceito e denominac;:ao. Cabimento. Prazo. 
Julgamento do inquerito. Natureza e efeitos da sentenc;:a. 19 Ac;:oes civis admissiveis no processo 
trabalhista: ac;:ao de consignac;:ao em pagamento, ac;:ao de prestac;:ao de contas, mandado de seguranc;:a e 
ac;:ao monitoria. Ac;:ao anulatoria: de sentenc;:a e de clausu la de acordo ou convenc;:ao coletiva de 
trabalho. 20 Ac;:ao civil publica. Ac;:ao civil coletiva. Legitimados, legitimac;:ao autonoma, substitui~ao 
processual, condenac;:ao generica e liquidac;:ao. Coisa julgada e litispendencia. 21 Dissidio Coletivo. 
Conceito. Classificac;:ao. Competencia. lnstaurac;ao: prazo, legitimac;:ao e procedimento. Sentenc;:a 
normativa. Efeitos e vigencia. Extensao das decis5es e revisao. Ac;:ao de Cumprimento. 22 Ac;:ao rescisoria 
no processo do trabalho. Cabimento. Competencia. Fundamentos de admissibilidade. Juizo rescindente 
e julzo rescis6rio. Prazo para propositura. lnicio da contagem do prazo. Procedimento e recurso. 23 
Tutela antecipatoria de merito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho. 24 Procedimento 
ordinario, sumario e sumarissimo. 

DIREITO EMPRESARIAL: 1 Do Direito de Empresa. Do conceito de Empresa. Do Empresario. Da 
caracterizac;:ao e da inscri~ao . Da capacidade. Da Empresa Individual de Responsabi lidade Limitada. 2 Da 
Sociedade. Disposic;:oes gerais. Da sociedade nao personificada. Da sociedade em comum. Da sociedade 
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em conta de participac;ao. Da sociedade personificada. Da distinc;ao entre sociedade empresaria e nao 
empresaria. Desconsiderac;ao da personalidade juridica da sociedade empresaria. Das sociedades de 
pessoas. Da sociedade simples. Da sociedade em nome coletivo. Da sociedade em comandita simples. 
Da sociedade limitada. Da sociedade anonima. Da sodedade em comandita por ac;:oes. Da sociedade 
cooperativa. Das sociedades coligadas. 3 Da liqUJidac;:ao da sociedade. Da t ransformac;:ao, da 
incorporac;:ao, da fusao e da cisao das sociedades. Da sociedade dependente de autorizac;ao. 4 Do 
Estabelecimento. Disposic;oes gerais. 5 Dos Institutes Complementares. 6 Do registro. Do nome 
empresarial. Dos prepostos. Da escriturac;ao. 7 Da Recuperac;ao Judicial, Extrajudicial e da Falencia do 
Empresario e da Sociedade Empresaria. 8 Do Microempreendedor Individual, Da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte. 9 Dos Contratos Empresariais. 10 Dos Tftulos de Credito. 11 Das Sociedades 
por Ac;:oes. Lei 6.404/1976. 12 Dos Valores Mobiliarios. Do Mercado de Valores Mobiliarios. Da Comissao 
de Valores Mobiliarios. Lei 6.385/1976. 13 Do Sistema Financeiro Nacional. Lei 4.595/1965 . Da 
lntervenc;ao e Liquidac;ao Extrajudicial de lnstituic;oes Financeiras. Lei 6.024/1974. 14 Da Propriedade 
Jntelectual. Das Patentes. Dos Desenhos Industrials. Das Marcas. Das Jndicac;oes Geograficas. Dos Crimes 
contra a Propriedade Industrial. Da Transferencia die Tecnologia e da Franquia. 15 Ac;:oes de rito 
ordinaria, sumario e especial. Petic;:ao inicial, contestac;:ao, excec;:oes, reconvenc;:ao, impugnac;oes, 
replicas, memorials e manifestac;oes. Recursos. Cumprimento de sentenc;:a e processo de execuc;:ao. 
Tutelas de urgencia: tutela antecipada, tutelas cautelares. Procedimentos especiais de j urisdic;ao 
contenciosa. 16 Arbitragem. Lei 9.307/1996. 

DIREITO PENAL: 1 Hist6ria do Direito Penal. 2 Criminologia. 3 Polftica Criminal. 4 Princfpios penais e 
constitucionais. 5 Aplicac;ao da Lei Penal.· 6 Teoria Geral do Delito; 6.1 Conduta; 6.2 Relac;ao de 
Causalidade; 6.3 Tipo penal doloso; 6.4 Tipo penal culposo; 6.5 Tipicidade; 6.6 Antijuridicidade; 6.7 
Culpabilidade; 6.8 Consumac;ao e tentativa; 6.9 Desistencia Voluntaria; 6.10 Arrependimento eficaz; 6.11 
Arrependimento posterior; 6.12 Crime impassive!; 6.13 Erro de tipo e erro de proibic;:ao. 7 Concurso de 
Pessoas. 8 Penas e seus criterios de aplicac;:ao; 8.1 Origens e Finalidades das penas; 8.2 Especies de 
penas; 8.3 Aplicac;ao da pena; 8.4 Concurso de crimes; 8.5 Suspensao condicional da pena. 9 Efeitos da 
condenac;ao. 10 Reabilitac;:ao. 11 Medidas de seguranc;:a; 11.1 Execuc;:ao das medidas de seguranc;a. 12 
Causas Extintivas de Punibilidade. 13 Ac;:ao Penal. 14 Crimes em especie. 15 Execuc;ao Penal; 15.1 
Livramento condicional; 15.2 Progressao e regressao de regime; 15.3 Remic;:ao; 15.4 Detrac;ao; 15.5 
lncidentes de execuc;ao. 16 Leis Penais Especiais. DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Principios 
constitucionais e processuais penais. 2 lnquerito Po.licial e Ac;ao Penal. 3 Denuncia, Queixa-crime e 
representac;ao. 4 Ac;:ao Civil ex delicto. 5 Jurisdic;ao e Competencia. 6 Questoes e Processes lncidentes. 7 
Direito Probat6rio. 8 Do Juiz, do Ministerio Publico, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares 
da Justic;:a. 9 Atos de comunicac;ao no processo- Das citac;:5es e intimac;:5es. 10 Atos judiciais- Despacho, 
decisao e sentenc;:a. 11 Da Prisao e demais Medidas Cautelares 12. Liberdade Provis6ria. 13 
Procedimentos do CPP. 14 Procedimentos especiais na legislac;ao extravagante. 15 Nulidades. 16 
Recursos. 17 Ac;:oes Autonomas de lmpugnac;ao. 

DIREITO TRIBUTARIO E PROCESSUAL TRIBUTARIO: 1 Hermeneutica do Direito Tributario: vigencia, 
aplicac;:ao, interpretac;:ao e integrac;ao da lei tributaria. Direitos Humanos e Tributa<;:ao: o mfnimo 
existencial, as prestac;oes estatais obrigat6rias, a justi~a fiscal e a dignidade da pessoa humana. Sistema 
Tributario Nacional: evolu<;:ao constitucional, os principles constitucionais, os limites constitucionais 
impastos ao poder de tributar. Competencia Tributaria. Competencia Residual da Uniao. Especies 
Tributarias: Impastos. Taxas. Contribuic;:oes de Melhoria. Emprestimos Compuls6rios. Distribuic;ao de 
receitas tributarias. Legisla<;ao tributaria. Prescric;ao e Decadencia. Fato Gerador. Obrigac;:ao Tributaria. 
Credito Tributario: suspensao, extin<;ao, privilegios do cn~dito tributario. Responsabilidade Tributaria. 
Planejamento Fiscal. Administrac;ao Tributaria. Processo administrative fiscal : Consulta . Contencioso 
administrative. Processo judicial Tributario. Principios aplicaveis ao processo administrative e ao 
processo judicia l tributario. Revisibilidade Administrativa do Lanc;amento. lmpugnac;ao ao Auto de 
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lnfrac;ao. Ac;oes de iniciativa do fisco: execuc;ao fiscal, cautelar fiscal. A<;5es de iniciativa do contribuinte: 
anulat6ria do debito fiscal, declarat6ria, de consignac;ao em pagamento, de repetic;ao de indebito, 
mandado de seguranc;a. Tutela Antecipada contra o Poder Publico. Embargos a Execuc;ao Fiscal. Excec;ao 
de Pre-Executividade. Beneffcios fiscais: reduc;ao de base de calculo, alfquota zero, reduc;ao de prazos de 
aproveitamento de creditos, creditos presumidos, isenc;ao, anistia, moratoria. 
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ANEXO Ill 
MATERIAlS E PROCEOIMENTOS PERMITIDOS PARA CONSULTA 

PROVA PRATICO-PROFISSIONAL 

1} MATERIAL/ PROCEDIMENTOS PERMITIDOS 

• Legisla~ao nao comentada, nao anotada e nao comparada. 
• C6digos, inclusive os organizados que nao possuam remissao doutrinaria, jurisprudencia, 
informativos dos tribunais ou quaisquer comentarios, anota~oes ou compara~oes. 
• Leis de lntrodu~ao dos C6digos. 
• lnstru~;oes Normativas. 
• fnd ice remissivo. 
• Exposi~ao de Motivos. 
• Sumulas. 
• Enunciados. 
• Orienta~;oes Jurisprudenciais. 
• Regimento lnterno. 
• Resolw;oes dos Tribuna is. 
• Simples utiliza~ao de marca texto, tra~o ou simples remissao a artigos ou a lei. 
• Separa~ao de c6digos por cores, marcador de pagina, post-it com remissao apenas a artigo ou 
a lei, clipes ou similares. · 

Observacao: As remissoes a artigo ou lei sao permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. 
Quando f or verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente como intuito 
de burlar as regras de consulta previstas neste edital, articulando a estrutura de uma pe~;a juridica, o 
material sera recolhido, sem prejulzo das demais san~oes cabiveis ao examinando. 

2) MATERIAL/PROCEDIMENTOS PROIBIDOS 

• C6digos comentados, anotados ou comparados. 
• Jurisprudencias. 
• Anota~oes pessoais, manuscritas, impressas ou transcri~oes. 
• C6pias reprograficas (xerox). 
• Impresses da Internet. 
• lnformativos de Tribunais. 
• Livros de Doutrina, revist as, apostilas, calendarios e anota~;oes. 
• Dicionarios ou qualquer outro material de consulta. 
• legisla~ao comentada, anotada ou comparada. 
• Sumulas, Enunciados e Orienta~oes Jurisprudenciais comentadas, anotadas ou comparadas. 

Os examinandos deverao comparecer no dia de realiza~;ao da prova pratico-profissional ja com os textos 
de consu Ita com as partes nao permitidas devidamente isoladas por grampo ou fita a des iva, de modo a 
impedir sua uti l iza~ao, sob pena de nao poder consulta-los. 

0 examinando que, durante a aplica~ao das provas, estiver portando e/ou utilizando material proibido, 
ou se utilizar de qualquer expedient e que vise burlar as regras deste edital, especialmente as 
concernentes aos materiais de consulta, tera suas provas anuladas e sera automaticamente eliminado 
do Exame. 
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· ..... 
. ANEXO.IV . 

CRONOGRAMA GERAL.DE EVENTOS 

DATAS EVENT OS 
25/4/2011 Publicat;ao do edital 

25/4/2011 a 6/5/2012 Periodo de inscrit;5es 

25/4/2011 a 29/4/2012 Periodo de solicitat;ao de isent;ao da taxa de inscrit;ao 

21/5/2012 Divulgac;:ao dos locais de realizac;:ao da prova objet iva 

27/5/2012 Realizac;:ao da 1 ~ fase (prova objet iva) 

27/5/2012 Divulgat;.ao do gabarito preliminar da prova objetiva 

7/6/2012 Result ado prel iminar da 1~ fase 

7/6/2012 a 10/6/2012 Prazo recursal contra o resultado prel iminar da 1i! fase 

19/6/2012 Divulgac;ao do gabarito definit ive da 1i! fase 

19/ 6/2012 Divulgac;ao do resultado final da 1!! fase (prova objetiva) 

2/7/2012 Divulgac;ao dos locais de realizat;ao da prova pratico-profissional 

8/7/2012 Realizat;ao da 2~ fase (prova pratico-profissional) 

24/7/2012 Divulgac;ao do padrao de resposta da prova prcitico-profissional 

27/ 7/2012 Divulgat;ao do resultado preliminar da prova pratico-profissional 

28 a 31/7/ 2012 Prazo recursal acerca dlo resultado preliminar da 2~ fase 

14/8/2012 
Decisao dos recursos acerca do resultado preliminar e divulgat;ao do resultado 
final do Exame 
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ANEXO VI . 



CONSELHO FEDERAL 

Ordem dos Advogados 
do Brasil 

VII EXAME DE ORDEM UNIFICADO 

TIPO 1 - BRANCA 
Aten~ao! 

F U N 0 A ~ A 0 
GETULIO VARGAS 

FGV PROJETOS 

Voce esta recebendo um caderno de provas do tipo 1. Portanto, verifique se sua folha de respostas e, tambem, do tipo 1. 
Verifique se o numero deste caderno de provas coincide com o registrado no rodape de cada pagina. Caso contrario, 
notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providencias. 

lnforma~oes gerais 

• Voce recebera do fiscal de sal a o material descrito a seguir: 
a) uma folha destin ada as respostas das questoes objetivas formuladas na prova de tipo 1; 
b) este caderno de prova tipo 1, como enunciado das 80 (oitenta) questoes; sem repeti<;:ao ou falha, eo questionario de 
percep<;:ao sabre a prova, com 10 ( dez) questoes objetivas. 

• Ao receber a folha de respostas voce deve: 
a) conferir seu nome, numero de identidade e numero de inscri<;:ao; 
b) ler atentamente as instruc;:oes para a marca<;:ao das respostas das quest6es objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espac;:o reservado, com can eta esferografica transparente de cor azul ou preta. 

• As questoes sao identificadas pelo numero que se situa acima do seu enunciado. 

• Durante a aplicac;:ao da prova nao sera permitido: 
a) qualquertipo de comunicac;:ao entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autoriza<;:ao do fiscal de sal a; 
c) portar aparelhos eletronicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, telefone celular, maquina fotografica, protetor auricular, controle de alarme de carro etc., bem como relogio de 

qualquer especie, 6culos escuros ou quaisquer acess6rios de chapelaria, tais como chapeu, bone, gorro etc., eainda.:l 0a~,~~r~~r~B~iJ' 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer especie. '·1 '· "" 

• A FGV realizara a coleta da impressao digital dos examinandos na folha de respostas. ',' > ' .... · 
• Nao sera permitida a troca da folha de respostas por erro do examinando. .'r:;·''"~' 
• 0 tempo disponfvel para esta prova sera de 5 (cinco) horas,ja inclufdo otempo p~ram~rc~<;:~'~d~ f 
• Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas~ ·····•. •? · · .. ; tf;:,;~'i 
• Para fins de avaliac;:ao, serao levadas em considerac;:ao apenas as marca<;:6es reanz'a.dasn:a'7f~ 
• Somente ap6s decorridas duas horas do infcio da prova voce podera reti'ra·~-sJfda ,, . 

ente no decorrer dos ultimos 60 (sess~nta) n1:1 
~-: .:~ 

de questoes. 

o terminarAuaprova, voce devera, OB 

o fiscal di3§~Ja. Aquele que descu 
) ultim:g~~ e)(ari;inandos de -~ ......... --'' 
que,s~rao.t.rtilizados na rl"'r·ror·::o 

d~'\:onf~f~ncia da.docume 

0 9olocal;dep~ova~. c.aso algum "'"'""'''•'''• 
de.~pli~~c;:.~b;d~vera. a,~si~ar 

hadqpelos){dois)oljtros~xaminan · 



Questao 1 

Lara e s6cia de determinada sociedade de advogados com 
sede no Rio de Janeiro e filial em Sao Paulo. Foi convidada a 
integrar, cumulativamente e tambem como s6cia, os quadros 
de outra sociedade de advogados, esta com sede em Sao 
Paulo e sem filiais. Aceitou o convite e rapidamente 
providenciou sua inscri~ao suplementar na OAB/SP, tendo em 
vista que passaria a exercer habitualmente a profissao nesse 
est ado. 

A) Lara agiu corretamente, pols, considerando-se que 
passaria a atuar em mais do que cinco causas por a no em 
Sao Paulo, era necessaria que promovesse sua inscri~ao 
suplementar nesse estado. 

B) Lara nao agiu corretamente, pois e vedado ao advogado 
integrar mais de uma sociedade de advogados com sede 
ou f ilial na mesma area territorial do respective Conselho 
Seccional. 

C) Lara nao agiu corretamente, pols e vedado ao advogado 
integrar mais de uma sociedade de advogados dentro do 
territ6rio nacional. 

D) Lara agiu corretamente e sequer era necessaria que 
promovesse sua inscri~ao suplementar, pois passaria a 
exercer a profissao em Sao Paulo na qualidade de s6cia e 
nao de advogada empregada da sociedade em questao. 

Questao 2 

Determinado advogado, valendo-se dos poderes para receber, 
que lhe foram outorgados pelo autor de certa demanda, 
promove 0 levantamento da quantia depositada pelo reu e 
nao presta contas ao seu cliente, apropriando-se dos valores 
recebidos. Por tal infra~ao disciplinar, qual a san~ao prevista 
no Estatuto da Advocacia e da OAB? 

A) Censura, com possibilidade de conversao em 
advertencia, caso o advogado infrator preste contas ao 
seu cliente antes do fim do processo disciplinar 
instaurado na OAB. 

B) Suspensao pelo prazo de 30 (trinta) dias a 12 (doze) 
meses, perdurando a suspensao ate que o advogado 
satisfa~a lntegralmente a dlvida. 

C) Suspensao pelo prazo maximo de 30 (t rinta) dias. 
D) Exclusao. 

2 

Questao 3 

Aparecida, advogada da autora no ambito de determinada 
a<;ao indenizat6ria, bastante irritada com o conteudo de 
senten~a que julgou improcedente o pedido formulado, 
apresenta recurso de apela<;ao em cujas razoes afirma que o 
magistrado e burro e ignora as leis aplicaveis ao caso em 
exame. Disse ainda que tal senten<;a nao poderia ter outra 
explica<;ao, senao o fato de o magist rado ter recebido 
vantagem pecuniaria da outra parte. A respeito da conduta de 
Aparecida, e correto afirmar: 

A) Aparecida nao praticou crime nem conduta antietica, 
pois fez tais afirma<;oes no exercfcio da profissao, 
devendo at uar sem receio de desagradar ao magistrado. 

B) Aparecida praticou o crime de injuria, ao afirmar que o 
magistrado e burro e ignora as leis aplic.aveis ao caso e o 
de calunia, quando afirmou que o magistrado prolatara a 
senten<;a em questao por t er recebido dinheiro da outra 
parte. Alem disso, por todas as ofensas irrogadas, violou 
disposit ive do C6digo de Etica e Disciplina da OAB, que ' 
imp5e ao advogado o dever de urbanidade. 

C) Aparecida violou apenas dispositive do C6digo de Et ica e 
Disciplina da OAB, por desrespeitar o dever de 
urbanidade, mas nao praticou crime, uma vez que tern 
irnunidade profiSSiOnal, naO constituindo lnJUna, 
difama<;ao ou calunia puniveis qualquer manifesta<;ao de 
sua parte, no exercfcio de sua atividade, em juizo ou fora 
dele. 

D) Aparecida violou dispositive do Codigo de Etica e 
Disciplina da OAB, por desrespeitar o clever de 
urbanidade e praticou o crime de calunia ao afirmar que 
o magistrado prolatara a senten<;a em questao por ter 
recebido dinheiro da outra parte. Nao praticou crime 
quando afirmou que o magistrado e burro e ignora as leis 
aplicaveis ao caso, pois tern imunidade profissional, nao 
constituindo injuria punfvel qualquer manifesta<;ao de 
sua parte, no exerdcio de sua atividade, em juizo ou fora 
dele. 
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Questao 4 

0 advogado Joao apresentou petic;ao em determinada Vara 
Civel, pela qual fazia juntar o contrato de honorarios 
celebrado com seu cliente para aquela causa, bem como 
requeria a expedic;ao de mandado de pagamento em seu 
nome, a f im de receber seus honorarios diretamente, por 
deduc;ao da quant ia a ser recebida por seu constituinte. Sobre 
a hip6tese e a luz do que dispoe o Estatuto da Advocacia e da 
OAB, assinale a alternativa correta: 

A) 0 advogado tern direito a expedic;ao de mandado de 
pagamento em seu nome, para que receba diretamente 
seus honorarios, por deduc;ao da quantia a ser recebida 
pelo constituinte, devendo, para tanto, fazer juntar aos 
autos o contrato de honorarios. 

B) 0 advogado tem direito a expedic;ao de mandado de 
pagamento em seu nome, para que receba diretamente 
seus honorarios, por deduc;ao da quantia a ser recebida 
pelo const ituinte, devendo, para tanto, fazer juntar aos 
autos o contrato de honorarlos, bem como declarac;ao 
expressa de seu const ituinte anuindo com a realizac;ao do 
pagamento diretamente ao advogado. 

C) 0 advogado n~o tem direito a expedic;ao de mandado de 
pagamento em seu nome, para que receba diretamente 
seus hononirios, por deduc;ao da quantia a ser recebida 
pelo constituinte, mas · o magistrado pode assim 
determlnar, caso entenda conveniente. 

D) 0 advogado nao tem direito, em hip6tese alguma, a 
expedic;ao de mandado de pagamento em seu nome, 
para que receba diretamente seus hoi'IOrarios, por 
deduc;ao da quantia a ser recebida pelo constituinte. 
Mandados de pagamento, incluindo-se aqueles 
referentes aos honorarios do advogado, sao sempre 
expedidos em nome da parte. 

Questao 5 

Mevio e advogado, especializado em causas dveis, exercendo 
a profissao por longos anos, tendo sobressaido na defesa dos 
seus clientes e percebendo, como remunerac;ao, os seus 
hononlrios. Sendo f igura conhecida no municipio, onde exerce 
a profissao e possui domidlio, e convidado a ministrar palestra 
em estabelecimentos de ensino, divulgando a atuac;ao do 
advogado e sua posic;ao na sociedade. Um dos aspectos 
abordados esta relacionado a atividade do advogado como 
indispensavel a administrac;ao da justic;a. Nesses limites, 
consoante as normas estatutarias, e correto afirmar que 

A) o advogado exerce func;ao publica. 
B) exerce ministerio privado, exercendo func;ao social. 
C) atua na defesa de interesses patrimoniais privados, com 

func;ao publica. 
D) no seu ministerio privado, deixa de exercer func;ao social. 

3 

Questao 6 

0 escrit6rio Alpha, Beta e Gama Advogados Associados, 
especializado em advocacia criminal, foi alvo de medida 
cautelar de busca em apreensao, det erminada por juiz 
criminal, no ambito de a~ao penal em que diversos cl ientes do 
e.scrit6rio figuravam como acusados. 0 magistrado 
fundamentou a decisao de deferimento da medida de busca e 
apreensao apontando a gravidade dos crimes atribufdos pelo 
Ministerio Publico aos acusados, clientes do escrit6rio em 
questao, bem como a impossibilidade de obtenc;ao, por outros 
meios, de prova dos crimes por eles praticados. Considerando 
o que dispoem as normas aplicaveis a hip6tese, assinale a 
a lternativa correta: 

A) A inviolabilidade de escrit6rios de advocacia e absoluta, 
sendo ilegal e inconstitucional, em qualquer hip6tese, a 
realiza~ao de medida de busca e apreensao em seu 
interior. 

B) A inviolabil idade de escrit6rios de advocacia e relativa, 
podendo-se determinar medida de busca e apreensao 
em seu interior quando houver certeza de que serao 
encontradas provas do crime praticado pelo cliente do 
advogado que ali trabalhe. 

C) A inviolabilidade de escritorios de advocacia e relativa, 
podendo-se determinar medida de busca e apreensao 
em seu interior quando houver indicios de autoria e 
materialidade da pratica de crime por parte de advogado 
que ali trabalhe, sendo, no entanto vedada a utilizac;ao 
de documentos pertencentes a client es do advogado 
investigado, quando os mesmos nao estejam, por sua 
vez, sob formal investiga~ao. 

D) A inviolabilidade de escrit6rios de advocacia e relativa, 
podendo-se determinar medida de busca e apreensao 
em seu interior quando houver indfcios de autoria e 
materialidade da pratica de crime por parte de advogado 
que ali t rabalhe. Neste caso, a garantia da inviolabilidade 
resta absolutamente afastada, nao havendo limites para 
a rea liza~ao da medida. 

Questao 7 

Tfcio e advogado prestando servic;os a Junta Comercial do 
Estado Y. Exerce a atividade concomitantemente em escrit6rio 
proprio, onde atua em causas civis e empresariais. Um dos 
seus clientes postula o seu visto em atos constitutivos de 
pessoa juridica que pretende criar. Diante do narrado, a luz 
das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB, assinale a alternativa correta: 

A) Sendo urn cliente do escrit6rio, e inerente a atividade da 
advocacia o visto em atos const itutivos de pessoa 
juridica. 

B) Ao prestar servic;os para Junta Comercial, surge 
impedimenta previsto no Regulamento Geral. 

C) A analise do conteudo dos atos constitut ivos pede ser 
realizada pelo advogado tanto no escrit6rio quanto na 
Junta Comercial. 

D) A atua~ao na Junta Comercial gera impedimenta para 
ac;oes judiciais, mas nao para vist os em atos 
constitutivos. 
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Questao 8 

Esculapio, advogado, deseja comprovar o exerciCIO da 
atividade advocaticia, pois inscreveu-se em processo seletivo 
para contrata~ao por empresa de grande porte, sendo esse 
urn dos documentos essenciais para o certame. Diante do 
narrado, a luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto 
da Advocacia e da OAB, o efetivo exercicio da advocacia e 
comprovado pela participa<;ao anual minima em 

A) seis pet ic;oes iniciais civis. 
B) tres participa<;oes em audiencias. 
C) quatro pe<;as defensivas gerais. 
D) cinco atos privativos de advogado. 

Questao 9 

A multiplicidade de op<;oes para atua<;ao do advogado 
desenvolveu o ramo da Advocacia Publica. Assim, a luz das 
normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 
OAB, nela pod em ser integrados o(a), exceto: 

A) Advogado-Geral da Uniao. 
B) Defensor Publico 
C) Advogado (Procurador) de Autarquia. 
D) Advogado de Sociedade de Economia Mista. 

Questao 10 

Ticio, advogado militante ha longos anos, tern entrevero com 
o Juiz da Comarca W que, em altos brados, afirma que o 
causfdico e praticante de Chicanas e atos de ma-fe processual, 
sendo conhecido como eximio procrastinador da atividade 
processual, obstando o born desenvolvimento da Justi<;a. A luz 
das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB, e correto afirmar: 

A) Tais atos permitem o agravo do advogado se houver 
requerimento pessoal ao Presidente da Seccional. 

B) Havendo requerimento de qualquer pessoa podera 
ocorrer o desagravo ap6s decisao do Relator do 
processo. 

C) 0 desagravo e publico e promovido pelo Conselho 
competente podendo ocorrer de oficio. 

D) Caso constatado que a ofensa e decorrente do exerdcio 
da profissao podera ocorrer o arquivamento sumario. 

Questao 11 

Nos termos das normas do Regulamento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB, o Estagio Profissional de Advocacia e 
requisito para inscri~ao no quadro de estagiarios da OAB, 
sendo correto afirmar: 

A) E ministrado pela Seccional da OAB sem interven~ao de 
entidade de ensino superior. 

B) Pode ser ofertado por institui~ao de ensino superior em 
convenio com a OAB. 

C) Deve ter carga horaria minima de 360 horas distribuldas 
em do is anos de atividade. 

D) Pode ocorrer a complementa~ao de carga horaria em 
escrit6rios sem credenciamento junto a OAB. 
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Questao 12 

Nos termos do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB quanto a aquisi<;ao de patrimonio pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, revela-se correto afirmar que 

A) a alienac;ao de bens e ato privatlvo do Presidente da 
Seccional da OAB. 

B) a aquisic;ao de bens depende de aprova~ao da Diretoria 
da OAB. 

C) a onera<;ao de bens e ato do Presidente do Conselho 
Federal. 

D) a disposic;ao sobre OS bens m6veis e atribui~ao do 
Presidente da Seccional. 

Questao 13 

0 IBGE estima que nos pr6ximos trinta anos a previsiio e de 
que os idosos ultrapassem cinquenta milhoes de pessoas, o 
que correspondera a 28% da popula~ao brasileira. Os Direitos 
Humanos inerentes a populac;ao idosa no Brasil sao 
amplamente reconhecidos. A Constitui<;ao Federal estabelece 
que a familia, o Estado e toda a sociedade devem amparar 
pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar. Em 
1994 foi criado o Conselho Nacional do ldoso, por meio da Lei 
n!!. 8.842 e, atualmente, o Estatuto do ldoso (Lei n~: 

10. 741/03) contempla politicas diversas de prote~ao aos 
maiores de sessenta anos e estabelece, ainda, que os idosos 

A) tern direito a alimentos, mas a obriga<;ao alimentar e 
subsidiaria e nao cabe ao idoso optar por quem os 
prestara, devendo obedecer a ordem estabelecida na lei 
civil. 

B) devem contar com direito a prioridade, nisso consistindo, 
inclusive, priorldade no recebimento da restitui~ao do 
imposto de renda. 

C) podem ser admitidos em qualquer trabalho ou emprego, 
vedada, em qualquer hip6tese, discriminac;ao e fixac;ao 
de limite maximo de idade. 

D) maiores de sessenta e cinco anos tern direito a 
gratuidade dos transportes coletivos publicos urbanos, 
mesmo os servi~os · seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos servi~os regula res. 
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1estao 14 

ma, funcionaria de urn hospital, decide adotar urn recem
scido. Porem seu pedido de licen~a-maternidade e negado, 
r falta de previsao legal. lnconformada Joana ingressa na 
;ti~a Trabalhista, onde recebe decisoes favoraveis a luz dos 
ncfpios constitucionais, inclusive do Tribunal Superior do 
1balho. Porem, em ultima analise do caso, o Supremo 
bunal Federal decide pela denega~ao do pedido de licen~a 
1ternidade, operando-se o transite em julgado da decisao. 
gundo o Sistema lnteramericano de Direitos Humanos, qual 
·a a alternativa correta: 

Como a questao ja transitou em julgado no Poder 
Judiciario do pais acusado, Joana tera sua peti~ao 

inadmitida pela falta de cumprimento do requisite 
previsto na Conven~ao Americana de Direitos Humanos. 
Como a prote~ao da familia nao esta garantida pelo 
Pacto de Sao Jose da Cost a Rica, Joana t era sua peti~ao 
inadmitida pela falta de cumprimento do requisite 
previsto na Conven~ao Americana de Direitos Humanos. 
Joana podera ter sua peti~ao admitida pela Comissao 
lnteramericana de Direitos Humanos, que podera 
continuar a analisar o merito do assunto mesmo qu·e o 
Brasil tenha alterado a l egisla~ao sobre o t ema ap6s a 
decisao do caso de Joana pelo STF, passando a beneficiar 
maes adotivas, em face da impossibilidade de 
ret roatividade da norma para atingir coisa j ulgada. 
Joana nao podera ter sua peti~ao admitida, em razao de 
ser requisite indispensavel que estivesse representada 
por urn Estado-membro da Organiza~ao dos Estados 
Americanos, para apresentar a Comissao lnteramericana 
de Direitos Humanos a peti~ao que contem denuncia ou 
queixa de viola~ao da Conven~ao Americana de Direitos 
Humanos por urn outre Estado-parte do qual e nacional. 
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Questao 15 

A popula~ao do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira e 
surpreendida com o lan~amento do "Centro de Lan~amento 
de Foguetes da Cachoeira e da Pedreira" e pelo consequente 
processo de desapropria~ilo do local de moradia das 
popula~oes tradicionais. Os quilombolas procuram o Governo 
Federal, que se recusa em conferir os titulos de propriedade 
definitiva para a comunidade. Segundo o Sistema 
lnteramericano de Direitos Humanos, e correto afirmar: 

A) Como a questao versa sabre propriedade privada, 
questao nao abordada pelo Pacto de Sao Jose da Costa 
Rica, a popula~ao do Quilombo da Cachoeira e da 
Pedreira tera sua peti~ao inadmitida pela falta de 
cumprimento do requisite previsto na Conven~ao 

Americana de Direitos Humanos. 
B) Como o caso em tela versa sobre o direito do Estado 

sabre o seu territ6rio, a Soberania do Estado prevalece, e 
a popu la~ao do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira 
tera sua peti~ao lnadmitida pela falta de cumprimento 
do requisite previsto na Conven~ao Americana de 
Direitos Hum a nos. 

C) Como o caso versa sobre discrimina~ao racial, a 
popula~ao do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira 
devera estar representada por uma entidade nao
governamental que seja reconhecida em um ou mais 
Estados-membros da Organiza~ao dos Estados 
Americanos, e que inclua em suas finalidades 
institucionais 0 combate ao racismo, para apresentar a 
Comissao lnteramericana de Direitos Humanos a peti~ao 
que contem denuncia ou queixa de viola~ao da 
Conven~ao Americana de Direitos Humanos por um 
Estado-parte. 

D) Como a questao versa, tambem, sobre a prote~ao da 
familia, a popula~ao do Quilombo da Cachoeira e da 
Pedreira podera protocolar, diretamente por seus 
indivlduos ou representada por uma entidade nao
governamental que seja reconhecida em urn ou mais 
Estados-membros da Organiza~ao dos Estados 
Americanos, a peti~ao que contem denunCia ou queixa 
de violac;ao da Conven~ao Americana de Direitos 
Humanos por um Estado-parte a Comissao 
lnteramericana de Dlreitos Humanos. 

Questao 16 

De acordo com entendimento consolidado do STF e da 
doutrina, qual, dentre os 6rgaos e entidades listados abaixo, 
NAO precisa demonstrar pertinencia tematica como condi~ao 
para ajuizar A~ao Direta de lnconstitucionalidade? 

A) Mesa de Assemblela Legislativa ou Camara Legislativa 
(OF). 

B) Conselho Federal da OAB. 
C) Entidade deClasse de ambito nacional. 
D) Confedera~ao Sindical. 
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Questao 17 

Em case de vacancia dos cargos de Presidente da Republica e 
Vice-Presidente da Republica no pen ultimo anode mandate, 

A) o Presidente da Cfimara dos Deputados assume 
definitivamente o cargo. 

B) o Presidente do Senado Federal assume definitivamente 
o cargo. 

C) far-se-a nova elei~ao direta. 
D) far-se-a elei~ao indireta, pelo Congresso Nacional. 

Questao 18 

0 mandado de seguran~a coletivo NAO pode ser impetrado 
por 

A) organiza~ao sindical. 
B) partido politico com representa~ao no Congresso 

Nacional. 
C) entidade declasse de ambito nacional. 
D) associa~oes paramilitares. 

Questao 19 

As Emendas Constitucionals possuem urn peculiar sistema de 
iniciativa. Assim, revela-se corret o afirmar que podera surgir 
projeto dessa especie normativa por proposta de: 

A) mais de dais ter~os das Assembleias legislativas das 
unidades da Federa~ao, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a unanimidade de votes. 

B) mais de urn ter~o das Assembleias legislat ivas das 
unidades da Federa~ao, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a maioria simples de votos. 

C) mais da metade das Assembleias legislativas das 
unidades da Federa~ao, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a maioria relativa de votos. 

D) mais de urn ter~o das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federa~ao, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a unanimidade de votes. 

Questao 20 

A Constitui~ao de 1988 proibe qualquer discriminac;ao, por lei, 
entre brasileiros natos e naturatizados, exceto os casos 
previstos pelo proprio texto constitucional. Nesse sentido, e 
correto aflrmar que somente brasileiro nato pede exercer 
cargo de 

A) Ministro do STF ou do STJ. 
B) Diplomata. 
C) Ministro da Justic;a. 
D) Senador. 

Questao 21 

0 Governador do Estado K, preocupado com o resultado da 
balan~a comercial do seu Estado, conhecido pelo setor 
exportador, pretende regular a importa~ao de bens de 
determinados paises, apresentando, nesse sentido, projeto de 
lei a Assembleia legislativa. Em termos de competencia 
legislativa, esse tema e, nos termos da Constitui~ilo Federal, 

A) dos Estados 
B) da Uniao. 
C) do Distrito Federal 
D) dos Municipios. 
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Questao 22 

Esculapio da Silva, advogado, candidata-se a vaga destinada ao 
Quinto Constitucional no Tribunal de Justi~a do Estado W, 
Iegrande obter aprova~ao, e nomeado pelo Governador do 
Estado. Urn ano ap6s, candidata-se a vaga surgida pela 
aposentadoria de Desembargador estadual no Superior 
Tribunal de Justi ~a, vindo a ser escolhido. Diante de tal 
enunciado, revela-se correto afirmar: 

A) No Superior Tribunal de Justi~a existem vagas destinadas 
a Desembargador oriundo dos Tribunals de J usti~a, desde 
que magistrados de carreira. 

B) A divisao de vagas no Superior Tribunal de Justi~a 

permite o ingresso atraves de tres origens: 
Desembargadores estaduais, Juizes dos Tribunals 
Regionais Fed era is e Advogados. 

C) 0 Advogado oriundo do Quinto Const itucional nos 
Tribunals de J usti~a concorre como magistrado para 
ocupar vagas no Superior Tribunal de Justi~a. 

D) 0 ocupante do Quinto Constitucional podera concorrer a 
vaga existente no Superior Tribunal de Justic;a na vaga 
destinada aos advogados. 

Questao 23 

Ap6s assaltar Lima embarca~ao turist ica a 5 mil has nauticas da 
costa do Maranhao, urn bando de piratas consegue fugir com 
joias e dinheiro em duas embarcac;oes leves motorizadas. 
Comunicadas rapidament e do ocorrido, duas lanchas da 
Marinha que patrulhavam a area perseguiram e alcanc;aram 
uma das embarca~oes a 10 milhas naut icas das linhas de base 
a partir das quais se mede o mar territorial. A segunda 
embarca~ao, no entanto, s6 foi alcan~ada a 14 milhas nauticas 
das linhas de base. Ao final, todos as assaltantes foram presos 
e, ja em terra, entregues a Policia Federal. 
Com base no caso hipotetico acima, e correto afirmar que 

A) a prisao da primeira embarca~ao e legal, mas nao a da 
segunda, pois a ju risdi~ao brasileira se esgota nos limites 
de seu mar territorial, que e de 12 milhas nauticas 

. contadas das linhas de base. 
B) as duas prisoes sao ilegais, pois a competencia para 

reprimir crimes em aguas jurisdicionais brasileiras 
pertence exclusivamente a Divisao de Polfcia Aerea, 
Maritima e de Fronteira do Departamento de Policia 

· Federal. 
C) as duas prisoes sao I ega is, pois a primeira embarca~ao foi 

interceptada dentro dos limites do mar territ orial e a 
segunda dentro dos limites da zona contfgua, onde os 
Estados podem tomar medidas para reprimir as infra~oes 
as leis de seu territorio. 

D) a primeira prisao e ilegal, pois ocorreu em mar territorial, 
area de competencia exclusiva da Policia Federal, e a 
segunda prisao e legal, pois ocorreu em zona contigua, 
onde a competencia para reprimir qualquer ato que 
afete a seguranc;a nacional passa a ser da Marinha. 
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Quest.ao 24 

Um jato privado, pertencente a uma empresa norte
americana, se envolve em um incidente que resulta na queda 
de uma aeronave comercial brasileira em territ6rio brasileiro, 
provocando dezenas de mortes. A familia de uma das vitimas 
brasileiras inicia uma a~ao no Brasil contra a empresa norte
americana, pedindo danos materiais e marais. A empresa 
norte-americana alega que a competencia para j ulgar o caso e 
da justi~a americana. 
Segundo o dire ito brasileiro, o j uiz brasileiro 

A) tern competencia concorrente porque o acidente 
ocorreu em territ6rio brasileiro. 

B) nao tern competencia concorrente porque o reu e 
empresa estrangeira que nao opera no Brasil. 

C) nao tem compet€mcia, absoluta ou relativa, e devera 
remeter o caso, per carta rogat6ria, a justi~a americana. 

D) tern competencia concorrente porque a vitima tinha 
nacionalidade brasileira. 

Questao 25 

Joana tem 16 anos e esta internada no Educandario Celeste, 
na cidade de Piti6, por ato infracional equiparado ao crime de 
trafico de entorpecentes. 0 Estatuto da Crian~a e. do 
Adolescente regula situa~oes dessa natureza, consignando 
direitos do adolescente privado de liberdade. Diante das 
diposi~oes aplicaveis ao caso de Joana, e correto afirmar que 

A) Joana tem direito a visita~ao, que deve ser respeitado na 
frequencia mfnima semanal, e nao podera ser suspenso 
sob pena de viola~ao das garantias fundamentais do 
adolescente internado. 

B) e expressamente garantido o direito de Joana se 
corresponder com seus familiares e amigos, mas e 
vedada a possibilidade de avistar-se reservadamente 
com seu defensor. 

C) a autoridade j udiciaria podera suspender 
temporariamente a visita, exceto de pais e responsavel, 
se existirem motives series e fundados de sua 
prejudicialidade aos interesses do adotescente. 

D) as visitas dos pais de Joana poderao ser suspensas 
temporariamente, mas em tal situa~ao permanece o seu 
direito de continuar internada na mesma localidade ou 
naquela mais proxima ao domidlio de seus pais. 
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Questao 26 

Com forte inspira~ao constitucional, a Lei n!!. 8.069, de 13 de 
julho de 1990, consagra a doutrina da prote~ao integral da 
crian~a e do adolescente, assegurando-lhes direitos 
fundamentais, entre OS quais 0 direito a educar,;ao. 
lgualmente, e-lhes franqueado 0 acesso a cultura, ao esporte 
e ao lazer, preparando-os para o exercicio da cidadania e 
qualificar;ao para o trabalho, fornecendo-lhes elementos para 
seu plene desenvolvimento e realizar;ao como pessoa 
humana. De acordo com as disposi~oes expressas no Estatuto 
da Crian~a e do Adolescente, e correto afirmar que 

A) toda crianr;a e todo adolescente tem direito a serem 
respeitados per seus educadores, mas nao poderao 
contestar os criterios avaliativos, uma vez que estes sao 
estabelecidos pelas instancias educacionais superiores, 
norteados por diretrizes fiscalizadas pelo MEC. 

B) e dever do Estado assegurar a crianr;a e ao adolescente o 
ensino fundamental, obrigat6rio e gratuito, mas sem a 
progressiva extensao da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino medic. 

C) nao existe obrigatoriedade de matricula na rede regular 
de ensino aqueles genitores ou responsaveis pel a crian~a 
ou adolescente que, per convic~oes ideol6gicas, politicas 
ou rel igiosas, discordem des metodos de educa~ao 

escolastica tradicional para seus filhos ou pupilos. 
D) os dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental comunicarao ao Conselho Tutelar os cases 
de maus-tratos envolvendo seus alunos, a reiterar;ao de 
faltas injustificadas e a evasao escolar, esgotados os 
recursos escolares, assim como os elevados niveis de 
repetencia. 

Questao 27 

E correto afirmar que o poder de policia, conferindo a 
possibilidade de o Estado limitar o exerdcio da liberdade ou 
das faculdades de proprietario, em prot do interesse publico, 

A) gera a possibilidade de cobran~a de pre~o publico. 
Bl se instrumentaliza sempre, e apenas, por meio de alvara 

de autoriza~ao. 
C) para atingir os seus objetivos maiores, afasta a 

razoabilidade, em prot da predominancia do interesse 
publico. 

D) deve ser exercido nos limites da lei, gerando a 
possibilidade de cobran~a de taxa. 

Questao 28 

Sobre os bens publicos e correto afirmar que 

A) os bens de usc especial sao passive is de usucapiao. 
B) os bens de uso comum sao passiveis de usucapiao. 
C) os bens de empresas publicas que desenvolvem 

atividades economicas que nao estejam afetados a 
presta~ao de servir;os publicos sao passiveis de 
usucapiao. 

D) nenhum bern que pertenr;a a pessoa juridica integrante 
da administrac;ao publica indireta e passive! de 
usucapiao. 
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Questiio 29 

Acerca das modalidades de extin~ao des atos administrativos, 
assinale a alternativa correta. 

A) A renuncia configura modalidade de extint;ao por meio 
da qual sao extintos os efeitos do ato por mot ive de 
interesse publico. 

B) A cassa~ao configura modalidade de extin~ao em que a 
retirada do ato decorre de razoes de oportunidade e 
conveniencia. 

C) A revoga~ao configura modalidade de extint;ao que 
ocorre quando a retirada do ato se da por ter sido 
praticado em contrariedade com a lei. 

D) A caducidade configura modalidade de extint;ao em que 
ocorre a retirada do ate per ter sobrevindo norma 
juridica que tornou inadmissivel situa~ao antes permitida 
pelo direito e outorgada pelo ato precedente. 

Questao 30 

Em rela~ao as entidades que compoem a administrat;ao 
indireta, assinale a alt ernativa correta. 

A) Para a criat;ao de autarquias, e necessaria a edit;ao de 
uma lei autorizativa e posterior registro de seus atos 
constit utivos no respective "re~istro como cond i~ao de 
sua existencia. 

B) Para cria~ao de uma empresa publica, e necessana a 
edi~ao de uma lei especifica sem a exigemcia de registro 
de seus atos const itutivos no respective registro por se 
tratar de uma pessoa juridlca de direito publico. 

C) Para cria~ao de uma sociedade de economia mista, e 
necessaria a edi~ao de uma lei autorizativa e registro de 
seus atos constitut ivos no respective registro por se 
tratar de uma pessoa juridica de direito privado. 

D) Por serem pessoas jurfdicas, todas necessitam ter seus 
respectivos atos constitutivos registrados no respective 
registro como condi~ao de sua existencia. 
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Questao 31 

A empresa publica federal X, que atua no setor de pesquisas 
petroquimicas, necessita ampliar sua estrutura, para a 
constru~ao de dois galpoes industrials. Para tanto, decide 
incorporar terrenos contiguos a sua atual unidade de 
processamento, mediant e regular processo de 
desapropria~ao. 

A propria empresa publica declara aqueles terrenos como de 
utilidade publica e inicia as tratativas com os proprietaries dos 
terrenos- que, entret anto, nao aceitam o pret;o oferecido por 
aquela entidade. 
Nesse caso, 

A) se o expropriante alegar urgencia e depositar a quantia 
arbitrada de conformidade com a lei, tera direito a imitir
se proviso ria mente na posse dos terrenos. 

B) a desapropria~ao nao podera consumar-se, tendo em 
vista que nao houve concordancia dos t itulares dos 
terrenos. 

C) a desapropria~ao demandara a propositura de uma a~ao 
judicial e, por nao haver concordancia dos proprietaries, 
a contesta~ao podera versar sobre qualquer materia. 

D) OS proprietaries podedio opor-se a desapropria~ao, ao 
fundamento de que a empresa publica nao e competente 
para declarar um bem como de utilidade publica. 

Questao 32 

0 Municipio Y promove o tombamento de um antigo bonde, ja 
desativado, pertencente a urn colecionador particular. Nesse 
caso, 

A) o proprietario pode insurgir-se contra o ato do 
tombamento, uma vez que se t rata de um bern m6vel. 

B) o proprietario fica impedido de alienar o bem, mas pode 
proper a~ao visando a compelir o Municipio a 
desapropriar o bern, mediante remunera~ao. 

C) o proprietario podera alienar livremente o bern 
tomba~o, desde que o adquirente se comprometa a 
conserv<Ho, de conformidade com o ato de 
t ombamento. 

D) o proprietario do bern, mesmo diante do tombamento 
promovido pelo Municipio, podera grava-lo com o 
penhor. 

Questao33 

Acerca do instituto da posse e correto afirmar que 

A) o C6digo Civil estabeleceu urn rol taxativo de posses 
paralelas. 

B) e admissivel o interdito proibit6rio para a prote~ao do 
direito autoral. 

C) famulos da posse sao aqueles que exercitam atos de 
posse em nome proprio. 

D) a composse e uma situat;ao que se verifica na comunhao 
pro indiviso, do qual cada possuidor conta com uma 
fra~.ao ideal sobre a posse. 
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Questao 34 

A respeito da perfilha~ao e correto dizer que 

A) constitui ato formal, de livre vontade, irretratavel, 
incondicional e personalissimo. 

B) se torna perfeita exclusivamente por escritura publica ou 
instrumento particular. 

C) nao admite o reconhecimento de filhos ja falecidos, 
quando estes hajam deixado descendentes. 

D) em se tratando de filhos maiores, dispensa-se o 
consentimento destes. 

Questao 35 

Edgar, solteiro, maier e capaz, faleceu deixando bens, mas 
sem deixar testamento e contando com dois fllhos maiores, 
capazes e tambem solteiros, Lucio e Arthur. Lucio foi 
regularmente excluido da sucessao de Edgar, por te-lo 
acusado caluniosamente em jufzo, conforme apurado na 
esfera criminal. Sabendo-se que Lucio possui um filho menor, 
chamado Miguel, assinale a al ternativa correta. 

A) o quinhao de Lucio sera acrescido ~ parte da heran~a a 
ser recebida por seu irmao, Arthur, tendo em vista que 
Lucio e considerado como se morto fosse antes da 
abertur9 da sucessao. 

B) 0 quinhao de Lucio sera herdado por M iguel, seu filho, 
por representa~ao, tendo em vista que Lucio e 
considerado como se morto fosse antes da abertura da 
sucessao. 

C) o quinMo de Lucio sera acrescido ~ parte da heran~a a 
ser recebida por seu irmao, Arthur, tendo em vista que a 
exclusao do herdeiro produz os mesmos efeitos da 
renuncia a heran~a . 

D) 0 quinhao de Lucio se equipara, para todos os efeitos 
legais, a heran~a jacente, ficando sob a guarda e 
administra~ao de um curador, ate a sua entrega ao 
sucessor devidamente habilitado ou a dec lara~ao de sua 
vac§ncia. 

Questao 36 

Em rel a~Yao a responsabilidade civil, assinale a alternativa 
correta. 

A) A responsabilidade civil objetiva indireta e aquela 
decorrente de ato praticado por animais. 

B) 0 C6digo Civil preve cxpressamente como excludente do 
dever de indenizar os danos causados por animais, a 
culpa exclusiva da vitima e a for'Ya maior. 

C) Empresa locadora de veiculos responde, civil e 
subsidiariamente, com o locatario, pelos danos por este 
causados a terceiro, no uso do carro alugado. 

D) Na a~ao de indeniza~ao por dane moral, a condena~ao 
em montante inferior ao postulado na inicial implica em 
sucumbencia reciproca. 
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Questao 37 

A prote~ao da pessoa e uma tendencia marcante do atual 
direito privado, o que leva alguns autores a conceberem a 
existencia de uma verdadeira clausula geral de tutela da 
personalidade. Nesse sentido, uma das mudan~as mais 
celebradas do novo C6digo Civil foi a introdu~ao de um 
capitulo proprio sabre os chamados direitos da personalidade. 
Em relacao a dlsciplina legal dos dlreitos da personalidade no 
C6digo Civil, e correto afirmar que 

A) havendo lesao a direito da personalidade, em se 
tratando de morto, nao e mais possivel que se reclamem 
perdas e danos, vis to que a morte poe fim a existencia da 
pessoa natural, e OS direitos personalissimos sao 
intransmissiveis. 

B) como regra geral, os direitos da personalidade sao 
intransmissiveis e irrenunciaveis, mas o seu exercicio 
podera sofrer irrestrita limitacao voluntaria. 

C) e permitida a disposi~ao grat uita do pr6prio corpo, no 
todo ou em parte, com ob]etlvo altrulstico ou cientffico, 
para depois da morte, sendo que tal ato de disposi~Yao 
podera ser revogado a qualquer tempo. 

D) em razao de sua maier visibilidade social, a prote~ao dos 
direitos da personalidade das celebridades e das 
chamadas pessoas publicas e mais flexivel, sendo 
permitido utilizar o seu nome para finalidade comercial, 
ainda que sem previa autoriza~:!o. 

Questao 38 

Mauro, entristecido com a fuga das cadelinhas lila e Gopi de 
sua residencia, as quais dedicava grande carinho e afeicao, 
promete uma vultosa recompensa para quem eventualmente 
viesse a encontra-las. Ocorre que, no mesmo dia em que 
coloca os avisos publicos da recompensa, ao conversar 
privadamente com seu vizinho Joao, afirma que nao ira, na 
realidade, dar a recompensa anunciada, embora assim o tenha 
prometido. Por coincidencia, no dia seguinte, Joao en contra as 
cadelinhas passeando tranqullamente em seu quintal e as 
devolve imediatamente a Mauro. Neste case, e correto 
afirmar que 

A) a manifestac;ao de vontade no sent ido da recompensa 
subsiste em relac;ao a Joao ainda que Mauro tenha feito 
a reserva mental de nao querer o que manifestou 
originariamente. 

B) a manifesta~ao de vontade no sentido da recompensa 
nao subsiste em rela~ao a Joao, pois este tomou 
conhecimento da altera~Yiio da vontade original de 
Mauro. 

C) a manifesta~ao de vontade no sentido da recompensa 
nao mais tera validade em re la~o a qualquer pessoa, 
pois ela foi alterada a partir do momenta em que foi feita 
a reserva mental por parte de Mauro. 

D) a manifesta~ao de vontade no sentido da recompensa 
subsiste em re la~:!o a toda e qualquer pessoa, pois a 
reserva mental nao tern o condao de modificar a vontade 
originalmente tornada publica. 
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Questiio 39 

0 policial militar Marco Antonio e proprietario de uma casa de 
praia, localizada no balne<kio de Guarapari/ES. Par ocasi:io de 
seu exerdcio profissional na cidade de Vit6ria/ES, a casa de 
praia foi emprestada ao seu primo Fabiano, que Ia reside com 
sua familia ha mais de tres anos. Ocorre que, par interesse da 
administra~ao publica, Marco Antonio foi removido de oficio 
para a cidade de Guarapari/ES. Diante de tal s itua~ao, Marco 
Antonio decidiu notificar extrajudicialmente o prime para que 
este desocupe a referida casa no prazo improrrogavel de 30 
dias. 
Considerando a situa~ao hipotetica, assinale a alternativa 
correta. 

A) 0 contrato firmado verbalmente entre Marco Antonio e 
Fabiano eo comodato e a fixa~ao do prazo minima de 30 
dias para desocupa~ao do im6vel encontra-se expressa 
em lei. 

B) Conforme entendimento pacifica do STJ, a notifica~ao 

extrajudicial para desocupa~ao de im6vel dado em 
comodato verbal par prazo indeterminado e 
imprescindivel para a reintegra~ao da posse. 

C) A especie de emprestimo firmado entre Marco Antonio e 
Fabiano e o mutua, pols recai sobre bem im6vel 
inconsumivel. Nesta modalidade de contrato, a 
notifica~ao extrajudicial para a restitui~ao do bern, par si 
s6, coloca o mutuario em mora e obriga-o a pagar 
aluguel da coisa at e sua efetiva devolur;ao. 

D) Tratando-se de contrato fi rmado verbalmente e par 
prazo indeterminado, Marco Antonio pode colocar fim 
ao contrato a qualquer momenta, sem ter que 
apresentar motivo, em decorrencia da aplicar;ao das 
regras da chamada den uncia vazia. 

Questao 40 

0 duple grau de j u risdi~ao obrigat6rio, tambem conhecido 
como reexame necessaria ou recurso de offcio, e institute 
contemplado no art. 475 do CPC e visa a proteger a Fazenda 
Publica, constituindo uma de suas principals prerrogativas. 
Com rela~;ao a esse institute, e correto afirmar que 

A) se aplica o duple grau de jurisdic;ao obrigatorio a toda 
decis~o proferida contra Fazenda Publica. 

B) e pressuposto de admissibilidade do reexame necessaria 
a interposic;ao de apela~ao pela Fazenda. 

C) se aplica o duple grau obrigat6rio a senten~a que julga 
procedente, no todo ou em parte, embargos a execu~;ao 
de dfvida at iva da Fazenda Publica, independentemente 
do valor do debito. 

D) nao se aplica o duplo grau obrigat6rio se a sentenr;a 
estiver fundada em jurisprudencia do plenario do 
Supremo Tribunal Federal. 
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Questao 41 

Quando duas ou mais demandas individuals possuem o 
mesmo pedido e/ou a mesma causa de pedir, diz-se que sao 
conexas. Nessa situa~ao, se estiverem tramitando em juizos 
diversos, poderao ser reunidas para julgamento conjunto pelo 
juizo prevento. 
Caso esses j ufzos tenham competencia territorial diversa, e 
correto afirmar que sera considerado prevento aquele 

A) em que se proferiu o primeiro despacho liminar positive. 
B) para o qual primeiro foi distribufda a petir;ao inicial. 
C) que tiver, ao tempo da argui~ao da conexao, praticado o 

maior numero de atos processuais. 
D) em que se realizou a primeira cita~ao valid a. 

Questao 42 

As regras processuais imp5em as partes deveres que devem 
ser observados ao Iongo do processo j udicial. Tais deveres 
tem, como corol;kio 16gico, a existencia de uma 
responsabilidade processual civil. 
Acerca de tal responsabilidade, e correto afi rmar que 

A) a responsabilidade por dano processual nao pode ser 
reconhecida em face de terceiros intervenientes, sendo 
um fenomeno tipicamente ~trelado a atua~ao das partes 
da demanda. 

B) havendo mais de um litigante de ma-fe, o juiz deven\ 
condena-los na propor~ao de seus interesses ou 
solidariamente, caso tenham se coligado para lesar o 
adversario. 

C) a indeniza~ao a ser fixada imediatamente ap6s a pratica 
do ato punlvel podera exceder vinte por cento sabre o 
valor da causa, ficando sua fi><a~ao sujeita ao livre arbft rio 
do juiz. 

D) a apresenta~ao em jufzo de peti~ao que nao 
corresponda, com perfei~ao, ao original anteriormente 
remetido por fax, nao enseja responsabiliza~ao por dana 
processual, mas tao somente a prat ica de crime a ser 
punido nos termos do C6digo Penal. 

Questao 43 

A respeito do processo de execu~ao, assinale a alternativa 
correta. 

A) A senten~a arbitral, a letra de dimbio, a nota promiss6ria 
e a duplicata sao t ftulos executives extrajudiciais. 

B) 0 exequente podera, no ato da distribuir;ao, obter 
certidao comprobat6ria do aj uizamento da execu~;ao, 

para fins de averba~;ao no registro de im6veis, de 
veiculos ou outros bens sujeit os a penhora ou arresto. 

C) 0 executado que, intimado, nao indica ao juiz a 
localizar;ao de seus bens, nao prat ica ato atentat6rio a 
dignidade da justi~;a. 

D) A ausencia de liquidez nao impede a instaura~ao do 
processo de execu~;ao. 
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Questao 44 

Com base na tutela coletiva, e correto afirmar que 

A) sao direitos individuals homogeneos OS transindividuais, 
de natureza indivisivel, de que sejam titu lares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato. 

B) em uma a~ao civil publica tratando de direitos coletivos 
em sentido estrito, a coisa julgada se forma ultra partes, 
mas limitadamente ao grupo, categoria ou dasse, ate 
mesmo no case de o pedido ser julgado improcedente 
por insuficiencia de prova. 

C) o mandado de seguran<;a coletivo, nos termos da Lei n!!. 
12.016/2009, nao induz litispendencia para as a~oes 

individuals, mas os efeitos da coisa julgada s6 
beneficiarao o impetrante a titulo individual se for 
requerida a desistencia de seu mandado de seguran~a 
individual, no prazo de 30 dias a contar da ciericia da 
impetra<;ao do mandado de seguran<;a coletivo. 

D) em uma a<;ao civil publica, o Ministerio Publico somente 
podera atuar como parte, tutelando os interesses 
transindividuais nas hip6teses previstas no Paragrafo 
unico do artigo 1°, da Lei n!!. 7.347/85, ou seja, a<;5es de 
natureza pevidenciaria, tributaria, ou re latlvas ao FGTS. 

Questao 45 

Nos termos do CPC, cabe a~ao recls6ria 

A) quando proposta pelo Ministerio Publico, caso nao tenha 
side ouvido em processo em que the era obrigat6ria a , 
interven~ao, salvo se a senten<;a de merito for efeito de 
colusao das partes. 

B) na hip6tese em que se verifique fundamento para 
invalidar confissao, ainda que nessa nao tenha se 
baseado a senten~a. ou quando em erro de fate for 
fundada a senten<;a de merito. 

C) depois de transitada em julgado a senten~a de merito, o 
autor obtiver documento novo, cuja existencia ignorava, 
capaz, por si s6, de the assegurar pronunciamento 
favoravel. 

b) quando a senten<;a de merito for proferida por juiz 
relativamente incompetente, ou for verificada que foi 
dada por concussao, prevarica~ao ou corrup<;ao do juiz. 
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Questao46 

Martins celebrou neg6cio juridico com a empresa Zoop Z para 
o fornecimento de dez volumes de determinada mercadoria 
para entretenimento infantil. No contrato restava 
estabelecido que Martins vlstoriara toda mercadoria antes da 
aquisi<;ao e que o consumidor retiraria os produtos no 
deposito da empresa. Considerando tal situa~ao ficticia, 
assinale a alternativa correta a luz do disposto na Lei n2. 
8.078/90, de acordo com cada hip6tese abaixo apresentada: 

A} A garantia legal do produto independe de termo 
expresso no contrato, bem como e licito ao fornecedor 
estipular que se exlme de responsabilidade na hip6tese 
de vieJo de qualldade por lnadequa<;ao do produto, desde 
que fundada em ignorancia sobre o vicio. 

B) E nula de plene direito a clausula contratual que exonere 
a contratada de qualquer obriga~ao de indenizar por 
vicio do produto em razao de ter sido a mercadoria 
vistoriada previamente pelo consumidor. 

C) 0 contrato poderia prever a impossibilidade de 
reembolso da quantia por Martins, bem como ter 
t ransferido previamente a responsabilidade por eventual 
vfcio do produto, com exclusividade, ao fabricante. 

D) A Zoop Z tern liberdade para estabelecer 
compulsoriamente a utiliza<;ao de arbitragem, bern como 
exigir o ressarcimento dos custos de cobran~a da 
obriga~ao de Martins, sem que o mesmo seja conferido 
contra o fornecedor. 

Questao 47 

A telespectadora Marla, ap6s assistir ao anunc1o de certa 
maquina fotografica, ligou e comprou o produto via telefone. 
No dia 19 de mar<;o, a camera chegou ao seu endere~o. Ace rca 
dessa situa~ao, assinale a alternativa correta. 

A) A contar do recebimento do produto, a consumidora 
pode exercer o direito de arrependimento no prazo 
prescricional de quinze dlas. 

B) Mesmo que o produto nao tenha defeito, se Maria se 
arrepender da aquisi<;ao e desistir do contrato no dia 25 
de mar~o do mesmo ano, os valores eventualmente 
pagos, a qualquer titulo, deverao ser devolvidos, 
monetariamente atualizados. 

C) Se, no dia 26 de mar~o do mesmo ano, a consumidora 
pretender desistir do contrato, nao podera faze-lo, pols, 
alem de o prazo decadencial j a ter fluido, os contratos 
sao regidos pelo brocardo pacta sunt servanda. 

D) Ap6s o prazo de desistencia, que e decadencial, Maria 
nao podera reclamar de vicios do produto ou de 
desconformidades entre a oferta apresentada e as 
caracteristicas do bem adquirido, a nao ser que exista 
garantia contratual. 
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Questao 48 

Em rela~ao a Sociedade em Conta de Participa~ao NAO e 
correto afirmar que 

A) e uma sociedade empresaria personificada e de pessoas. 
B) a atividade constitutiva do objeto social deve ser 

exercida unicamente pelo s6cio ostensive. 
C) o contrato social produz efeito somente entre os s6cios. 
D) as contribui~oes dos s6cios participante e ostensive 

consti t uem patrimonio especial. 

Quest ao 49 

Com rela~ao ao institute do aval, e correto afirmar que 

A) e necessaria o protesto para a cobran~a dos avalistas do 
emitente e dos endossantes de notas promiss6rias. 

B) o avalista, quando executado, pode exigir que o credor 
execute primeiro o avalizado. 

C) o aval pode ser lan~ado em documento separado do 
titulo de cn:!dito. 

D) a obriga~ao do avalista se mantem, mesmo no caso de a 
obriga~ao que ele garantiu ser nula, exceto se essa 
nulidade for decorrente de vicio de forma. 

.Questao 50 

Sobre as marcas, e correto afirmar que 

A) a marca de alto renome e sinonimo de marca 
notoriamente conhecida. 

B) a vig€mcia do registro da marca e de 5 (cinco) anos, 
sendo prorrogavel por periodos iguais e sucessivos. 

C) e permitida a cessao do pedido de registro de marca, 
caso o cessionario atenda aos requisites legals. 

D) a marca de produto ou servi~o e aquela usada para 
identificar produtos ou servi~os provindos de membros 
de uma determinada entidade. 

Questao 51 

Sobre os direitos dos acianistas, e correto afirmar que 

A) o direito de voto e garantido a toda acianista, 
independente da especie ou classe de a~oes de que seja 
titular. 

B) os acionistas devedio receber dividendos obr igat6rios 
em todos os exercicios socials. 

C) o acionista tera direito de se ret irar da companhia caso 
clausula compromiss6ria venha a ser introduzida no 
estatuto social. 

D) o acionista tern o direito de fiscalizar as atividades sociais 
e send a titular de mais de 5% do capital podera requerer 
judicialmente a exib i~ao dos livros da companhia, cas.o 
haja suspeita de irregularidades dos administ radores. 
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QuesUio 52 

Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponde 
a um credito que deve ser classificado como extraconcursal: 

A) Multas por infra~ao do C6digo de Postura Municipal. 
B) Custas judiciais relativas as a~oes e execu~oes em que a 

massa tenha sido vencida. 
C) Creditos quirografarios sujeitos a recupera~ao judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou servi~os que 
continuaram a prove-lo norma lmente ap6s o pedido de 
recupera~ao judicial. 

D) Os saldos dos cn!!ditos nao cobertos pelo produto da 
aliena~ao dos bens vinculados ao seu pagamento. 

Questao 53 

No que se refere aos emprestimos compuls6rios, NAO e 
correto afirmar que 

A) sao restituiveis. 
B) podem ser instituidos por medida provis6ria, desde que 

haja relevancia e urgencia. 
C) a competencia para sua institui~ao e exclusiva da Uniao 

Federal. 
D) podem ser instituidos em caso de guerra extern;~ ou sua 

iminencia e, neste caso, nao respeitam o principia da 
anterioridade. 

Questiio 54 

A Lei X, pramulgada em 20 de out ubro de 2008, determinou a 

majora~ao do ISS. Ja a Lei Y, promulgada em 16 de novembro 
de 2009, reduziu o ICMS de servi~os de telecomunica~ao. Por 
fim, o Decreta Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para 
compras no exterior. Diante dessas hip6teses, e correto 
afirmar que 

A) o ISS pod era ser cabrado somente quando decorridos 90 
dias da publica~ao da Lei X, ao passo que os novos 
valores do ICMS e do IOF poderao ser cobradas a partir 
da publica~ao dos diplomas legais que os 
implementaram. 

B) todos os impastos mencionados no enunciado somente 
poderao ser cobrados no exerdcio financeiro seguinte a 
publica~ao do diploma legal que os alterou por fa r~a do 
prindpio da anterioridade. 

C) na hip6tese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS esUio 
sujeitas ao principia da anterioridade nonagesimal, 
considerada garantia individual do contribuinte cuja 
viola~ao causa o vicio da inconstitucionalidade. 

D) o IOF, impasto de cunho nitidamente extrafiscal, em 
rela~ao ao principia da anterioridade, esta sujeito apenas 
a anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 
90 dias da publica~ao do decreta que alterou sua 
aliquota para que possa ser cobrado. 
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Questao 55 

A expirac;ao do prazo legal para lanc;amento de um tribute, 
sem que a autoridade administrativa fiscal competente o 
tenha constitufdo, caracteriza hip6tese de 

A) remissao. 
B) prescric;ao. 
C) decadencia. 
D) transac;ao. 

Questiio 56 

Determinada pessoa ffsica adquire de outra um 
est abelecimento comercial e segue na explorac;ao de suas 
atividades, cessando ao vendedor t oda a atividade 
empresarial. Nesse caso, em relac;ao aos tributes devidos pelo 
estabelecimento comercial ate a data da aquisic;ao do referido 
neg6cio jurfdico, o novo adquirente responde 

A) pela meta de dos tributes. 
B) subsid iariamente pela integralidade dos tributes. 
C) int egral mente por todos os t ributes. 
D) solidariamente, com o antigo proprietario, por todos os 

t ributes. · 

Questao 57 

0 Prefeito do Municipio de Belas Veredas, ap6s estudos 
tE!cnicos e realizac;ao de audiemcia publica, decide pela criac;ao 
de um parque, em uma area onde podem ser encont rados 
exemplares exuberantes de Mata Atlantica. Assim, edita 

decreto que fi)(a os limites do novo parque municipal. 
Passados dois anos, recebe pedidos para que o parque seja 
reavaliado e t ransformado em uma Area de Relevante 
Interesse Ecol6gico, com uma pequena reduc;ao de seus 
limites. Tendo em vista a situac;ao descrita, assinale a 
alternat iva corret a. 

A) Em razao do prindpio da simetria das formas no direito 
ambiental, a Unidade de Conservac;ao criada por ato do 
Poder Executive paden~ ser reavaliada e ter seus limites 
reduzidos tambem por decreta. 

B) Como a Mata At lantica e considerada patrim6nio 
nacional, por forc;a do art. 225, §4!1, da CRFB, apenas a 
Uniao possui competencia para a criac;ao de unidades de 
conservac;ao que incluam tal bioma em seus limites. 

C) A criac;ao do parque e constitucional e legal, mas, como a 
area esta deflnida como Unidade de Conservac;ao de 
Protec;ao Integral, a alterac;ao para Area de Relevante 
Interesse Ecol6gico, que ~ de Unidade de Conservac;ao de 
Uso Sustentavel, com reduc;ao de limites, so pode ser 
feita por lei. 

D) A reavaliac;lio podera ser feita por decreto, uma vez que 
a Area de Relevante Interesse Ecol6gico tambem e uma 
Unidade de Conservac;ao do grupo de protec;ao int egral. 
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Questao 58 

Um shopping center, que possui cerca de 250 lojas e 
estacionamento para dois mil veiculos, foi construfdo ha doze 
anos sobre um ant igo aterro sanitaria e, desde sua 
inaugurac;ao, sofre com a decomposic;ao de material organico 
do subsolo, havendo emissao diaria de gas metano, em niveis 
considerados perigosos a saude humana, podendo causar 
explos5es. Em razao do caso exposto, assinale a atternativa 
correta: 

A) Como o shopping foi construido ha mais de cinco anos, a 
obriga~ao de elaborar estudo previo de impacto 
ambiental e de se submeter a licenciamento ja 
prescreveu. Assim o empreendimento podera continuar 
funcionando. 

B) A licen~a de operac;ao ambiental tem prazo de validade 
de dez anos. Logo o shopping ja cumpriu com suas 
obriga~oes referentes ao licenciamento e ao estudo 
previa de impacto ambiental, e podera continuar com 
suas atividades regularmente. 

C) A decomposi~ao de material organico continua 
ocorrendo, e e considerada perigosa a saude hu mana e 
ao meio ambiente. Logo, o shopping center em questao 
podercl ser obrigado pelo 6rgao ambiental competente a 
adotar medidas para promover a dispersao do gas 
metana, de forma a minimizar ou anular os riscos 
ambientais, mesmo que ja possua licenc;a de operac;ao 
valida. 

D) Caso o shopping center possua licenc;a de operac;ao 
valida, nao podera ser obrigado pelo 6rgao ambiental 
competente, no caso exposto, a adotar novas medidas 
para a dispersao do gas metano. Apenas no memento da 
renovac;ao de sua licen~a de opera~ao podera ser 
obrigado a adquirir novo equipamento para tal fim. 

Questao 59 

Baco, ap6s subtrair um carro esportivo de determinada 
concessionaria de velculos, t elefona para M inerva, sua amiga, 
a quem conta a empreitada criminosa e pede ajuda. Baco 
sabia que M inerva morava em uma grande casa e que poderia 
esconder o carro facilmente Ia. Assim, pergunta se Minerva 
poderia ajuda-lo, escondendo o carro em sua residencia. 
Minerva, apaixonada por Baco, aceita prestar a ajuda. Nessa 
situac;ao, Miner:va deve responder por 

A) participa~ao no crime de furto praticado por Baco. 
B) recepta~ao. 

C) favorecimento pessoal. 
D) favorecimento real. 
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Questao 60 

John, cidadao ingles, capiUio de uma embarca~ao particular de 
bandeira americana, e assassinado por Jose, cidadao 
brasileiro, dentro do aludido barco, que se encontrava 
atracado no Porto de Santos, no Estado de Sao Paulo. 
Nesse contexte, e correto afirmar que a lei brasileira 

A) nao e aplicavel, uma vez que a embarca~ao e americana, 
devendo Jose ser processado de acordo com a lei 
estadunidense. 

B) e aplicavel, uma vez que a embarca~ao estrangeira de 
propriedade privada estava atracada em territorio 
nacional. 

C) e aplicavel, uma vez que o crime, apesar de haver sido 
cometido em territ6rio est rangeiro, foi praticado por 
brasileiro. 

D) nao e aplicavel, uma vez que, de acordo com a 
Conven~ao de Viena, e competencia do Tribunal Penal 
lnternacional processar e julgar os crimes praticados em 
embarca~ao estrangeira atracada em territ6rio de pais 
diverse. 

Questao61 

Assinale a alternativa correta. 

A) Aquele que, desejando subtrair ossadas de urna 
funeraria, viola sepultura, mas nada consegue obter 
porque tal sepultura estava vazia, nao pratica o crime 
descrito no art. 210 do C6digo Penal: crime de viola~ao 
de sepultura. 

B) 0 crime de infant iddio, por tratar-se de crime proprio, 
nao ad mite coautoria. 

C) 0 homiddio culposo, dada a menor reprovabilidade da 
conduta, permite a compensa~ao de culpas. 

D) Ha homicidio privilegiado quando o agente atua sob a 
influencia de violenta emo~ao. 

Questao 62 

Filolau, querendo estuprar Filomena, deu inicio a execu~ao do 
crime de estupro, empregando grave amea~a a vitima. Ocorre 
que ao se preparar para o coito vaginico, que era sua unica 
i nten~ao, nao conseguiu manter seu penis ereto em virtude de 
falha fisiologica alheia a sua vontade. Por conta disso, desistiu 
de prosseguir na execu~ao do crime e abandonou o local. 
Nesse caso, e correto afirmar que 

A) trata-se de case de desistencia voluntaria, razao pela 
qual Filolau nao respondera pelo crime de estupro. 

B) trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que 
Filolau responda tao somente pelos atos praticados. 

C) a conduta de Fllolau e atfplca. 
D) Filolau deve responder por tentativa de estupro. 
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Questao 63 

Pitagoras foi definitivamente condenado, com senten~a penal 
condenat6ria transitada em julgado, a pena de 6 (seis) a nos de 
reclusao a ser cumprida, inicialmente, em regime semi-aberto. 
Cerca de quatro meses ap6s o infcio do cumprimento da pena 
privativa de liberdade, sobreveio nova condena~ao definitiva, 
desta vez a 3 (tres) anos de reclusao no regime inicial aberto, 
em virtude da pratica de crime anterior. Atento ao caso 
narrado, bem como as disposi~oes pertinentes ao tema 
presentes tanto no c6digo penal quanta na lei de execu~oes 
penais, e correto afirmar que 

A} Pitagoras podera continuar a cumprir a pena no regime 
semiaberto. 

B) Pitagoras devera regredir para o regime fechado. 
C) Pitagoras devera regredir de regime porque a nova 

condena~ao significa comet imento de falta grave. 
D) prevalece o regime isolado de cada uma das 

condena~oes, devendo-se executar primeiro a pena mais 
grave. 

Questao 64 

Zenao e G6rgias desejam matar Tales. Ambos sabem que Tales 
e pessoa bastante met6dica e tem a seguinte rotina ao chegar 
no trabalho: pega uma xfcara de cafe na copa, deixa-a em 
cima de sua bancada particular, vai a outra sala buscar o 
jornal e retorna a sua bancada para le-lo, enquanto degusta a 
bebida. Aproveitando-se de tais dados, Zenao e G6rgias 
resolvem que executarao o crime de homicfdio atraves de 
envenenamento. Para tanto, Zenao, certificando-se que nao 
havia ninguem perto da bancada de Tales, coloca na bebida 
0,1 ml de poderoso veneno. Logo em seguida chega G6rgias, 
que tambem verifica a ausencia de qualquer pessoa e adiciona 
ao cafe mais 0,1 ml do mesmo veneno poderoso. 
Posteriormente, Tales retorna a sua mesa e senta-se 
confortavelmente na cadeira para degustar o cafe lendo o 
jornal, como fazia todos os dias. Cerca de duas horas ap6s a 
ingestao da bebida, Tales vem a falecer. Ocorre que toda a 
conduta de Zenao e G6rgias foi filmada pelas cameras internas 
presentes na sala da vitima, as quais eram desconhecidas de 
ambos, razao pela qual a autoria restou comprovada. Tambem 
restou comprovado que Tales somente morreu em 
decorrencia da a~ao conjunta das duas doses de veneno, ou 
sej.a, somente 0,1 ml da substancia nao seria capaz de 
provocar o resultado morte. Com base na situacao descrita, e 
correto afirmar que 

A) caso Zenao e G6rgias tivessem agido em concurso de 
pessoas, deveriam responder por homiddio qualificado 
doloso consumado. 

B) mesmo sem qualquer combina~ao previa, Zenao e 
G6rgias deveriam responder por homiddio qualificado 
doloso consumado. 

C) Zenao e G6rgias, agindo em autoria colateral, deveriam 
responder por homiddio culposo. 

D) Zenao e G6rgias, agindo em concurso de pessoas, 
deveriam responder por homicfdio culposo. 
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Questao 6S 

A Constitui~ao do Estado "X" estabeleceu foro per 
prerrogativa de fun~ao aos Prefeitos de todos os seus 
Municipios, estabelecendo que "os prefeitos serao j ulgados 
pelo Tribunal de Justic;:a". Jose, Prefeito do Municipio "Y", 
pertencente ao Estado "X", mata Joao, amante de sua esposa. 
Pergunta-se, qual o 6rgao competente para o Julgamento de 
Jose? 

A) Justic;:a Estadual de 1! l nst~mcia; 
B) Tribunal de Justic;:a; 
C) Tribunal Regional Federal; 
D) Justic;:a Federal de li! lnstancia. 

Questao 66 

De acordo com o C6digo de Processo Penal, quanta ao 
interrogat6rio judicial, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) 

B) 

C) 

D) 

o silencio do acusado nao importara confissao e nao 
podera ser interpretado em prejuizo da defesa, mesmo 
no case de crimes hediondos. 
A todo tempo o juiz podera, atendendo pedido 
fundamentado das partes, ou mesmo de offcio, proceder 
a novo interrogate> rio, mesmo quando os . autos ja se 
encontrarem conclusos para sentenc;a. 
o mudo sera interrogado oralmente, devendo responder 
as perguntas per escrito, salvo quando nao souber ler e 
escrever, situac;ao em que intervira no ato, como 
interpret e e sob compromisso, pessoa habilitada a 
entende-lo. 
o juiz, per decisao fundamentada, podera realizar o 
interrogat6rio do reu preso per sistema de 
videoconferencia, desde que a medida seja necessaria 
para reduzir os custos para a Administrac;ao Publica. 

Quest.ao 67 

Em relac;ao aos meios de impugnac;:ao de decis5es judiciais, 
assina le a afirmat iva INCORRETA. 

A) 

B) 

C) 

D) 

Cabera recurso em sentido estrito contra a decisao que 
rejeitar a denuncia, podendo o magistrado, entretanto, 
ap6s a apresentac;ao das razoes recursais, reconsiderar a 
decisao proferida. 
Cabera apelac;ao contra a decisao que impronunciar o 
acusado, a qual ten1 efeito meramente devolutive. 
Cabera recurso em sentido estrito contra a decisao que 
receber a denuncia oferecida contra funcionario publico 
por de lito proprio, o qual tera duple efeito. 
Cabera apelac;ao contra a decisao que rejeitar a queixa
crime oferecida perante o Juizado Especial Criminal, a 
qual tera efeito meramente devolutive. 
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Questao 68 

Huguinho esta sendo acusado pela pratica do delito de trafico 
de entorpecentes. 0 Ministerio Publico narra na inicial 
acusatoria que o acusado foi preso em flagrante com 120 
papelotes de cocaina, na subida do morro "X", em conhecido 
ponte de venda de entorpecentes. 0 Magistrado competente 
notifica o denunciado Huguinho para apresentar a defesa 
preliminar. Ap6s a resposta previa, a denuncia e recebida, 
oportunidade em que o Juiz designara dia e hera para a 
audiencia de instruc;ao e julgamento, ordenara a citac;:ao 
pessoal do acusado e a intimac;ao do Ministerio Publico. De 
acordo com a Lei ne. 11.343/06, na Audiencia de lnstruc;ao e 
Julgamento, 

A) o juiz interrogara o acusado, promovera a inquiric;ao das 
t estemunhas (acusa~ao e defesa), dando a patavra, 
sucessivamente, para a acusa~ao e para a defesa, para 
sustenta~ao oral, proferindo, posteriormente, sentenc;:a. 

B) o juiz procedera a inquiri~ao das testemunhas (acusac;ao 
e defesa), interrogando-se em seguida o acusado e, apos, 
proferira sentenc;a. 

C) o juiz ouvira a vit ima e as testemunhas de acusac;ao e 
defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, 
passando-se imediatamente aos debates orais e a 
prola~ao da senten~a. 

D) o juiz providenciara o interrogat6rio do acusado, a oitiva 
da vitima e das testemunhas de defesa, nessa ordem, 
passando aos debates ora is e a prolac;ao da sentenc;:a. 

Questao 69 

0 advogado Jose, observando determinado acontecimento no 
processo, entende por bern argulr a nulidade do processo, 
tendo em vista a violar;ao do devido processo legal, ocorrida 
durante a Audiencia de lnst rur;ao e Julgamento. Acerca da 
Teoria Geral das Nulidades, e correto afirmar que o prindpio 
da causalidade significa 

A) a possibilidade do defeito do ato se estender aos atos 
que lhes sao subsequentes e que deles dependam. 

B) que nao ha como se declarar a nulidade de um ate se 
este nao resultar prejulzo a acusac;:ao ou a defesa. 

C) que nenhuma das partes podera arguir nulidade a que 
haja dado causa, ou para que tenha concorrido. 

D) que as nulidades poderao ser sanadas. 
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tuestao 70 

lm frentista de posto de gasolina sofreu desconto no seu 
alario referente a devolu~ao de cheque sem provisao de 
Jndos, em razao de nao ter observado recomenda~ao 

revista em acordo coletivo de t rabalho no tocante a 
erifica<;ao da sit ua<;ao cadastral do cliente no ato da venda do 
ombust lvel. Diante dessa situa<;ao hipotetica, e considerando 
1ue a norma coletiva autoriza o desconto salarial no caso de 
•egligencla do empregado, assinale a alternativa correta. 

\) 0 empregador nao podia ter efetuado o desconto no 
salario do empregado, em razao do princlpio da 
intangibilidade salarial, sendo invalida a norma coletiva 
autorizadora. 

l) 0 desconto foi Hcito, em face da nao observancia das 
recomenda<;oes previstas em norma coletiva. 

:) 0 desconto somente pode ser considerado llcito se 
comprovado o dolo do empregado. 

)) 0 desconto e ilfcito, pols 0 empregador nao pode 
transferir ao empregado os riscos da atividade 
economica, sendo invalida a norma coletiva que o 
autoriza. 

Quest.ao 71 

Em razao de forte enchente que trouxe serios prejulzos a 
localidade, houve o encerramento das atividades da empresa 
Boa Vida Ltda., que teve seu estabelecimento tot almente 
destruido pela for<;a das aguas. Diante dessa situa~ao 

hipotetica, com rela<;ao aos contratos de trabalho de seus 
empregados, assinale a alternativa correta. 

A) 0 encerramento da atividade empresarial implicara a 
resili<;ao unilateral por vontade do empregador dos 
contratos de trabalho de seus empregados. 

B) Os empregados tern direito a indeniza<;ao compensat6ria 
de 20% (vinte por cento) sobre os dep6sitos do FGTS. 

C) Os empregados nao podem movimentar a conta 
vinculada do FGTS. 

D) 0 empregado detentor de estabilidade provis6ria porter 
sido eteito representante dos empregados na Comissao 
lnterna de Preven<;ao de Acidentes- CIPA tern direito ao 
pagamento dos salarios do periodo compreendido entre 
a data da ruptura do contrato de trabalho e o final do 
perlodo da garantia de emprego. 
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Questao 12 

0 trabalhador Jose foi dispensado, sem justa causa, em 
01/06/2011, quando percebia o salario mensal de R$ 800,00 
(oitocentos reais). Quando da homologa<;ao de sua rescisao, o 
sindicato de sua categoria profissional determinou a empresa 
o refazimento do termo de quita<;ao, sob o fundamento de 
que o empregador compensou a maior, no pagament o que 
pretendia efetuar, a quantia de R$ 1.200,00 (hum mit e 
duzentos reais), correspondente a um emprestimo concedido 
pela empresa ao trabalhador no mes anterior. 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 

A) 0 sindicato agiu corretamente. A compensa<;ao nao pode 
ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao valor de 
R$ 800,00 (oitocentos reais), o que importa na 
necessidade de refazimento do termo de quitac;ao, para 
o ajuste. 

B) 0 sindicato agiu corretamente. A compensa<;ao nao pode 
ser feita no valor fixado, devendo se limltar ao 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) de urn mes de 
remunera<;ao do empregado, devendo o termo ser 
refeito para o ajuste. 

C) 0 sindicato agiu incorretamente. A compensac;ao pode 
ser feita no valor f ixado. 

D) 0 sindicato agiu incorretamente. A compensa~ao pode 
ser feita em q'ualguer valor, inexistindo limite legal mente 
fixado. 

Questao 73 

E correto afirmar que a CLT preve, expressamente, 

A) a advertencia verbal, a censura escrita e a suspensao 
como medidas disciplinares que o empregador pode 
adotar em relac;ao ao descumprimento das obriga~5es 
contratuais do empregado. 

B) somente a suspensao do contrato e a dispensa, por justa 
causa, como medidas disciplinares que o empregador 
pode adotar e~ rela<;ao ao descumprimento das 
obrigac;oes contratuais do empregado. 

C) a advertencia, verbal ou escrita, a suspensao e a 
dispensa, por j usta causa, como medidas disciplinares 
que o empregador pode adotar em relac;:ao ao 
descumprimento das obriga~oes contratuais do 
empregad,o. 

D) a censura escrita, a suspensao e a dispensa, por justa 
causa, como medidas disciplinares que o empregador 
pode adotar em relac;ao ao descumprimento das 
obrigac;oes contratuais do empregado. 
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Questao 74 

Carlos Manoel Pereira Nunes foi chamado pelo seu chefe 
Renato de Almeida para substitui-lo durante as suas ferias. 
Satisfeito, Carlos aceitou o convite e, para sua surpresa, 
recebeu, ao final do mes de substituic;ao, o salario no valor 
equivalente ao do seu chefe, no importe de R$ 20.000,00. 
Pouco tempo depois, Renate t eve que se ausentar do pais por 
dois meses, a fim de representar a empresa numa feira de 
neg6cios. Nessa oportunidade, convidou Carlos mais uma vez 
para substitui-lo, o que foi pront amente aceito. Findo os dois 
meses, Carlos retornou a sua func;ao habitual, mas o seu chefe 
Renato nao mais retornou. No dia seguinte, o presidente da 
empresa chamou Carlos ao seu escrit6rio e o convidou para 
assumir definitivamente a func;ao de chefe, uma vez que 
Renate havia pedido demissao. Carlos imediatamente aceitou 
a oferta e ja naquele instante iniciou sua nova atividade. 
Entretanto, ao final do mes, Carlos se viu surpreendido com o 
salario de R$ 10.000,00, metade do que era pago ao chefe 
anterior. lnconformado, foi ao presidente reclamar, mas nao 
foi atendido. Sentindo-se lesado no seu direito, Carlos decidiu 
ajuizar ac;ao trabalhista, postulando equiparac;ao salarial com 
o chefe anterior, a fim de que passass~ a receber salario igual 
ao que Renate percebia. 
Com base na situac;ao acima descrita, e correto afirmar que 
Carlos 

A) faz jus a equiparac;ao salarial com Renate, uma vez que 
passou a exercer as mesmas tarefas e na mesma func;ao 
de chefia que o seu antecessor. 

B) faz jus a equiparac;ao salarial, uma vez que, quando 
substituiu Renate nas suas ferias e durante sua viagem a 
trabalho, recebeu salario igual ao seu, devendo a mesma 
regra ser observada na hip6tese de substituic;ao 
definitiva. 

C) nao faz jus a equiparac;ao salarial com Renate, uma vez. 
que a substituic;ao definitiva nao gera direito a salario 
igual ao do antecessor, alem de ser impossfvel a 
equiparac;ao salarial que nao se relacione a situac;ao 
preterita. 

D) nao faz'jus a equiparac;ao, uma vez que substituiu Renate 
apenas eventualmente, nao se caracterizando a 
subst ituic;ao definitiva geradora do direito ao igual salario 
para igual tarefa. 
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Questao 75 

Determinado empregado, durante quatro anos consecutivos, 
percebeu pagamento de adiciona1 de insalubridade, ja que 
desenvolvia seu mister exposto a agentes nocivos a saude. A 
empregadora, ap6s sofrer fiscalizac;ao do Ministerio do 
Trabalho, houve por bern fornecer a todos os seus 
empregados equipamento de protec;ao individual (EP1) 
aprovado pelo 6rgao competente do Poder Executive, 
eliminando, definitivamente, OS riSCOS a higidez fisica dos 
trabalhadores. Diante do relatado, assinale a opc;.ao 
1NCORRETA: 

A) Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra 
a remunerac;ao para todos os efeitos legais. 

B) Tendo o empregado recebido adicional de insalubridade 
com habitualidade, a rubrica nao pode ser suprimida, 
ainda que o empregador promova a eliminac;ao dos 
riscos a integridade ffsica do empregado. 

C) 0 trabalhador somente faz jus ao pagamento do 
adicional de insalubridade enquanto permanecer 
exposto a agentes de risco a sua saude, 
independentemente do tempo em que percebeu o 
aludido adicional. 

D) A eliminac;ao ou neutralizac;ao da insalubridade ocorrera 
com a adoc;ao de me did as que conservem o ambiente de 
trabalho dentro dos limites de tolerancia ou com a 
utilizac;ao de equipamentos de protec;ao individual ao 
trabalhador, que diminuam a intensidade do agente 
agressivo a limit es de tolerancia. 

Questao 76 

Nos processes trabalhistas submetidos ao rito sumarissimo, e 
correto afirmar que 

A) nao cabe a produc;ao de prova pericial. 
B) a citac;ao por edital somente sera permitida se 

efet ivamente for comprovado pelo autor que 0 reu se 
encontra em local incerto ou desconhecido. 

C) o recurso ordinaria tera parecer circunstanciado escrito 
do Ministerio Publico do Trabalho nos cases em que o 
desembargador relator entender estritamente 
necessaria, diante da existencia de interesse publico a 
ser tutelado. 

D) se submetem ao rito sumarfssimo as causas cujo valor 
nao exceda a quarenta vezes o salario minimo vigente n< 
data do ajuizamento da ac;ao. 

VII EXAME DE OR OEM UNIFICADO- TIPO 01- BRANCO 



Questao 77 

Arlinda dos Santos ajuizou a~ao trabalhista em face do seu 
antigo empregador, pleiteando adicional de insalubridade e 
indeniza~ao por danos marais. Nas suas alega~oes contidas na 
causa de pedir, Arlinda argumentou que trabalhou 
permanentemente em contato com produtos quimicos 
altamente t6xicos, o que lhe acarretou, inclusive, problemas 
de saude. Em contestacao, o reu negou veementemente a 
existencia de condi~oes insalubres e, por consequencia, a 
violacao do direito fundamental a saude do empregado, nao 
apenas porque o material utilizado por Arlinda nao era t6xico, 
como tambem porque ele sempre utilizou equipamento de 
prote~ao individual (luvas e mascara). lniciada a fase 
instrut6ria, foi feita prova pericial. Ao examinar o local de 
trabalho, o perito constatou que o material usado por Arl inda 
nao era t6xico como mencionado por ele na pet i<;ao inicial. 
Entretanto, verificou que o autor trabalhou submetido a niveis 
de ruido muito acima do tolerado e sem a prote~ao adequada. 
Assim, por for~a desse outro agente insalubre nao referido na 
causa de pedir, concluiu que o autor fazia jus ao pagamento 
do adicional pleiteado com o percentual de 20%. 
Com base nessa situa<;ao concreta, e correto afirmar que o juiz 
deve julgar 

A) improcedente o pedido de pagamento de adicional de 
insalubridade, uma vez que esta vinculado aos fatos 
constantes da causa de pedir, tal como descritos pelo 
autor na peti~ao inicial. 

B) procedente em parte o pedido de pagamento de 
adicional de insalubridade, concedendo apenas metade 
do percentual sugerido pelo perito, haja vista a existencia 
de agente insalubre distinto daquele mencionado na 
causa de pedir. 

C) improcedente o pedido de pagamento de adicional de 
insalubridade, uma vez que a exist€mcia de ruido nao e 
agente insalubre. 

D) procedente o pedido de pagamento de adicional de 
insalubridade, uma vez que a constata~ao de agente 
insalubre distinto do mencionado na causa de pedir nao 
prejudica o pedido respective. 

Questao 78 

Com rela~ao aos recursos no direito processual do trabalho, e 
correto afirmar que 

A) cabe a interposi~ao de recurso de revista em face de 
ac6rdao regional proferido em agravo de instrumento. 

B) o recurso adesivo e compativel com o processo do 
trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hip6teses 
de interposi~ao de recurso ordinaria, de agravo de 
peti<;ao, de revista e de embargos, sendo necessaria que 
a materia nele veiculada esteja relacionada com a do 
recurso interposto pela parte contraria. 

C) sao incabfveis embargos de declarac;ao opostos em face 
de decisao de admissibilidade do recurso de revista, nao 
interrompendo sua int erposi<;ao qualquer prazo recursal. 

D) na Justi~ do Trabalho todas as decisoes interlocut6rias 
sao irrecorrfveis de imediato. 
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Questao 79 

Relativamente a execu~ao trabalhista, assinale a afirmativa 
correta. 

A) Pode ser por titulo judicial ou extrajudicial. Sao titulos 
extrajudiciais os termos de ajuste de conduta firmados 
perante o Ministerio Publico do Trabalho, os termos de 
concilia<;ao firmado perante as Comiss5es de Concilia~ao 

Previa e os cheques sem fundo passados pelo 
empregador ao empregado. 

B) Pode ser por titulo judicial ou extrajudicial. Sao tftulos 
judiciais unicamente as decisoes passadas em julgado 
com efeito suspensive e sao tftulos extrajudiciais os 
termos de ajuste de conduta f irmados perante o 
Ministerio Publico do Trabalho e os termos de 
concilia<;ao firmado perante as Comiss6es de Concilia<;ao 
Previa. 

C) Dependem de previa l iquida~ao, pelo que s6 podem ser 
executados a senten~a eo acordo nao cumpridos. 

D) Pode ser por titulo judicial, caso do acordo descumprido, 
e por titulo extrajudicial, caso do termo de ajuste de 
conduta firmado perante o Ministerio Publico do 
Trabalho. 

Questao 80 

Josenildo da Silva ajuizou reclamac,:ao trabalhista em face da 
empresa Area de Noe ltda., postulando o pagamento de 
verbas resilit6rias, em razao de dispensa imotivada; de horas 
extraordinarias com adicional de SO% (cinquent a por cento); 
das repercussoes devidas em face da percep<;ao de parcelas 
salarials nlio contabilizadas e de diferen<;as decorrentes de 
equiparac;ao salarial com paradigma por ele apontado. Na 
defesa, a reclamada alega que, ap6s discussao havida com 
colega de trabalho, 0 reclamante nao mais retornou a 
empresa, tendo sido surpreendida com o ajuizamento da 
a~ao; que a empresa nao submete seus empregados a jornada 
extraordinaria; que jamais pagou qualquer valor ao 
reclamante que nao t ivesse sido contabilizado e que nao havia 
identidade de func;oes entre o autor e o paradigma indicado. 
Considerando que a re possui 10 (dez) enipregados e que nao 
houve a juntada de controles de ponto, assinale a alternativa 
correta. 

A) ,Cabe ao reclamante o onus de provar a dispensa 
imotivada. 

B) Cabe a reclamada o onus da prova quanta a diferenc,:a 
entre as fun~oes do equiparando e do paradigma. 

C) Cabe ao reclamante o onus de provar o t rabalho 
extraordinario. 

D) Cabe a reclamada o onus da prova no tocante a ausencia 
de pagamento de salario nao contabilizado. 
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DISCIPLINA: Ciencia Politica e Teoria Geral do Estado 

EMENTA 
Transmitir aos alunos do Curse de Bacharelado em Direito as o_o~es. 
~~~t~~l sabre o Estado, sua natureza, origem e finalidade a nfvel te6rico, 
na realidade brasileira atual. 
Possibilitar a ~h~lJ~-~~~cftfjG"~ do papel do Estado na organizayao da 
economia e perante a sociedade atraves dos instrumentos juridicos. 

OBJETIVO 
A disciplina "Ciencia Politica e Teoria Geral do Estado" visa fornecer aos 
alunos do Curse de Bacharelado em Direito ~§..~~cico&~~J?€l$.lca& sobre 
Ciencia Politica e a Teoria Geral do Estado, o qual desempenha um papel 
cada vez mais importante nas rela96es juridicas, economicas e sociais. A 
estas indaga9oes cabe a T.G.E.responder, numa abordagem ao mesmo 
tempo hi$t6iic~9dplogica 'sjGW:Jico-.i:>atrtr~a. 

DISCIPLINA: CI~NCIA POLITICA E TEORIA GERAL DO EST ADO 

EMENTA 
Transmitir aos alunos do Curse de Bacharelado em Direito as no9oQe'S-
6.~~~.Q}J~ sobre o Estado, sua natureza, origem efinalidade a nivel i'e6rico: 
na realidade brasileira atual. Possibilitar a aQ'al.i~.E\ ;~cdtlq£1 do papel do 
Estado na organiza9ao da economia e, perante a sociedade atraves dos 
instrumentos jurfdicos. 

OBJETIVO 
A disciplina "Ciencia Politica e Teoria Geral do Estado" visa fornecer aos 
alunos do Curso de Bacharelado em Oireito as O:§~q~-~~b.~.§jt._~~ sobre 
Ciencia Politica e a Teoria Geral do Estado, o qual desempenha um papel 
cada vez mais importante nas relac;oes juridicas, econ6micas e sociais. A 
estas indaga96es cabe a T.G.E. responder, numa abordagem ao mesmo 
tempo hist6rico-sociol6gica e juridico-politica. · 

DISCIPLINA: Economia 

OBJETIVO 
lntroduzir os alunos ao conhecimento dos p(i_HCipJgs1t?~ec!t.sico$):1!3h~¢9n6thiil 
de mercado em conexao com as questoes juridicas e atuais com vistas a 
uma abordagem multidisciplinar; 
A partir da apreensao dos cppf~\iQ~~ii.~~ico·~. da economia, levar os alunos 
a uma leituri:(cdtica da economia brasileira em suas diferentes situa96es 
conj unturais. 
Desenvolver uma visao das rela96es entre o direito e a economia politica 
para maior embasamento dos principios destas ciencias complementares; 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
Economia de mercado: elementos-chave da prodw;ao; origem e destine 
da produ9ao; institui96es legais e estrutura econ6mica. 
Conceitos Basicos e economia brasileira: Formayao dos pre9os e do valor; 
Sistema financeiro: moeda e credito; Repartic;:ao e apropria9ao da renda; 
Balan9o de pagamentos e rela96es internacionais; 
Direito e Economia: Historicidade da norma a partir da abordagem da 
economia; Analise economica das organizay6es, dos contratos e do direito 
de propriedade; lnstitui96es juridicas e racionalidade dos agentes 
econ6micos e socials. 

DISCIPLINA: Etica Profissional 

EMENTA 
Proporcionar aos alunos uma forma9ao etica para o exercicio das 
profissoes juridicas. 

OBJETIVO 
Proporcionar aos alunos conhecimento te6rico das MP.rJ11.as eticas e 
estatutarias que disciplinam o exercicio das profissoes jurfdicas, bern 
como das sanc;:oes disciplinares. 
Contribuir para a forma9ao juridica dos alunos, de modo que possam, 
ap6s a conclusao do curse, exercerqualquer profissao jurldica de acordo 
com o pf.i.!i¢tPJ,9lfuHs!,~m~ili~Cd.~TJ),,~Q.[;itgiQ1ii~.if§{~fi$~. {agir segundo ciencia 
e consciemcia). 
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DISCIPLINA: Filosofia do Direito 

EMENTA 
Transmitir ao aluno as f8n_~ep¢&e'}b~.sJ~s da Filosofia do Direito. 
Conlribuir para a forma~ao humanistica do profissional do Direito. 
Despertar no aluno a vi"s~o criticaCla·d6gm.atica'juridica. 

OBJETIVO 
0 objetivo principal do Programa de Filosofia do Direito e dar ao aluno 
um.;t. visi:lo crltka da Dogmatica Juridica que assimilou nos cinco anos de 
Curso de Bacharelado. Ao mesmo tempo, tern por finalidade prepara-lo 
para a vida pratica de advogado. delegado. promotor ou juiz com um 

F ~ ' ~ . . ...... . - ..-:.~ . . ...... ..... ' 
cabeda!_ de ~n~~CI.ftlentos_ cj\-Je agdizim\ sua ··C?pacidad~· ,de analise de 
si!~Ja.~§e~~qciais , temas especificos de norma juridica constantes de 
sentenGas e/ou ac6rdaos, dentro de ·um<f . visao, instrurhental (em que 
sentido?) do mundo dos valores e da Justirya em que o Direito se insere. 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
0 Programa cometya com a pol~mica entre Heraclito e Parm~nides , sobre 
a existencia do Movimento, pois do encaminhamento desta questao 
dependera a aceita~ao ou nao do universo e do hom em, com suas 
institui~oes polilicas e juridicas como alga acabado, imutavel e perfeito ou, 
pelo contrario, algo por fazer, sujeito a mudan~a e ao aperfei~oamento 
continuo. 
A segunda pergunta que ocorre ao espirito do fil6sofo e se e possivel ou 
nao conhecer o universo que nos cerca e a n6s mesmos. No fundo, 
discute-se, com Platao e Arist6teles se conhecemos atraves dos sentidos 
e por abstrar;:ao ou se conhecemos apenas reminiscencia de algo que 
trazemos inato, o que corresponde a um mundo das ideias superior e 
anterior ao ato de pensar. Assim, por exemplo, reconhecemos a injusti~a 
de uma lei porque constatamos a realidade que nos cerca ou porque 
trazemos inato o ideal de Justir;:a que resiste aos controles de uma 
educar;:ao e as pressoes de um ambiente? 
Como se sabe, durante a ldade Medieval, depois de seculos de adaptac;ao 
do platonismo as ideias cristas, com Santo Agostinho e o esquema Cidade 
de Deus (ideal) e a Cidade do Homem (terrena), houve um triunfo final do 
realismo aristotefico, valorizando a experiencia senslvel e desacreditando 
o inatismo das ideias, com Santo Tomas de Aquino e a Escolastica. 
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Mas o Renascimento trouxe, com as grandes invenyoes da bussola, do 
astrolabio, de caravela, da imprensa e da luneta astronomica, um desejo 
de descoberta da Terra que lanyou os povos iMricos na conquista do 
mar-oceano, uma indaga~ao do sentido do universo, ap6s a teoria 
heliocentrica de Copernico, que, em Filosofia, se manifestou pela duvida 
com rela~ao as verdades baseadas na tradi~ao aristotelica e a nova voga 
do idealismo, agora sob a forma da duvida met6dica de Rene Descartes. 
Deslocou-se entao o objetivo da investigar;:ao filos6fica do objeto 
(res=realjsmo) para o sujeito (subjectum=subjetivismo), o que se 
expressou com a famosa frase de Descartes: Cogito, ergo sum (Penso, 
logo existo). Ficaiam Mis ao realismo de Arist6teles os empiristas ingleses 
adeptos de um sensismo ingenuo ("Nada chega ao intelecto sem passar 
antes pelos sentidos"), como Locke e David Hume, discipulos de Roger 
Bacon. ' 
Mas o cartesianismo produziu seus efeitos, o mais importante dos quais 
foi o Racionalismo em Teoria do Conhecimento, que proclamavam a 
infalibilidade da razao, o lluminismo em Filosofia Politica, que tentava 
racionalizar a Politica (com a "Lei da Boa Razao" de Pombal em Portugal 
e colonias, por ex.), o Jusnaturalismo de Wolfe Tomasius, que procurava 
um sistema racional de normas perenes e eternas: o "Direito Natural". Foi 
o empirismo David Hume que despertou Emmanuel Kant, alemao de 
Koenigsberg, de seu "sono dogmatico". Com Kant da-se a revolu~ao 
copernicana em Filosofia Geral, com a Critica da Razao Pura, lan~ando a 
ideia de que nao conhecemos a essencia dos seres (noumenon), mas s6 
a aparencia (fenoumenon). De modo que o fil6sofo renuncia a um 
conhecimento da essencia conlentando-se com a aparencia formal. Dal 
que temos regras morais, juridicas. politicas nao par corresponderem a 
uma certeza racional de sua suprema justir;:a. mas porque, praticamente, 
constatamos que elas sao necessarias, como imperative categ6rico, para 
viver em sociedade. Nascia assim, o Formalismo que sera aproveitado 
seculos depois par Hans Kelsen na sua Teoria Pura do Direito, reduzindo 
o estudo do Direito a sua manifesta~ao formal, isto e, as normas 
constantes dos C6digos. Ai terminaria a tarefa do jurista. 
A primeira reac;ao anti-kantiana surge com o cientificismo experimentalista 
do seculo passado, quando, por influencia de Darwin , as ciencias 
humanas procuram um rigor experimental proprio das ciencias da 
natureza, como e a proposta de Augusto Comte e de Herbert Spencer, ou 
seja a redur;:ao ao cientifico-positivo (nao confundir com Positivismo de 
apego ao Direito Positive, como em Kelsen). Rompe-se de certo modo 
com a metodologia kantiana e ao formal se opoe o constatado, nascendo 
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a Sociologia, a Antropologia, com reflexo no campo juridico, como por 
exemplo, em materia penal com a Criminologia de Lombroso e Ferri. 
Contudo, talvez tenha vindo de Karl Marx, neste campo, a mais importante 
reacao. Utilizando-se fundamentalmente da dialetica Hegeliana, construiu 
o fil6sofo alemao a teoria do "materialismo dialetico", onde, em linhas 
gerais, definiu o direito como urn elemento integrado a super estrutura das 
sociedades, intrinsecamente relacionado, portanto, com a base economica 
identificadora destas. Abriu assim historicamente as portas para a 
percepyao do fenomeno juridico enquanto "ser-hist6rico", em interacao 
dialetica constante com as formas de organizacao produtiva da sociedade 
em que se insere. A partir dele, portanto, haveriam os jus-filos6ficos de 
obrigatoriamente refletir, seja para nega-lo ou acata-lo, sabre o carater 
hist6rico-din~mico da realidade juridica e, naturalmente, sobre a sua 
intima relavao com as estruturas de poder vigentes. 
No ultimo bimestre, os alunos sao convidados a aplicar o que foi 
aprendido atraves das grandes linhas da Hist6ria do Pensamento 
Filos6fico em materia de Direito Civil, Comercial, Penal, Trabalhista e 
sabre tudo Direito Constitucional; sao incentivados a pesquisar decisoes 
de primeira e segunda inst~ncia, para ver qual a filosofia do magistrado 
que se esconde em suas afirmacoes, ora de modo transparente, ora de 
modo subliminal a ate inconsciente; os alunos tambem farao analises 
crfticas da legislacao em vigor e dos projetos em tramitacao, sempre 
aplicando o que foi apreendido nas aulas dos tres bimestres. 
Para facilitar o trabalho dos alunos, demos uma bibliografia especifica por 
assunto, acompanhado dos textos ilustrativos. 
Abreviacao usada: G.M. = Manuel Garcia Morante -Fundamentos de 
Filosofia. A.F. = Aloysia Ferraz Pereira, -Textos de Filosofia Geral e de 
Filosofia do Direito. 
A disciplina seria Hist6ria da Filosofia? 

DISCIPLINA: lntrodw;ao ao Estudo do Direito 

EMENTA 
Prover os . alunos de elementos que possibilitam uma apreeosao 
~~~,~tfgllii~.P.(~i(~~{,~f.J!i,~.~ da realidade juridica. lnserir o aluno na discussao 
acerca do carater epistemol6gico (cientifica) do Direito, atraves da 
compreensao do processo de formas:ao do conhecimento e das 
caracteristicas basicas do conhecimento cientifico. 

Proporcionar ao aluno uma visao geral da dogmatica do Direito atraves do 
estudo das principais ~ate~g(!a~lljil.rticfJ~§: norma, sansao, ato ilicito. ato 
juridico, prestat;ao, responsabilidade, pessoa juridica, pessoa ffsica, 
validade, eficacia, legalidade, bern como, atraves do estudo da norma e 
do ordenamento juridico e sua interpretacao. 

OBJETIVO 
Proporcionar aos alunos urn a ampla vtsao dos ~~_!:los :G~ncettps 
fu.~~m~~l~i~ que norteiam o estudo juridico, de maneira s61ida e 
duradoura. 0 curso buscara aferir urn conhecimento profunda dos varies 
temas da cadeira, de forma que os alunos estarao preparados para 
prosseguir na investigat;ao cientifica que se faz necessaria para sua 
-··ae,""'U' 8aJor.rt\'~J.~6. Para ue? ~ "-~q--~---~--· ..... ~~h q 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
• As escolas cientificas 
• A ciencia dogmatica do direito 
• 0 Direito positive 
• Direito objetivo 
• As fontes do Direito 
• A norma juridica 
• Legislar;ao, jurisprudencia, costume juridico, doutrina. 
• A interpretacao das normas juridicas 
• A divisao no Direito Positive, Direito Publico, Privado e Difusos. 
• Outros elementos do Direito Posilivo 

DISCIPLINA: INTRODU<;AO AO ESTUDO DO DIREITO II 

EMENTA 
Prover os alunos de elementos que possibilitam uma apreenstio 
qu,estiqdlipi:>ra:.:·e-;~J:iti,c~fi,,dati!:l~Udad~ juridica. lnserir o aluno na discussao 
acerca do carc~ter epistemol6gico (cientifica) do Direito, atraves da 
compreensao do processo de forma<;ao do conhecimento e das 
caracteristicas basicas do conhecimento cientifico. r ao aluno 
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caracterlsticas basicas do conhecimento Clentltlco. 

j iiria!~9~e·:'si,J~t· jnt~rpretci~ao. 0 pr6prio Tercio fala em zetelica da 
dogmatica. 

OBJETIVO 
E!:OJ>_2r<~io~~r aos alunos uma ampla visao dos v~r:ios ·,coi1c;eitos 
f(Ji)da[1lentaig que norteiam o estudo juridico, de maneira salida e 
duradoura. 0 curso buscara aferir urn conhecimento profunda dos varios 
temas da cadeira, de forma que os alunos estarao preparados para 
()rosseguir na investiga~ao cientifica que se faz necessaria para sua 
~1fe~egaf.2~ma9ao . (para que?) 

DISCIPLINA: Metodologia e L6gica Juridica 

EMENTA 
~nfase na 16gica formal, com abordagem crltica da sua posh;ao no saber 
juridico. 

OBJETIVO 
1. Propiciar aos alunos um entendimento das opera9(5es intelectuais 
inerentes a elaborar;ao, interpreta~ao, aplicac;ao e estudo do direito. 
2. Desenvolver 0 senso, critico e a capacidade da aplicayaO dos 
conhecimentos adquiridos a realfdade contemporanea. 
3. Auxiliar na forma~ao integral do aluno. 

DISCIPLINA: METODOLOGIA E LOGICA JUR(DICA 

EMENTA: 
~nfase na epistemologia do saber juridico, em especial, contemporaneo, e 
suas relat;:6es com a 16gica material. 

OBJETIVO: 
4. Propioiar aos alunos um entendimento das operat;:6es intelectuais 
inerentes a elaborayao, interpreta~ao, aplica~tao e estudo do direito. 
5. Desenvolver o senso· critioo e a capacidade da aplica~ao dos 
conhecimentos adquiridos a realidade contemporanea. 
6. Auxiliar na formacao integral do aluno. 
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DISCIPLINA: Sociologia Geral 

EMENTA 
3 .1. transmitir aos alunos as raizes do pensamento socio\6gico de modo a 
propiciar suas interfaces com o universe juridico; 
3.2. aprofundar as teorias socio16gicas com o prop6sito de analisar a 
sociedade e sua juridicidade atraves das visoes basicas do positivismo, do 
marxismo e da analise compreensiva weberiana; 
3.3. dar aos alunos as condi~6es para a'compreensao critica das relar;oes 
sociais e juridicas: 

OBJETIVO 
1.1. introduzir os alunos ao conhecimento das perspectivas de analise 
socio16gica atraves do convite a·o uso da ."imaginayao sociol6gica" na 
sociedade atual, em suas dimens6es processuais e estruturais, com vistas 
a uma abordagem multidisciplinar; 
1.2. fundamentar a referida analise atraves do enfoque das prihcipais 
t~pdas soc.io16gicas - positivismo, funcionalismo, marxismo e teoria 
compreensiva - e·suas propostas e visoes so.bre questoes institucionais e 
organizac(onais: 
1.3. levar a uma leitura .critica do social de modo a articular significados e 
nexos :3 djversidade dos:~niver:Sos. d~.:que' sc;>mQs· partlcip~s. estiml.liando 
a. investiga~~o .dos ~feitos caus.ados ·· pel<f crescent~ 'racionalizar;ao do 
espa<;o s6cicr -- cultural da conte[llppraneidade. 

DISCIPLINA: Sociologia Juridica 

EMENTA 
3.1. Transmitir aos alunos as raizes do pensamento sociol6gico e suas 
interfaces com o universe juridico; 
3.2. Aprofundar as teorias sociol6gicas apontando; o papel dp Direito na 
socieda9.e .. atravl!s das visoes basicas do positivismo, do marxismo e da 
analise compreensiva weberiana; mais de uma vis.ao cientifica possivel. 
3.3. Dar aos alunos as condi<;6es para a compreensao crit.ica das relar;Qes 
socials .e j~ridicas. 

OBJETIVO 
1.1 . Desenvolver do is .eixos de reflexao com· .. ancoragem temporal .. e 
territorial, ou seja. contribuir para a construyao s6cio-hist6rica e cultural do 
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tempo e do espaco vivenciado, discernindo o processo jurfdico como 
figura de temperan9a e luta, equilibria e desordem das rela96es socials; 
1.2. A partir das principals teorlas socio16gicas - positivismo, marxismo e 
~eo~ia. compre~nsl;ra -apro!undar a .discus~a~ ·. ~ a · r~~l~xao .da. - ~ris~ 
P."!~?~J9_111atJca ' da :'...raz~.o no . ,qamp~ ;, das · cu~f1cJas socJ.aJs e JUrJdJca.s, 
~USf~.0,~6.· ~~91,P[~.e1Jtle( a; dial6gica,do,direito' como discip)ina. que rediz o 
valor.e~o ;sentido: da vida em: sociedade, instituindo identidades e ciiando 
' '-~-· !!o:j ,- --~. -.• "~ ·"~ ~t ·~ ~ ~ 4 1 • ' ' • 

al.Jtonomias~a6 atar~lavQS socials ; 
1 .3. Levar a ·Lima leitura~ britica-~do social de modo a· articular significados e 
~. • -~ ., • ·-· ? •!(. -"· • • ~ '. _. • ~ • • 

ne~ps e_ q.tre :os.univ~r~Ql):jur~qi.cq ·e ~.o~ia.l ,, .e~~imulahd6 a i?v?s.tigac;:ao dos 
efeltps ·.causados ,pela crestente racJonai,Jzacao_do espaco1socJo- cultural 
da cbntemporaneidade ~e que'somos participes. 

DISCIPLINA: Direito Civil 
As observa96es fe itas nesta disciplina se repetem em todas as 
suas subdivisoes tendo em vista a repeti t;ao. 

EMENTA 
lntrodu9ao a metod alogia 9-aspectos ideol6gicos qp d[reito prfvado (?). 
Norma jurfdica, interpreta<;ao e integrac;:::io. Grandes categorias do direito 
privado: os sujeitos e os objetos de rela9ao juridica. Aspectos 
classificat6rios. 

OBJETIVO 
_Minis!&ar as n6c;:oes basicas a compreensao de sistema juridico e do 
ordenamento privado. 
s i plicitat OS elementos pessoal e objetivo da relac;:ao juridica. 
f:lii!>Jtitar, o estudante ao emprego pragmatico-casuistico. dessas no<;oes. 
(dogmatica) 

DISCIPLINA: D IREITO CIVIL II (NEG6CIO JURibiCO E 
PRESCRiyAO 

EMENTA 
Grandes categorias do direito privado: o objeto de direito e das relac;:oes 
juridicas. 
Fatos e atos jurigenos. Os atos negociais. lnfluencia do tempo sabre as 
relac;:oes juridicas, sob o ponto de vista de sua extinc;:ao. 

OBJETIVOS (parecem c6pia/resumo/ementa do conteudo programatico) 
Minlstrar as no<;oes de fato juridico, ato juridico , neg6cios e atos nao 
negociais; bem como a influ(lncia do tempo sabre as relac;:oes juridicas. 
Explicitar os niveis de existencia, validade e eficacia. 
Explicitar os elementos dos atos juridicos. 
Habilita'r o estudante a aplicar tais noc;oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

DISCIPLINA: Direito Civil Il l (Teoria Geral Das Obrigar;oes) 

EMENTA 
As relac;:oes juridico-obrigacionais em sentido tecnico. Aspectos 
classificat6rios e respectivo regime juridico. Nascimento das relac;:oes 
juridico-obrigacionais; incidentes que levam a sua modificac;:ao e extinc;:ao. 
Extin<;ao das obrigac;:oes pelo pagamento. 

OBJETIVOS (parecem c6pia/resumo/ementa do conteudo programatico) 
Ministraf os elementos e classificac;oes da rela<;ao juridico-obrigacional. 
Explicitar os modos de extin9ao ordinarios das obrigac;:oes. 
Esj udar as peculiaridades do pagamento, do inadimplemento e da mora. 
Habilitar o estudante a aplicar tais no9oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. (Dogmatica) 

DISCIPLINA: Direito Civil IV (Obrigat;6es par Responsabilidade 
Civile Atos Unilaterais) 

EMENTA 
Extin9ao das obrigac;:oes por formas alternativas ao pagamento. Direito de 
danos. 
Elementos gerais da responsabilidade civil: fato ou atividade; nexo causal 
e resultado. 
Aspectos categoriais: responsabilidade subjetiva e objetiva; por ato ou por 
atividade; negocial e extranegocial; individual e coletiva. Aspectos ligados 
a quantificac;:ao da responsabilidade. Exce<;Oes a responsabilidade civil. 
Obrigac;:oes decorrentes de atos unilaterais. 

OBJETIVOS 

Estudar a extin9ao das obrigac;:oes, por meios diversos do ordinaria. 
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rela<;oes jurldicas~ sob o ponto de vista de sua extin<;ao. 

8st,ud} ir; a noyao de responsabilidade e seus elementos constitutivos. 
M!QL§trru; os diversos subsistemas de responsabilidade subjetiva e 
objetiva. 
Expfi§lf~ o conceito de dano e suas form as de liquida<;ao. 
~!nacw, as obriga<;oes originarias de atos unilaterais. 
H®uHa; o estudante a aplicar tais no<;oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
Da Extinyao Anomala das Obriga9(>es 
Da Nova<;ao 
Da Compensa<;ao 
Da Confusao 
Da Remissao das Dividas 
Do lnadimplemento das Obriga<;oes 
Da Mora 
Das Perdas e Danos 
Dos Juros Legais 
Da Clausula Penal 
Das Arras ou Sinal 
Das Prefer€mcias e Privilegios dos Creditos 
Das Obrigac;oes por Responsabil idade Extranegocial 
Do Conceito de Responsabilidade Extranegocial 
Responsabilidade Negocial e Responsabilidade Extranegocial 
Elementos Comuns a Reponsabilidade Civil 
Fato, Ato e Atividade 
Nexo Causal 
Resultado Danoso 
Da Responsabilidade por Ato llicito 
Da Responsabilidade por Ato Ucito 
Da Responsabilidade por Abuso de Direito 
Da Responsabilidade por Atividade Perigosa 
Responsabilidade por Atividade Perigosa e Sistemas Especiais 
Dano Material e Dano Moral 
Dos Griterios de Liquidayao do Dano 
Das Obriga<;oes por Atos Unilaterais 
Da Promessa de Recompensa 
Da Gestao de Neg6cios 
Do Pagamento lndevido 
Do Enriquecimento sem Causa 

Estuoar a extin<;ao das obriga<;oes, por meios diversos do ordinario. 
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(item a item a disposi<;ao dos capitulos do C6digo Civil) 

DISCIPLINA: Direito Civil V (Teoria Geral dos Contratos) 

EMENTA 
No<;ao e · pnncrpros classicos e modernos dos contratos. Aspectos 
classificat6rios e diferen<;as de regime juridico. Forma<;ao, revisao e 
extin<;ao dos contratos. Compra e venda. 

OBJETIVOS 
Estudar os principios e conceitos comuns a todos os contratos. 
Explicitar as classes de contratos, seus modos de surgimento e extin<;ao. 
Explicitar os principios da responsabilidade contratual. 
Analisar o regime da compra-e-venda. 
Habilitar o estudante a aplicar tais no<;6es do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

DISCIPLINA: Direito Civil V I (Contratos Civis em Especie) 

EMENTA 
Regime dos contratos tipicos ou nominados (exceto a compra-e-venda). 
Contratos inominados ou atipicos: sua teoria geral. 

OBJETIVOS 
Estudar os tipos principais de contratos civis nominados e inominados. 
Explicitar o regime pr6prio de cada figura contratual. 
Habilitar o estudante a aplicar tais no<;oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

DISCIPLINA: Direito Civil VII (Da Posse e da Propriedade) 
DEPARTAMENTO: Direito Civil, Processual Civil e do Trabalho. 

EMENTA 
lntrodu<;ao aos direitos reais. Aspectos definit6rios dos direitos reais, em 
confronto com os pessoais. 0 institute da posse e seus desdobramentos. 
A propriedade como direito real tlpico. lntroduc;ao a propriedade 
intelectual. 
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OBJETIVO 
Estudar os dois institutes fundamentais dos direitos reais. 
Explicitar o conceito, aquisi-;:ao e perda da posse. 
Explicitar o conceito, aquisic;ao e perda da propriedade. 
Estudar as limitac;oes decorrentes de vizinhanc;:a. 
Habilitar o estudante a aplicar tais noc;oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

DISCIPLINA: Oireito Civil VIII (Da propriedade e Direitos Reais 
Limitados) 

EMENTA 
A propriedade condominial. 0 direito real de aquisic;ao. Os direitos reais 
limitados de fruic;ao e os direitos reais de garantia. 

OBJETIVOS 
Estudar o condominia e os direitos reais fimitados: os de fruic;ao e os de 
garantia. 
Habilitar o estvdante a aplicar tais noyoes do ponto de vista pragmatico-
casuistico. 

DISCIPUNA: Oireito Civil IX (Do Direito de Familia) 

EMENTA 
Os tipos familiares na Constitui9§o Federal e na legislac;ao. Relac;oes 
pessoais e patrimoniais decorrentes das diversas famflias. 0 casamento, a 
uniao estavel, a uniao civil e respectivos regimes juridicos. Os institutes 
jurfdicos complementares ao direito de familia: guarda, tl.ltela e curatela. 

OBJETIVOS 
·-: · ·~ .. ,.,., os tipos familiares. 

" os regimes pessoal e patrimonial decorrentes do Casamento. 
) o regime da uniao estavel. 

••. • '·"·" . ..: .. .o os institutes de prote9§o especial da pessoa e dos bens (tutela e 
curatela). 
[i\?Jill~t o estudante a aplicar tais noc;oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

DISCI PUNA: Direito Civil X (Sucess6es Mortis Causa) 

EMENTA 
Transmiss~o de relac;:oes juridicas mortis causa. Grandes categorias do 
direito sucess6rio: sucessao legitima, testamentaria e necessaria; 
sucessao a titulo universal e sucessao a titulo singular. Os institutes do 
testamento, do codicito e dos legados. 0 inventano e a partilha dos bens 
entre os sucessores. 

OBJETIVOS 
Estudar a sucessao de bens decorrente da morte. 
Explicitar as formas legitima e testamentaria de sucessao. 
Habilitar o estudante a aplicar tais noc;:oes do ponto de vista pragmatico
casuistico. 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
As observag5es feitas nesta disciplina se repetem em todas as 
suas subdivisoes tendo em vista a repeti9ao. 

EMENTA 
0 conteudo a ser ministrado envolvera a . apresentar;:ao do direito 
processuaf civil e sua iQ1p'ori.§~~ia;'~~ Ju_b<;i!o'~_;h6c ) i ist6ma': jurldito, os 
principios e normas instrumentais, a estruturar;:ao e organizar;:ao do Poder 
Judiciario, as regras de distribuir;:ao de competencia e do exercicio do 
direito de a<;ao. 

OBJETIVO 
Transmissao das QQ~§~§jgeraj~. principios e regras do direito processual 
civil relacionados ao conteudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementar;:ao aos objetivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conteudo programatico especifico, dever~se~a estimular o seu estudo, 
assegurando um arcabouc;:o de conhecimento que possibilite ~'niiifllise 
cdHc~ e a escolha dos instrumentos adequados ao alcance etetivo cta 
orciem juridica justa, na busca da $,qiu~~b::dos;'c9nflito_s''de'. interes§~&- ou 
do conlrole jurisdicional indispens{wel. 
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~~6~~:~~6~~~~;ROCESSUAL CIVIL II - CARREIRAS, 

EMENTA 
0 conteudo a ser ministrado envolvera as atividades indispensaveis a 
administra~o da Justiya, auxiliares, prazos e preclusao, intervencao de 
terceiros, formacao, suspensao e extinr;;ao do processo e nulidade 
processuais. 

OBJETIVO 
Transmissao das nor;;Oes gerais, principios e regras do direito processual 
civil relacionados ao conteudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementar;;ao aos objetivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conteudo programatico especifico, dever-se-a estimular o seu estudo, 
assegurando urn arcabour;;o de conhecimento que J)ossibilite a analise 
crrtica e a escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da 
ordem juridica justa, na busca da solur;;ao dos confl itos de interesses ou 
do controls jurisdicional indispensavel. 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL Ill-

EMENTA 

0 conleudo a ser ministrado envolvera a fase cognitiva inicial, sendo 
abordados os lemas relativos aos atos postulat6rios, as provid~ncias 
preliminares, a teoria geral da prova {e seus vies conslilucional) e as 
provas em especie. 

OBJETIVO 
Transmisst'!io das nor;;oes gerais, principles e regras do direito processual 
civil relacionados ao conteudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementac;:ao aos objetivos gerais, em sintese com a transmisslio 
do conteudo programatico especifico, dever-se-a estimular o seu estudo, 
assegurando urn arcabour;;o de conhecimento que possibilite a analise 
critica e a escolha dos instrumentos adequados ao alcance efelivo da 
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ordem juridica justa, na busca da solu~o dos conflitos de interesses ou 
do controle jurisdicional indispensavel. 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV-

EMENTA 
0 conteudo a ser ministrado envolvera audiencia, procedimento sumario, 
sentenr;;a, nulidades, tutela antecipada, homologar;;ao de sentenr;;a 
estrangeira, coisa julgada e ayao rescis6ria. 

OBJETIVO 
Transmissao das noc;:oes gerais, princlpios e regras do direlto processual 
civil relacionados ao conteudo ·programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementayao aos objetivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conteudo programatico especifico, dever-se-a estimular o seu estudo, 
assegurando urn arcabouc;:o de conhecimento que possibilile a analise 
critica ea escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da 
ordem juridica justa, na busca da solur;;ao dos conOilos de interesses ou 
do controle jurisdicional indispensavel. 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL V 

EMENTA 
0 conteudo a ser ministrado envolvera os meios de impungar;;ao das 
decisoes judiciais, inclusive a teoria geral dos recursos, recursos, o 
impacto dos precedentes, sumulas vinculantes e impeditivas de recurso, 
tulelas de urg€mcia no ambito recursal e mandado de seguranc;a contra 
decisOes judiciais. 

OBJETIVO 
Transmissao das noc;:oes gerais, princlpios e regras do direilo processual 
civil relacionados ao conleudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementar;;ao aos objelivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conleudo programatico especifico, dever-se-a eslimular o seu estudo, 
assegurando um arcabouc;:o de conhecimento que p~ssibi lite a analise 
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critica ea escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da 
ordem juridica justa, na busca da soluc;ao dos conflitos de interesses ou 
do controle jurisdicional indispensavel. 

D ISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL VI 

EMENTA 
0 conteudo a ser ministrado envolvera os meios executives, os temas 
correlatos a luz das novas exigencias, especialmente constitucionais, bem 
como demais meios de coerc;ao. 

OBJETIVO 
Transmissao das no<;:oes gerais, principles e regras do direito processual 
civil relacionados ao conteudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementayao aos objetivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conteudo programatico especifico, dever-se-a estimular o seu estudo, 
assegurando um arcabou<;:o de conhecimento que possibilite a analise 
critica e a escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da 
ordem juridica justa, na busca da soluyao dos conflitos de interesses ou 
do controle jurisdicional indispensavel. 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL VII 

EMENTA 

0 conteudo envolvera a teoria geral das tutelas de urgencia, temas 
correlates a luz das novas exigencias, especialmente constitucionais, 
cautelares especificas, tutela antecipada, tutela antecipada e tutela 
cautelar no ambito recursal. 

OBJETIVO 
Transmissao das noc;:oes gerais, principios e regras do direito processual 
civil relacionados ao conteudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementayao aos objetivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conteudo programatico especifico, dever-se-a estimufar o seu estudo, 

assegurando urn arcabouyo de conhecimento que possibilite a analise 
critica ea escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da 
ordem juridica justa, na busca da solu<;:ao dos conflitos de interesses ou 
do controle jurisdicional indispensavel. 

DISCIPLlNA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL VIII 

EMENTA 
0 conteudo envolvera o estudo dos procedimentos espec1a1s, tanto 
insertos no C6digo de Processo Civil, quanta em especificas legisla<;oes 
extravagantes, tais como Juizados Especiais Civeis e Federais, Ay6es 
Coletivas e writs constitucionais e meios de efetivac;:ao dos direitos e 
garantias constitucionais. 

OBJETIVO 
Transmissao das noc;:oes gerais, principios e regras do direito processual 
civil relacionados ao conteudo programatico, agregando os objetivos 
especificos a seguir descritos. 
Em complementa~tao aos objetivos gerais, em sintese com a transmissao 
do conteudo programatico especifico, dever-se-a estimular o seu estudo, 
assegurando um arcabouyo de conhecimento que possibilite a analise 
critica e a escolha dos instrumentos adequados ao alcance efetivo da 
ordem juridica justa, na busca da solu~ao dos conflitos de interesses ou 
do controle jurisdicional indispensavel. 

DISCIPLINA: Direito do Trabalho 

EMENTA 
Analise ~i;!/{Cirm.C!9§o~;N§.(6ti@lt~tojfP.ireJ,tp;~:~9~I.r<:!Mif:lo, sua evoluyao, 
conceito, principios, fontes, bern como da rela<;:ao de emprego, estudando, 
neste aspecto, sua natureza juridica e os seus sujeitos. Estudo do 
contrato de trabalho, sob todos os enfoques, e da durayao do trabalho, 
abrangendo jornada de trabalho e periodos de repouso. 

OBJETIVO 
0 curso objetiva a prepara<;ao do aluno a compreensao do direito do 
trabalho, sua d.irji~n.s~o.bi~tQ.~ic~;'~ so.¢)a.l, com destaque para a forma~f3o 
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do conteudo programaUco especifico. dever-se-fl estimular o seu esludo, 

c;to, raciociniq juridico :cri}ico no ambito do direito !aboral, observando as 
leis e jurisprudencia como instrumento da atividade profissional. 

DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO II 

EMENTA 
Aflfillse ··qa • formaeao hist6rica do- Oireito do Trabalho,l sua . evolu98o, 
conceito, principios, fontes, bern como da relac;ao de emprego, estudando, 
neste aspecto, sua natureza juridica e os seus sujeitos. Estudo do 
contrato de trabalho, sob todos os enfoques, e da durayao do trabalho, 
abrangendo jornada de trabalho e periodos de repouso. 

OBJETIVO 
0 curso objetiva a preparac;;ao do aluno a compreensao do direito do 
trabalho, ap6s a consolidac;;ao dos ensinamentos em Direito do Trabalho I, 
relatives a sua dimensao hist6rica e social. Alem do refon;o ao racioclnio 
j ~[idico· criJlcq no ambito do direito !aboral, o Direito do Trabalho II procura 
completar os estudos com o conteudo programatico que abrange a 
integralidade dos grandes temas das relac;;oes de trabalho no campo 
individual, permitindo ao aluno a base do desenvolvimento da atividade 
profissional. 

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

EMENTA 
A disciplina tem par objetivo o estudo dos pnnc1p1os do processo do 
trabalho, das formas'.de SOIUyaO O.OS conflitos trabalhistas, da estrutura, 
organiza9ao e competencia da Justiya do Trabalho, alem de institutes que 
compoem o dissidio individual na fase de conhecimento (ate a prola98o da 
sentenc;;a). 

OBJETIVO 
Transmltir noc;:oes- bas[~as de Direito Processual do Trabalho, 
instrumentalizahdo o ~lun.9: para o desenvolvimento profissional. 

DISCIPLINA: Direito Penal 

EMENTA: 

trabalho, sua dir:nens'ao .hlst6-rica e.s()cJ~I. com destaque para a foitrla~o 
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Ap6s apresentar os fundamentos do Direito, seus antecedentes hist6ricos, 
principios e fontes a luz da Constituiyao Federal, sao abordadas as 
questOes relativas a lei penal no tempo e no espac;:o e a teoria geral do 
crime. 

OBJETIVO: 
0 objetivo desse primeiro periodo e oferecer ao aluno todas as noc;;oes 
indispensaveis ao estudo e desenvolvimento da materia, fornecendo-lhe, 
inicialmente, o referendal histprico e principiol6gico necessaria e, a seguir, 
apreqenta.hdo. o trato da lei penal no tempo e no espac;;o e o inicio da 
teoria geral do crime. 

DISCIPLINA: Direito Penal tl 

EMENTA: 
No estudo da teoria do crime, serao tratados conceitos como o crime 
consumado e tentado e os desdobramentos dai advindos; o dolo e a culpa 
e os desdobramentos dai advindos; as causas de exclusao de ilicitude; o 
concurso de pessoas e de crimes e finalmente as penas, modalidades e 
formas de aplicac;;ao. 

OBJETIVO: 
0 objetivo desse semestre e continuar o estudo da teoria do crime e tratar 
do concurso de pessoas, do concurso de crimes e das penas previstas na 
legislaryao penal brasileira. (mais proximo a uma emenla) 

DISCIPLINA: Direito Penal Il l PERiODO: 5o semestre 
DEPARTAMENTO: Departamento de Direito Penal e Processual Penal 

EMENTA: 
Nesse semestre o aluno estudara o sursis e o livramento condicional, 
ambos institutes relacionados com a pena. Tambem serao tratadas as 
medidas de seguranc;;a previstas na legislac;;ao penal brasileira e suas 
hip6teses de aplicabilidade. Ah~m disso, serao abordadas as causas de 
extinc;;ao da punibilidade e mais detidamente uma delas, qual seja, a 
prescriryao. 

OBJETIVO: 
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Estudar institutos relacionados com a pena e seu cumprimento; as 
medidas de seguranya; as causas de extinvao da punibilidade e a 
prescric;;ao. (mais proximo a uma ementa) 

DISCIPLINA: Direito Penal IV 

EMENTA: 
Serao estudados nesse semestre os crimes contra a pessoa e os crimes 
contra o patrim6nio. 

OBJETIVO: 
lnicia-se, a partir do 4° semestre, o estudo dos crimes em especie. (mais 
proximo a uma ementa) 

DISCIPLINA: Direito Penal V PERiODO: 7o semestre 
DEPARTAMENTO: Departamento de Direito Penal e Processual Penal 

EMENTA: 
Serao estudados nesse semestre os crimes contra os costumes; os crimes 
contra a incolumidade publica; os crimes contra a paz publica e os crimes 
contra a fe publica. 

OBJETIVO: 
Continuar o estudo dos crimes em especie 

DISCIPLINA: Direito Penal VI 

EMENTA: 
Serao estudados nesse semestre os crimes contra a administrac;;ao 
publica; 

OBJETIVO: 
Dar continuidade ao estudo dos crimes em especie. 

DISCIPLINA: Direito Processual Penal 

EMENTA: 

Ap6s apresentar os fundamentos do Direito Processual Penal, .seus 
aQ!e.C.eq~n~e~l hi~t9bcos. principios e fontes a luz da Constitui<;ao Federal, 
sao abordadas as questoes relativas ao inquerito policial, a jurisdic;;ao, a 
competencia, e, finalmente, a ayao penal. 

OBJETIVO: 
0 objetivo deste primeiro periodo e oferecer ao aluno todas as noc;;oes 
indispensaveis ao estudo e desenvolvimento da materia, fornecendo-lhe, 
inicialmente, g,j~~~r~tt¢i~l)JI~t,6r\09 e principiol6gico necessario e, a seguir, 
apresentando detafhadamente os procedimentos administrativos e 
judiciais previstos em nosso ordenamento. 

DISCIPLINA: Direito Processual Penal II 

EMENTA: 
Ap6s apresentar os fundamentos do Direito Processual Penal, sao 
estudados temas de grande importancia no processo penal: a prisao e a 
liberdade provis6ria. Na seq08ncia, o objeto do estudo sao as quest6es 
prejudiciais e os processos incidentes. Finalmente, sera estudada a teoria 
geral da prova e os meios de provas previstos no ordenamento juridico 
brasileiro. 

OBJETIVO: 
0 objetivo desse segundo semestre e tratar das modalidades de cust6dia 
e liberdade provis6ria existentes no ordenamento juridico brasileiro; das 
quest6es prejudiciais e dos processos incidentes e prova no processo 
penal brasileiro. (aproxima-se mais da ementa) 

DISCIPLINA: Direito Processual Penal Ill PERIODO: 9o semestre 

EMENTA: 
A estruturavao da Organizayao Judiciaria no Brasil, incluida ai a 
Magistratura, o Ministerio Publico e a Advocacia serao os temas 
estudados nesse semestre. Alem disso, serao objeto de estudo os atos 
processuais penais e mais especificamente aqueles que envolvem a 
ciencia de atos processuais e o chamamento de pessoas ao processo. 
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Par fim serao estudos os atos jurisdicionais desde os despachos de mero 
expediente ate a senten~a. 

OBJETIVO: 
0 objetivo desse terceiro semestre e tratar da Organiza~ao Judiciaria no 
Brasil, dos atos processuais, entre eles a cita~ao a intima~tao e a 
notifica~ao e dos atos jurisdicionais. (aproxima-se mais da ementa) 

DISCIPLINA: Direito Processual Penal IV PERiODO: 10° semestre 
DEPARTAMENTO: Direito Penal e Processual Penal 

EMENTA: 
0 C6digo de Processo Penal estabelece procedimentos norteadores da 
forma de atuar do Juiz e das partes na relar;ao processual. No ultimo 
semestre, os procedimentos ordinaria, sumario e do juri serao estudados. 
Alem disso. sera realizada uma introdwrao ao procedimento estabelecido 
na Lei 9099/95, dada sua importancia e as profundas alterar;oes 
implantadas no processo penal brasileiro com a edis;ao da referida lei. 
Serao tambem objeto de estudos as alipicidades processuais penais e as 
suas conseqOencia. 
Par fim, recursos contra decisoes judiciais, bern como as a96es de 
impugnar;ao serao estudados nesse ultimo semestre. 

OBJETIVO: 
0 objetivo do quarto semestre e estudar os principals procedimentos 
previstos na legislar;ao processual penal brasileira, as nulidades e os 
recursos no processo penal. 

DISCIPLINA: Direito Comercial 

EMENTA 
• lntrodur;ao ao Direito Comercial. 
• Exercicio da Atividade Empresarial. 
• Estabelecif!lento Empresarial. 

OBJETIVO 

Transmitir aos estudantes de direito os conceitos relatives a parte geral do 
direito comercial. 

DISCIPLINA: Direito Comercialll 

EMENTA 
Tltulos de credito 

OBJETIVO 
Traiismitir aos estudantes de direito a disciplina juridica dos titulos de 
credito. 

DISCIPLINA: Direito Comercial l ll PERIODO: 5o 

EMENTA 
• Teoria Geral das Sociedades. 
• Sociedades Empresarias. 
• Sociedades de tipos -menores. 
• Sociedade limitada 

OBJETIVO 
Transmitir aos estudantes de direito a disciplina juridica das sociedades 
empresarias, com foco na sociedade limitada. 

EMENTA 
• Direito Societario. 
• Sociedades empresanas e simples. 
• Sociedades par Ar;oes. 
• A empresa no mercado. 

OBJETIVO 

Transmitir aos estudantes de direito a disciplina juridica da concorn3ncia, 
publicidade e do comercio eletrOnico. 

DISCIPLINA: Direito Comercial V 

EMENTA 
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• Direito Falimentar. 
• lntervenc;;ao e Liquidac;;ao Extrajudicial de lnstituir;Oes Financeiras. 

OBJETIVO 
;Traosmiti~ aos estudantes de direito a disciplina juridica da falencia e da 
recuperayao de empresas 

DISCIPLINA: Direito Comercial VI 

EMENTA 
• Contratos empresariais 

OBJETIVO 
Tn:insf!Jitir aos estudantes de direito a disciplina juridica dos contratos 
empresariais 

DISCIPLINA: DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO 

EMENTA 
Esta disciplina visa fornecer CO(Iceitos_ b;3sicos da Teo ria do Dire ito 
lnternacional Publico, entendido como sL~t~61? jurjdico aut6nomo, onde se 
ordenam as relac;oes entre os Estados soberanos. 

OBJETIVO 
0 objetivo da disciplina e proporcionar ao aluno o estudo dos elementos 
~sitos do Direito lnternacional Publico e das relac;oes inter~acionais 
envolvendo Estados e Organizac;oes lntemacionais, bern como das fontes 
desse ramo do Direito, em especial em relayao aos tratados internacionais 
e sua aplicac;ao no territ6rio nacional. Trata-se de materia de interesse 
te6rico e pratico quer no aspecto da atividade do Estado como ente 
soberano, quer quanto ao atendimento da efetividade da jurisdir;ao e 
supremacla do poder do estado no ambito de seu territ6rio e nas relat;oes 
com os demais Estados. 

DISCIPLINA: Direito lnternacional Publico II PERiODO: 4°Semestre 

EMENTA 
Esta disciplina visa fornecef coriceitp~ basicos da Teoria do Direito 
lnternacional Publico, entendido como sistema juridico autonomo, onde se 
ordenam as relat;6es entre os Estados soberanos. 

OBJETIVO 
0 objetivo da disciplina e proporcionar ao aluno o estudo dos elementos 
basicos do Direito lnternacional Publico e das relac;:oes internacionais 
envolvendo Estados e Organizac;:oes lnternacionais, bern como das fontes 
desse ramo do Direito, em especial em relac;ao aos tratados internacionais 
e sua aplicac;ao no territ6rio nacional. Trata-se de materia de interesse 
te6rico e pratico quer no aspecto da atividade do Estado como ente 
soberano, quer quanto ao atendimento da efetividade da jurisdi~ao e 
supremacia do poder do estado no ambito de seu territ6rio e nas relay6es 
com os demais Estados. 

DISCIPLINA: Direito lnternacional Privado 

EMENTA 
Estudo da parte geral do Direito lntemaclonal Privado, e das principals e 
essenciais, figuras deste ramo do Direito, em face do Oireito intemo, dos 
elementos . de estraneidade e de conexao que o movimentam e da 
aplicac;ao do Direito estrangeiro, apontando, principalmente, as decis6es 
dos Tribunals e as tendencias doutrinarias. 

OBJETIVO: 
fvlinistrar e • .transmitir ao bacharelando a v1sao geral do Direito 
lnternacional Privado, proporcionando ao aluno suporte te6rico, no que 
concerne ao seu conceito e principia basicos, bern como a relas;ao .que 
esta materia··tem"cbm os dem<'!iS ramqs do Diretto. e suporte pn3tico para 
que o mesmo esteja apto a solucionar as questoes praticas desta area. 
Alem disso, busca-se o deseriVolvimento da c~paddade· critica· do allmo, a 
partir de".aulas_ expositival?. 'discGssoes di~i9idas, seminaries e leitura de 
textos'. seleciotiados e posiciona-lo quanta ao extraordinario 
desenvolvimento ciimtifico da materia no mundo globalizado. 
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DISCIPLINA: Direito lnternacional Privado II PERIODO: 8° 
Semestre 
DEPARTAMENTO: Diretto das Relac;oes Tributarias. Economicas e 
Comerciais 

EMENTA 
Estudo da parte especifica do Direilo lntemacional Privado, ja iniciado 
com a analise das principals figuras no DIP I, visando possibilitar ao aluno 
tornar-se um futuro profissional dessa area, proporclonando-lhe 
instrumentos para a analise e apontamento dos problemas inerentes as 
situat;:oes conflituosas e das solut;:5es mais adequadas, sob o ponto de 
vista da doutrina e da jurisprud~ncia aplicc'wel. 

OBJETIVO: 
0 DIPr II, tern por objetivo proporcionar ao aluno os instrumentos basicos 
para a analise dos casos concretos, em relacao as pessoas naturals e 
jurldicas, relevando as obriga<;:oes contratuais e extracontratuais, e, 
principalmente o processo internacional, visto este, como o processo que 
se desenvolve em nosso territ6rio ou no territ6rio estrangeiro, e que tenha 
alguma repercussao para a soluvao de situayoes conflituosas, que 
envolvam nacionais e estrangeiros ou fatos ocorridos em territ6rio de outro 
pais, com reflexos para os que vivem no Brasil, cidadaos brasileiros ou 
nao. Dai a especial importancia dada as figuras processuais e as 
Convencoes sobre a materia, bern como a cooperavao judiciaria, cartas 
rogat6rias, homologacao de senten<;:a estrangeira, arbilragem e execu9ao 
que possam tornar efetiva a Justi<;:a e a solu<;:ao encontrada. 
Busca-se com esse desiderata, o desenvolvimento da capacidade de 
analise do aluno para reconhecer o problema e dar a solw;:ao, a partir de 
aulas expositivas basicas, com o enriquecimento na leitura de textos e de 
seminarios eminentemente praticos, que possam fazer sobressair no 
aluno do Direito o profissionai futuro, preparado para enfrentar as 
situavoes mais comezinhas e complexas do mundo globalizado. 

DISCIPLINA: Direito EconOmlco 

OBJETIVO 
A Discipline de Direito EconOmico tern como objetivo apresentar os 
fundamentos te6ricos do direito econ6mico humanista diante da 

prevalencia do capitalismo planetaria; e, sob esta perspectiva juris
econOmica, analisar a incidencia multidimensional dos direitos humanos e 
sua repercussao no direito patrio, alem de introduzir os seus aspectos 
constitucionais brasileiros. 

DISCIPLINA: Direito Tributario 
As observac;oes feitas nesta disciplina se repetem em todas as 
suas subdivisoes tendo em vista a repetic;ao. 

EMENTA: 
Estudo da parte geral do Direito Tributario, da classificacao dos tributos, 
da regra-matriz de incidlmcia das especies tributarias, com ~nfase para a 
Constituiyao Federal. 

OBJETIVO 
Ministrar e transmitir ao bacharelando a visao geral do Direito Tributario e 
a sua latina em.ancipare, e eximir do patrio poder e da tutela, dar liberdade 
notadamente, com o Oireito Administrativo, o Oireito Financeiro e o Oireito 
Constituclonal. 
Desenvolver a capacidade crilica do bacharelando, a partir de aulas 
exposilivas, discussoes dirigidas, ,seminarios e leitura de textos 
selecionados. 
Familiarizar o bacharelando com os temas centrais do Direito Tributario, 
especialmente com os que dizem de perto com os direitos inaliaveis dos 
contribuintes. 

DISCIPLINA: Direito Tributario II 
DEPARTAMENTO: Rela96es Tributarias, Economicas e Comerciais 

EMENTA 
Estudo da parte geral do Direito Tributario, com ~nfase para os principlos 
constitucionais, obstaculos a Administrayao Publica, com o fito de 
propiciar uma visao constitucional do fenomeno da tributa<;:ao, 
circunstancia que protege os direitos inafastaveis dos contribuintes 
(Estatuto do Contribuinte). 

OBJETIVO 
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Desenvolver a capacidade .critica do . bacharelando, a partir de aulas 
expositivas, discussoes dirigidas, seminaries e leitura de textos 
selecionados. 
Familiarizar o bacharelando com os temas centrals do Direito Tributario, 
especialmente com os que dizem de perto com os direitos inaliaveis dos 
contribuintes. 
Analisar a estrutura do sistema constitucional tributario. 

DISCI PUNA: Direito Tributario Ill 
DEPARTAMENTO: Relar;6es Tributarias, Economicas e Comerciais 

EMENTA 
Estudo da~~normaS' · gerajs do Direito Tributario e do fenomeno da 
tributar;ao. 

OBJETIVO 
Familiarizar e traosrpj!i,I;_ao bachC!_r~lado sabre o fen?meno da tributar;ao_ e 
a sua importancia no cenario, econ6mico-social. Dar "lnformac;;oes" sobJe 
as;:_n.9,r.IJI~S tr:i,b4f.a.fi~s ~e!f'vjgo} .E! :~ fn~lbbt mod~ _de il]terpreta-las, apJica
la~;.~ .C}CI!Jl~. d_e_ tldd_o~"fpJm~f." o gratluaboo, hab1htando-o a resolver, com 
~sploto crj tico, os grandes problemas fiscais. 

DISCIPLINA: Direito Tributario IV 
DEPARTAMENTO: Relar;oes Tributarias, Economicas e Comerciais 

EMENTA: 
Efetuar estudo pormenorizado dos tributos federais. 

OBJETIVO 
Estudo dos tributes em especie. Com o instrumental te6rico obtido nas 
disciplinas anteriores de Direito Tributario, o aluno estudara os tributes 
federais, analisando, inclusive a legisla<;ao ordinaria, as praxes 
administrativas e a jurisprudencia. 
Com isso, estara se preparando para a vida pratica, quer como juiz, quer 
como defensor dos direitos dos contribuintes quer ainda, na defesa e no 
aconselhamento das pessoas politicas. 

DISCIPLINA: Direito Tributario V 
DEPARTAMENTO: Relac;;oes Tributarias. Economicas e Comerciais 

EMENTA 
Estudo dos tributos estaduais e municipals. 

OBJETIVO 
Estudo dos tributos em especie. Com o instrumental te6rioo obtido nas 
disciplinas anteriores de Direito Tributario, o aluno estudara os tributes 
estaduais e municipals, analisando, inclusive a legislac;;ao ordinaria, as 
praxes administrativas e a jurisprudencia, objetivando o estudo dos 
aspectos atuais e pragmaticos do Direito Tributario. 
Com isso, estara se preparando para a vida pratica, ciente das correntes 
doutrinarias existentes e do posicionamento dos Tribunals Superiores. 

DISCIPLINA: Direito Constitucional 

EMENTA 
A Constituic;;ao como sistema de regras e principios. Especificidade das 
normas constitucionais. A defesa da Constituir;ao pelo controle de 
constitucionalidade. Limites do Poder Constituinte. 

OBJETIVO 
A Disciplina Direito Constitucional I visa proporcionar ao estudante uma 
ampla _visao do sistema constitucional brasileiro a partir do estudo da 
Teoria Geral do Direito Constitucional. Serao estudados a teoria do Poder 
Constituinte Originario e Derivado, o conceito de direito constitucional, 
classifica<;:ao, efic<kia e aplicabilidade das normas constitucionais e o 
controle de constitucionalidade dos atos normativos. (novamente, parece 
haver uma confusao entre objetivos e ementa) 

DISCIPLINA: Direito Constitucional ll 

EMENTA 
Teoria da Federa<;:ao. Divisao espacial do Poder (A Republica Federativa 
do Brasil e o pacta federativo).Uniao, Estados-Membros, Distrito Federal e 
Territ6rios. lntervenc;ao Federal. Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade 
interventiva. 
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OBJETIVO 
A Disciplina de Direito Constitucional II tern por foco o estudo da teoria da 
federa~ao, estudando-se a origem do federalismo · e sua aplicac;ao no 
Estado brasileiro. Serao estudadas as caracteristicas do federalismo e 
cada ente federative, inclusive o Municipio como peculiaridade do 
federalismo brasileiro. 

DISCIPLINA: Direito Constitucional 

EMENTA 
A separa~ao dos Poderes. Legislative, Executive, Judiciario, Func;oes 
essenciais a Justic;a. 

OBJETIVO 
A disciplina Direito Constitucional Ill destina-se ao estudo da divisao 
organica do Poder. Sera estudada a teoria da Separac;ao de Poderes e, 
posteriormente. as caracteristicas de cada uma das func;6es do Estado. 
Nesse m6dulo, ainda serao estudados as func;oes essenciais a Justic;a. 

DISCIPLINA: Direito Constitucional IV PERIODO: 6o semestre 
DEPARTAMENTO: Direilo Publico 

EMENTA 
Direitos e garantias fundamentals. Evoluc;ao Hist6rica. Teoria geral. 
Especies. 

OBJETIVO 
0 Direito Constitucional IV destina-se ao estudo dos principals temas e 
problemas dos direitos fundamentais a luz da doutrina e jurisprudencia do 
Supremo Tribunal Federal. 
Esse m6dulo divide-se no estudo do conceito, analise terminol6gica, 
classificac;ao e evoluc;ao dos direitos fundamentais. Posteriormente, serao 
estudados os direitos e garantias em especie. 

DISCIPLINA: Direito Constitucional V 

EMENTA 

Nacionalidade, direitos politicos (e partidos politicos), principios gerais da 
ordem economica e financeira. principios gerais da ordem social. 

OBJETIVO 
0 Direito Constitucional V complementa o estudo dos direitos 
fundamentais, focando-se nos direitos a nacionalidade, direitos politicos e 
partidos politicos. Estuda, tambem, a ordem econ6mica e social na 
Constituic;ao Federal brasileira. 

DISCIPLINA: Direito Administrativo 

EMENTA 
0 Direito administrative e o ramo da Ciencia Juridica que se ocupa de 
descrevet de modo coerente, haim6hico e·Jntegro, .Portanto sistematico, • ~ ... ;, ~ • • • "t ' • 

as hom'las (regras e principios). qlleJegem !iS relac;oes estabellecidas entre 
0 Estaiio, 'ou ·~uertl Ire fac;a:as ve.z~s ;~e OS partiel.llares (pessoas naturais 
ou juridicas) em razao do desempenho da func;ao administrativa. 
0 Direito administrative e o ramo da Ci~ncia do Direito, que pertence ao 
Direito Publico, que descreve a Administrayao, enquanto atividade do 
Estado, no aspecto objetivo e subjetivo. 
No aspecto objetivo, a Administrac;ao ·e a fun~ao atribuida ao Estado de 
efetivar, realizar os comandos normalivos veiculados pela lei, concretiza
la, garantir-lhe a execuc;ao por meio da promulgac;ao de atos juridicos 
administralivos e da prestac;ao de atos materials que resultam em 
utilidades em favor dos administrados, singulares ou gerais, expressas de 
diversas formas como: a) a prestac;ao de servi9os publicos, como o 
fornecimento de agua, luz, telefone, educac;ao e saude; b) a realizac;ao de 
atos materiais - obras publicas -como a pavimentac;ao de ruas. a 
colocac;ao de esgotos ou a real izac;ao de cirurgias: c) a pratica de atos 
juridicos, como o deferimento de licenc;a, autorizac;ao para a pratica de 
determinada atividade, certificayao: d) o incentive aos particulares para 
que desempenhem atividades reputadas de interesse publico, mediante a 
ooncessao de auxilios e contribui9oes. 
No aspecto subjetivo, a Administra~ao apresenta-se como o conjunto de 
entes, 6rgaos, cargos e agentes encarregados de exercer a func;ao 
administrativa, em ultima analise, como a estrulura administraliva, 
gerencial e burocratica estruturada para o bom exercicio da func;ao 
administrativa, em suas multiplas manifestay6es. 0 Direito administrative 
estuda o exercicio da func;ao administrativa. 0 estudo compreende os 
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sujeitos que a exercem, o fundamento com que a exercem, como a 
exercem, os limites do seu exercicio e a responsabilldade dele decorrente. 
Neste semestre, estudaremos a func,;ao administrativa, o seu regime 
juridico e 0 conjunto de entes, 6rgaos, cargos e agente que a exercem. 

OBJETIVO 
lntroduzir o aluno no estudo da disciplina de Direito Administrative e 
fomecer-lhe uma visao da Administrac,;ao Publica no seu sentido objetivo e 
subjetivo. 

DISCIPLINA: Direite Administrative II 

EMENTA 
Para o desempenho das atividades de sua competencia conta a 
Administracao Publica com instrumentos tecnicos juridicos consistentes na 
expedicao de atos infralegais unilaterais, como os regulamentos e os atos 
administrativos, que serao estudados nas dimensoes da existencia, 
validade e eficacia e que se manifestam na intimidade de uma relac,;ao 
juridica procedimental, denominada processo administrative e os efeitos 
dos prazos extintivos (prescricao e decadencia). 

OBJETIVO 

S.r;:ts\DC!~ ao aluno as vias tecnico-juridicas de ac,;ao aqministrativa. 

DISCIPLINA: Direite Administrative Ill 

EMENTA 
Para o desempenho das atividades de sua competencia conta a 
Administrac;:ao Publica ainda com instrumentos tecnicos juridicos 
consistentes na pratica de atos bilaterais, consensuais, chamados de 
contratos administrativos, cujos contratados, no entanto, nao podem ser 
escolhidos livremente pela Administrac,;ao, que necessita, antes de 
contratar, realizar um procedimento previa, denominado licitar;:ao, a fim de 
escolher numa disputa isontlmica, a proposta mais satisfat6ria, segundo 
criterios objetivos, razao pela qual nesse semeslre os alunos estudarao os 
institutes da Licitar;:ao e do Contrato Administrative. 

OBJETIVO 

Ensloar ~o aluno as "vlas11teonico-ju_Qdicas de ac;ao administrativa. 

DISCIPLINA: Direite Administrative IV PERiODO: 8° Semestre 
DEPARTAMENTO: Direito Publico 

EMENTA 
Descritas as vias tecnico-juridicas por cujo meio a Administrac,;ao opera, 
cabe examinar as atividades por ela desempenhas, como: a) os servic;:os 
publicos,. atividades materials assumidas como proprias pelo Estado por 
serem reputadas fundamentals a coexistencia social, exercidas 
diretamente ou indiretamente, nesse caso, por b) meio das concessoes e 
das permissoes; c) o atendimento das normas legals que estabelecem as 
limitacoes administrativas a liberdade e a propriedade a fim de evitar 
comportamentos prejudiciais a ordem social; d) a imposir;:ao de sancoes 
para as infrac;:oes administrativas para desestimular as condutas que 
desrespeitam a ordem administrativa. 

OBJETIVO 
Ensinar aos alunos as diversas atividades administrativas, que por serem 
heterogeneas devem ser agrupadas por categorias que tenham afinidades 
juridicas, de modo que nesse semestre serao vistas os servi~os publicos, 
as concessoes e permiss6es, as limitay6es administrativas, a imposiyao 
das sanyoes previstas para as infrar;:oes administrativas. 

DISCIPLINA: Direite Administrative 

EMENTA 
Continuado o exame das atividades desempenhadas pela Administrac;:ao 
cabe tratar a) dos sacrificios de direito, isto e, das providencias 
administrativas nas quais a Administrac;:ao, para atender a interesses 
publicos, apoiada em lei, investe contra direitos dos administrados, 
restringindo-os ou eliminando-os, ressalvada a indenizac,;ao; b) dos bens 
publicos e do respective regime juridico, para, depois, fomecer um 
panorama do controle da Administrac,;ao Publica e discorrer sabre a 
responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado. 
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OBJETIVO 
Ensinar aos alunos as diversas atividades administrativas, que por serem 
heterogeneas devem ser agrupadas por categorias que tenham afinidades 
juridicas, de modo que nesse semestre serao vistas a) os sacriflcios de 
direito, b) a gestao dos bens publicos e, ainda, por derradeiro, o controle 
da administrac;:ao e a responsabilidade do Estado. 

DISCIPLINA: Direito Previdenciario 

EMENTA: 
Estudo da estrutura da seguridade social, voltado, m~is . especificamente, 
para o a ac;:ao previdenciaria, de modo a permitir"6'"c6nhecimento do 
sistema a luz do direito social universalmente garantido a sociedade 
brasileira, no texto constitucional. 

OBJETIVO: 
Possibilitar ao aluno o conhecimento sabre Seguridade Social, conforme 
configurado na Constituic;:ao Federal; estudar o Sistema Previdenci:kio 
Brasileiro, com enfoque especifico para o Regime Geral de Previdencia, 
tanto no que lange aos beneficios como a relac;:ao de custeio. 

DISCIPLINA: Direito Previdenciario II PERiODO: 4° Semestre 
DEPARTAMENTO: Direito Publico 

EMENTA: 
Estudo da estrutura da seguridade social, voltado, mais especificamenle, 
para o a ac;:ao previdenciaria, de modo a permitir o conhecimento do 
sistema a luz do direito social universalmente garantido a sociedade 
brasileira, no texto constitucional. 

OBJETIVO: 
Possibilitar ao aluno o conhecimento sabre Seguridade Social, conforme 
configurado na Constituic;:ao Federal; estudar o Sistema Previdenciario 
Brasileiro, com enfoque especifico para o Regime Geral de Previdencia, 
tanto no que tange aos beneficios como a relac;:ao de custeio . 

DISCIPLINA: Fundamentos do Direito Publico 

EMENTA: 
Estado. Poder Politico. Formas de Estado. 0 Estado Social. 0 Estado 
como sujeito e suas func;:oes. A autoridade publica. 

OBJETIVO: 
Capacitar o aluno que inicia o curso de Direito a compreender conceitos -~ 
ins.titutos 1 basicos ·que . .estruturam a .~rel~c;:ao Es.tado-sociedade-Dfreito, 
introduzindo institutos basicos de direito publico. 

DISCIPLINA: Fundamentos do Direito Publico II PERiODO: 2° 

EMENTA 
Ciencia juridica e norma juridica. Dicotomia direito publico e direito 
privado. 0 interesse publico. Principios gerais de direito publico. 

OBJETIVO 
Possibilitar qu~ o aluno desenvolva uina_ postura analitica e critica sabre a 
aplicac;:ao do direito publico brasileiro focimdo sua estrutura sistemica. 

DISCIPLINA: Direito da Crian~a e do Adolescente 

EMENTA 

Curso introdut6rio sabre Direito da Crianc;:a e do Adolescente, voltado 
especialmente aos alunos do 8° Semestre do Curso de Direito, da 
Faculdade de Direito da PUC/SP. 
Aborda os pontos centrals do Direito da Crianc;:a e do Adolescente, 
propiciando no9o~s gerais sabre ele. lntroduz estudo mais pormenorizado 
sobre os direitos fundamentais de convivencia familiar e do direito de 
liberdade, que se opoe a "prisao". Aplica metodologia que soma aulas 
semanais te6ricas e atividades praticas (seminaries, discussao de textos, 
elaborac;:ao de peyas processuais). Durac;:ao: 1 semestre. Carga Horaria: 
duas horas aulas semanais. 

OBJETIVO: 
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Propiciar conhecimentos gerais sobre os pontos centrais do Direito da 
Crianc;;a e do Adolescente e iniciar estudo mais pormenorizado de dois dos 
direitos fundamentals de crianc;as e adolescentes, quais sejam, o direito 
de convivencia familiar e o direito a liberdade, na sua faceta relacionada 
as consequencias da pr<Hica de fato definido como crime; visando a 
cristalizac;ao de conhecimentos da teoria e da dogmatica, como tambem 
de visao critica da implementac;ao dos direitos fundamentais de crianc;as e 
adolescentes. (confunde-se com a ementa) 

DISCIPLINA: Direitos Humanos I e II 
(nao ha ementa ou objetivos, como se fossem dispensaveis: faz parecer 

que nao e preciso saber 0 que se quer COm a disciplina, apenas quais OS 

conteudos) 

DISCIPLINA: Direito Ambiental 
EMENTA: 
G9n 'e'C~f..:ci!:tr9.1i! .. m~~o.-da._qci'Re(c_~. ~onstitl.il~o.J=~ederal ao ·me[o ambiente, 
com enfase para os principios ambientais e para os instrumentos legais de 
prevenc;ao, reparac;ao e repressao da poluic;ao e degradac;ao ambiental. 

OBJETIVO: 
Possibilitar o reconhecimento do Direito Ambiental como disciplina 
autonoma -com principios e regras pr6prias -e multidisciplinar, bem como 
a compreensao do aparato legislative ambiental a partir da Constituic;ao 
Federal e dos preceitos pr6prios dos direitos de terceira gera<;ao. 

DISCIPLINA: Direito das Rela~oes de Consume 
EMENTA: 
~O.~Jext~~lizar'::,.o,; ~ecn~. go . d~eito ,do . co11sumidor no fi!ual processo 
trat)sformar;:~o que vive 0 direito: dos interesses individuais aos interesses 
difusos e coletivos. E.xplicar as, razoes· que .levaram ao su(gimento de um 
direito voltado a um segmento especffico da sociedade: a questao da 
vulnerabilidade ao consumidor. 
Discutir"a existencia de i.im'novo ramo do direito: o direito do consumidor . 

... '4 ...... ~ 0 ... 

Dar a conhecer o C6digo de Defesa do Consumidor, e demais legislac;oes 
correlatas, p~ra que .se :possa' ,usa-la:corno urn instrumento de 'avanc;o no 

desenvol\(imento das relac;;oes soc1a1s. A~ompanhar o .estagio das 
discuss6es do Direito do Consumidor no Poder 
Judiciario. Conh~cer e disc'utir a legisla~ao esparsa que regula as relac;;oes 
entre consumidores e fornecedores. dando enfase a relac;ao desta 
legislac;;ao esparsa com o C6digo de Defesa do Consumidor. 
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