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A segunda fase do Exame Nacional da OAB é a última etapa a ser vencida pelo candidato que
almeja a tão sonhada habilitação para o exercício da advocacia. Para tanto, o bacharel é
desafiado a demonstrar suas habilidades e raciocínio jurídico diante da matéria optada, seja
ela Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Penal
ou Direito do Trabalho. A fim de auxiliar o examinando a tornar real o sonho da sua
aprovação, a Editora Saraiva lança a Coleção OAB Nacional 2ª Fase, elaborada por
experientes professores de graduação em Direito e cursos preparatórios. Cada volume foi
cuidadosamente dividido em duas partes: a primeira contém tópicos de direito material. Na
segunda, o candidato encontrará tópicos do direito processual relacionados à disciplina. No
volume 4, reservado à disciplina de Direito Penal, o candidato irá rever os principais conceitos
da matéria, como as fontes do Direito Penal, os princípios da legalidade, do in dubio pro reo,
da insignificância e individualização da pena, além de temas como a aplicação da lei penal,
contagem de prazo, tempo do crime, entre outros. A obra está atualizada de acordo com a Lei
12.403/2011 e apresenta, ainda, comentários acerca de questões recentes da 2ª fase do
Exame Nacional Unificado da OAB.
O objetivo desta obra é mesclar a análise do texto legal com a jurisprudência mais atualizada,
sempre contando com a visão crítica do autor. Para melhor estudo e ilustração dos pontos
interessantes, foram elaboradas apresentações esquemáticas da matéria. Os dispositivos
legais estão impressos em cor diferenciada, destacando-se dos comentários. Estes são feitos
de maneira pormenorizada, esmiuçando os elementos dos tipos penais. A obra traz, ainda, os
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conceitos de Direito Penal, política criminal, criminologia e escolas penais, entre outros. Esta
edição traz recentes acórdãos, além de citações de textos doutrinários recém-lançados. O
apêndice contém todas as Súmulas do STF e do STJ citadas na obra, contendo as notas de
referência aos artigos a ela vinculados.
In this title, the author examines how penal policies emanating from the United States have
spread thoughout the world. The author argues that the policies have their roots in a network of
Reagan-era conservative think tanks, which used them as weapons in their crusade to
dismantle the welfare state and, in effect, criminalise poverty.
Esta obra oferece um estudo integrado com Direito Penal e Execução Penal e apresentações
esquemáticas da matéria. Está atualizada com a Lei 12.403/2011 (mudanças nas regras da
prisão processual e liberdade provisória), jurisprudência e súmulas do STF e STJ.
O propósito deste livro é o de abordar a maioria dos casos vivenciados pelo advogado em seu
dia a dia de trabalho, abrangendo matéria Trabalhista, Previdenciária, Divórcio e demais
formas da Dissolução de uma Sociedade Conjugal, Inventários, Partilhas, Testamentos,
Práticas Abusivas dos Fornecedores e Direito do Consumidor, Prática das Relações de
Consumo no Juizado Especial, Contratos, Execução de Títulos Judiciais, Extrajudiciais e
Contraditório na Execução Extrajudicial, Adjudicação como meio de Expropriação,
Propriedade Imóvel como: Patrimônio, Propriedade, Domínio, Função Social da Propriedade,
Função Social do Registrador, Posse, Ação de Nunciação de Obra Nova, Usucapião, Direitos
de Vizinhança, Servidões, Condomínio, Propriedade Resolúvel, Alienação Fiduciária, Ação de
Divisão e Demarcação de Terras Particulares, Divisão, Anticrese, Retrovenda, Superfície,
Troca ou Permuta, Bem de Família, Compromisso de Compra e Venda, Do Uso, Usufruto,
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Retificação de Área, Programa Minha Casa Minha Vida e Lei do Inquilinato. Defesas Criminais
desde o Inquérito Policial, Liberdade Provisória com ou Sem Fiança, Procedimentos,
Resposta ou Defesa Preliminar, Do Habeas Corpus, Prisão com o Trânsito em Julgado,
Defesa Preliminar em Crime de Tó-xico e Recursos, temas esses que foram elaborados por
cada especialista em sua área. Em razão de uma grande quantidade de matéria, o livro foi
dividido em nove partes, sendo que algumas delas quando relacionadas serão indicadas em
sua respectiva colocação, ou seja, quando determinado item da Parte V fizer referência à
matéria tratada na Parte III, será necessária análise dos dois tópicos para devida
compreensão. A obra foi desenvolvida de forma prática e objetiva, trazendo em seu bojo
desde a aplicação da legislação, doutrina, julgados, prática e posição de cada autor. Além das
peças práticas dispostas ao longo do livro, o mesmo também acompanha CD com maior
número de modelos relacionados aos temas abordados por cada autor. Valor de capa:
R$249,00
Moderna e prática, a Coleção Saberes do Direito abrange as principais disciplinas do curso.
Longe de ser "mais uma" esta obra inovadora representa a intersecção entre o conceito
clássico de livro (impresso) e o conteúdo Net, em que serão encontradas atualizações
legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias. O conteúdo elaborado pelos melhores professores
alia-se à vantagem de colocar o leitor em contato com a realidade do Direito de hoje. Essa é a
ideia do livro vivo. Faça parte dessa nova forma de construção do conhecimento! O conteúdo
Net deve ser adquirido separadamente. Para mais informações, acesse: www.livroenet.com.br
A série GVLAW se insere no projeto de produção de pesquisa adotado pelo programa de
especialização e educação continuada da Direito GV. A partir do conteúdo das aulas dos
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cursos, busca-se a construção de conhecimento que seja adequado a estudantes, advogados
e demais profissionais interessados, os quais têm sua atuação pautada pelas novas
demandas do mercado de trabalho globalizado. O presente título cuida dos crimes
econômicos e processo penal e é coordenado por Celso Sanchez Vilardi, Flávia Rahal
Bresser Pereira e Theodomiro Dias Neto.
Traz os conceitos de Direito penal, política criminal, criminologia, escolas penais. O advento
da Lei 10.695/2003 alterando o art. 184 do Código Penal e produzindo novas figuras típicas,
impulsionou a elaboração desta 4.a. edição, que traz, ainda, outros acréscimos resultantes de
maior reflexão do autor, além das modificações produzidas pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
Salient Features: Provided simple step by step explanations to motivate self study of the
subject. Free hand sketching techniques are provided. Worksheets for free hand practice are
provided. A new chapter on Computer Aided Design and Drawing (CADD) is added.
A Lei 13.964, publicada no dia 24 de dezembro de 2019, conhecida como Lei Anticrime,
alterou substancialmente o Código Penal, Código de Processo Penal e diversas leis
extravagantes, como a Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e tantas outras. Esta
obra traz algumas considerações sobre as principais modificações realizadas pela Lei
Anticrime.
O livro Peças e Prática da Atividade Policial foi elaborado após muita pesquisa e é fruto da
experiência profissional adquirida ao longo de 16 anos na área da Segurança Pública. Atento
às necessidades de profissionais e concursandos interessados na carreira policial, procurouse fazer um trabalho minucioso, completo e didático, contendo 54 modelos de peças práticas.
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Cada peça corresponde a uma situação hipotética, a fim de que aqueles que buscam no livro
a preparação para concursos públicos possam sedimentar o conhecimento e aplica-lo, tal
como ocorre em certames dessa natureza. Em cada capítulo o leitor tem a sua disposição
uma síntese dos dispositivos legais aplicáveis, comentários doutrinários e jurisprudenciais. O
livro está na sua 2º edição, atualizado no segundo semestre de 2018. Na primeira edição
tivemos o privilégio de ajudar estudantes em todo o Brasil a alcançar a aprovação em
concursos públicos, bem como auxiliar profissionais da carreira policial no exercício das suas
atividades. O QUE ESTÃO FALANDO SOBRE O LIVRO: Quero aqui primeiramente dar os
parabéns ao nobre colega e autor do livro Paulo Reyner Camargo Mousinho, pela excelente
obra. Durante as férias, estive na cidade de Macapá, Estado do Amapá, minha terra querida,
na semana passada deste mês (dezembro/2016), e tive a oportunidade de adquirir o livro
diretamente em uma livraria da cidade. Pela leitura até o momento realizada, se pode
observar a didática demonstrada na exposição e exploração dos temas mais corriqueiros da
atividade de polícia judiciária, tudo resumido em peças práticas e de fácil compreensão. Além
das peças, o autor se preocupou em incluir uma situação hipotética para cada tema exposto,
bem como os fundamentos legais e jurisprudenciais dos respectivos assuntos, baseados nas
decisões dos principais tribunais superiores do nosso País. Dito isto, como professor da
Escola Superior de Polícia Civil do Estado de Goiás – ESPC, apresentarei a obra ao
respectivo corpo pedagógico, a fim de que também sirva de sugestão bibliográfica para os
demais cursos de formação policial, em conjunto com outras obras existentes, de autoria dos
demais colegas delegados de polícia do Brasil e do Estado de Goiás. Parabéns ao autor.
Danilo Victor Nunes de Souza Delegado de Polícia - GO Dentre as obras utilizadas para
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minha preparação e consequente aprovação no concurso de Delegado de Polícia, o livro
Peças e Prática da Atividade Policial foi de substancial importância, tendo em vista que o
professor Paulo Reyner consegue aliar teoria e prática de forma didática e consistente, o que
torna a obra indispensável tanto para quem pretende ingressar na carreira, quanto para quem
já exerce a profissão. Yuri Agra de Oliveiria Marreiro Aprovado para Delegado de Polícia
(2018) VEJA ALGUNS DOS MODELOS CONSTANTES NA OBRA: Auto de Prisão em
Flagrante (14 peças) Auto de Destruição de Drogas Auto de Apreensão de Objetos Carta
Precatória Policial Mandado de Condução Coercitiva Ordem e Relatório de Missão Portaria de
Instauração de IP Relatório Final de IP Relatório Técnico de Inteligência Requisição de Dados
Cadastrais e Setoriais Recognição Visuográfica de Local do Crime Termo de Acordo de
Colaboração Premiada Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO Termo de Qualificação e
Interrogatório DESPACHOS: Apreensão de Dinheiro de Origem Desconhecida Apresentação
de Autoridade com Foro Fundamentação de Indiciamento Liberação de Autoridade com Foro
Morte Decorrente de Intervenção Policial Suspeição ou Impedimento do Delegado
REPRESENTAÇÕES: Ação Controlada Captação Ambiental Depoimento Especial Incidente
de Insanidade Mental Infiltração Interceptação Telefônica e Telemática Mandado de Busca e
Apreensão Medida Cautelar Diversa da Prisão Prisão Preventiva e Temporária Quebra de
Sigilo de Dados Bancários Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos Sequestro Uso de Bem
Apreendido Esperamos continuar ajudando estudantes a realizar seus sonhos. Aproveitem a
leitura e bons estudos. Grande Abraço. O autor.
O livro “Nulidades no Processo Penal” chega a sua 3ª edição e a 1ª pela Editora Saraiva com
um novo projeto gráfico e atualização completa do tema. A obra examina como se
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desenvolveu a teoria das nulidades, como se apresentou no Brasil, suas características e
traços fundamentais. Após o diagnóstico do atual estado da teoria das nulidades, avança em
direção à construção de um modelo alternativo, capaz de se adequar ao sistema
constitucional de proteção de direitos fundamentais. A obra não se descuida, especialmente,
do tratamento dado pelo STF ao tema, trazendo os standards decisórios. Desta forma,
“Nulidades no Processo Penal” inova profundamente a matéria, servindo como fonte sólida de
consulta para pesquisadores e operadores do direito e interessados na adequação
constitucional do processo penal.
O Código foi elaborado com o intuito de oferecer uma fonte de consulta ao estudante e ao
profissional do direito sobre a atualidade dos temas do Processo Penal. Para tanto, partindo
da letra da lei, desenvolveu-se a doutrina correspondente e, por se mostrar imprescindível
para o operador do direito, a jurisprudência dominante, sem desapreço às opiniões
divergentes. Os autores, Magistrados, organizaram a obra visando a valorização da doutrina
dos tribunais.
Trata-se da reedição da obra, agora com a parceria de Samir H. Nassif, versando sobre
nulidades no processo penal e, com o mesmo espírito do original, sem a ilusão de que seja
uma obra erudita, mas, sim, que seja objetiva, direcionada, especialmente, aos estudantes e
concursandos que pretendem seguir carreira jurídica, sem prejuízo de sua utilidade a todos os
operadores do Direito.
Tem por objetivo o estudo das prisões cautelares, mormente a prisão preventiva, pois a Lei
12.403/2011 reformulou diversos dispositivos referentes às prisões cautelares e criou novas
medidas cautelares diversas da prisão.
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Data de fechamento: 15/02/2020 - Direito Processual Penal, de Aury Lopes Jr., possui uma
linguagem descomplicada, objetividade, sem perder a profundidade de conteúdo que é
responsável pelo sucesso da obra. O livro em um único volume se apresenta completo e
atual, sem perder de vista os jugados mais recentes e polêmicos que envolvem o processo
penal, proporcionando ao estudante uma experiência de aprendizagem e de compreensão
diferenciadas. Tendo em vista a dinâmica com que o assunto é abordado no livro, este é
destinado tanto a alunos de graduação e pós-graduação, quanto a profissionais da área, sem
prejuízo do proveito que podem ter, também, aqueles que preparam para concursos públicos,
pela didática e metodologia utilizada pelo autor.
Moderna e prática, a Coleção Saberes do Direito abrange as principais disciplinas do curso.
Longe de ser "mais uma", esta obra inovadora representa a intersecção entre o conceito
clássico de livro (impresso) e o conteúdo Net , em que serão encontradas atualizações
legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias. O conteúdo elaborado pelos melhores professores
alia-se à vantagem de colocar o leitor em contato com a realidade do Direito de hoje. Essa é a
ideia do livro vivo. Faça parte dessa nova forma de construção do conhecimento! O conteúdo
Net deve ser adquirido separadamente. Para mais informações, acesse: www.livroenet.com.br
Os autores, dedicados, sérios e pertinazes, selecionaram para o trabalho farto material e o
expõem de forma didática, propiciando compreensão dos temas abordados, mas não se
esquecendo de enfocar os aspectos práticos que a matéria suscita de modo corriqueiro. Além
dos conceitos já consagrados, os autores lançam uma pitada do relevante de cada artigo de
maneira objetiva e prática, sem concisão demasiada, abrindo o campo para o estudo didático,
bom para aqueles que militam na área. Por isso mesmo, o Código Comentado é ferramenta
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que pode ser consultada por todos aqueles que buscam os diversos posicionamentos a
respeito dos mais variados temas e bem se presta a todas as carreiras jurídicas.

A ordem constitucional, inaugurada pela Constituição de 1988, trouxe novas
perspectivas para a construção do nosso sistema jurídico. Seus valores foram
determinantes para nos questionarmos sobre a necessidade de repensarmos o
exercício da função pública sob novos limites, essencialmente, aqueles ligados aos
direitos fundamentais. É dentro desse contexto protetivo que vige a Nova Lei de abuso
de autoridade, Lei n.13.869/2019, ela é fruto de um processo de amadurecimento da
necessidade de revogarmos a Lei n. 4.898/1965. A antiga lei foi concebida sob uma
outra perspectiva, completamente diferente da lei em comento, daí a necessidade de
repensarmos o tema sob novas perspectivas.
O objetivo desta obra é unir, sem a pretensão de esgotar os assuntos tratados, a
doutrina e a jurisprudência, sempre contando com a visão crítica do autor. Os
comentários feitos são pormenorizados, contendo abordagens inéditas e referências
ausentes em outras obras do gênero, examinando os inúmeros enfoques doutrinários e
jurisprudenciais, estes sempre recentes e ilustrativos da atual posição dos tribunais
pátrios. Esta segunda edição, já atualizada de acordo com a Lei 10.628/2002, conta
com a inserção de quadros esquemáticos e com a indispensável adaptação de
determinados institutos ao novo Código Civil.
Segundo a obra, o estudo de Direito Processual Penal Militar é um desafio, que
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somente enriquece até o presente, fomentando a continuidade para o futuro, pois
desvenda o prisma da legislação especial é tarefa permanente e assídua.
Trata-se de uma obra coletiva com o propósito de permitir reflexões a respeito de
temas relevantes e atuais dentro do Direito e Processo Penal. A ideia é possibilitar aos
profissionais um raciocínio crítico, propiciando uma atuação profissional marcada pela
necessidade da concretização dos direitos constitucionais fundamentais,
demonstrando que para compreender os complexos fatores que se relacionam com a
criminalidade, é necessário analisá-la a partir de vários enfoques, percebendo as
incidências ideológicas, políticas, sociais, econômicas, culturais, com o objetivo de
construir meios legítimos de repressão à criminalidade.
Quarto livro da Coleção Ícones do Direito, coordenada pelo Professor André Puccinelli
Júnior, este Manual contempla, em um único volume, os assuntos necessários ao
estudo do Processo Penal. De forma bastante didática, a obra está estruturada em
dezesseis capítulos, abarcando toda a matéria da grade de Processo Penal: Princípios
Gerais de Direito Processual Penal; Interpretação e Aplicação da Lei Processual Penal;
Inquérito Policial; Ação Penal; Reparação do Dano Ex Delicto; Competência; Questões
e Processos Incidentes; Provas; Sujeitos Processuais; Prisão, Medidas Cautelares e
Liberdade Provisória; Citação e Intimação; Sentença; Procedimentos Judiciais;
Nulidades; Recursos; e Ações de Impugnação. O livro é escrito de forma direta,
voltado especialmente para os assuntos cobrados nas provas de concursos (CESPE /
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ESAF / FCC / FGV e outros) e exames da OAB. A leitura dos capítulos e a resolução
das questões preparam o leitor para um bom desempenho em qualquer prova de
Processo Penal.
Cartas psicografadas como meio de prova no processo penal é um tema afeto à
influência que a religião pode exercer sobre decisões judiciais. A questão probatória é
tema relevante no ordenamento jurídico vigente, principalmente em razão dos direitos
e garantias fundamentais. Assim, a mediunidade, fenômeno ligado à psicografia,
apresenta-se como objeto de estudo, tendo em vista a influência que pode exercer em
decisões judiciais penais quando cartas supostamente psicografadas são
materializadas e anexadas em processos judiciais em curso.
This book analyses current developments in Europe and Latin America towards the greater
involvement of the parties in the administration of criminal justice. Focusing on both national
criminal proceedings and transnational cases, this study employs a comparative law approach
to examine the shift experienced by Italy and Brazil from the long tradition of mixed criminal
justice to unprecedented adversarial trends. The identification of common needs and
divergences from the national approach to criminal justice paves the way for a subsequent
analysis of new solution models emerging from international human rights law and EU law. To
a great extent, these developments are due to the increasing impact of international human
rights case-law on the criminal justice systems of the countries in question. The book
concludes by proposing a set of qualitative requirements for a participatory model of criminal
justice.
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Data de fechamento: 26/02/2020 / Em linguagem clara e com método de ensino
esquematizado, com recursos gráficos que auxiliam o estudo, essa obra traz uma análise
pormenorizada dos princípios e das normas que regem a atividade processual, bem como o
exame das variantes doutrinárias sobre cada um dos temas. A metodologia empregada na
obra, com tabelas, quadros e questões de concursos permite que o leitor tenha acesso a mais
completa e atualizada teoria, além de auxiliar o estudante na parte prática com um capítulo de
modelos de peças e petições. A obra destina-se aos candidatos às provas de concursos
públicos e aos alunos de graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia
com as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o País.
“[...] Pode-se dizer que os trabalhos que compõem a obra que ora se apresenta, são resultado
de estudos, reflexões, debates desde os bancos acadêmicos aos corredores forenses, desde
eventos jurídicos realizados na cidade de Londrina, bem como, em âmbito nacional, pois
nesses ambientes se encontram operadores do direito pesquisando, refletindo sob uma
perspectiva crítica e, acima de tudo, vivenciando questões referentes à seara penal. Nesta
senda, com o intuído de buscar um registro acadêmico, como no formato que hora se
apresenta, foi possível agrupar artigos produzidos por advogadas e advogados com raízes na
cidade de Londrina. O eixo de reflexão proposto, parte do fato de que, nos últimos anos,
inúmeras modificações legislativas foram realizadas, tanto na esfera penal, quanto na
processual penal, fomentando diversos debates na doutrina e na jurisprudência. Este fato se
deu não só em decorrência da criação de novos dispositivos legais, mas, também, pela
situação atípica vivida pela sociedade, especifica mente no pandêmico ano de 2020, que
exigiu a implementação de diversas medidas – até então desconhecidas no âmbito forense – a
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fim de ajustar os procedimentos desenvolvidos perante a Justiça Criminal ao momento de
isolamento vivido. [...]”
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