Sinopses Juridicas Saraiva
Recognizing the pretension ways to acquire this ebook sinopses juridicas saraiva is additionally
useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the sinopses juridicas saraiva
join that we have enough money here and check out the link.
You could purchase lead sinopses juridicas saraiva or get it as soon as feasible. You could quickly
download this sinopses juridicas saraiva after getting deal. So, in the same way as you require the books
swiftly, you can straight acquire it. Its as a result entirely easy and as a result fats, isnt it? You have to
favor to in this tone

Direito penal: dos crimes contra o patrimônio aos crimes contra a propriedade imaterial Victor
Eduardo Rios Gonc?alves
Col. Sinopses Jurídicas 29 Direito Eleitoral Ricardo Cunha Chimenti 2018-03-12 Apresentar, numa
abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em
volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa
dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este,
pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas
carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao
estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível
utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo,
específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu
caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no
sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores
com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras
jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de
pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
SINOPSES - PROCESSO DO TRABALHO CÉSAR REINALDO OFFA BASILE 2017-10-06 Redigidos
por autores com vasta experiência docente em cursos preparatórios para concursos, os volumes já
lançados desta coleção guardam estrita observância dos programas curriculares das disciplinas
jurídicas, sempre destacando os pontos mais relevantes de cada matéria. A exposição didática do texto,
aliada ao seu caráter sintético, garante uma obra de consulta rápida e eficaz, na medida certa para
quem tem muito a relembrar e pouco tempo livre. O volume 32 trata dos seguintes temas: recursos
trabalhistas; reformatio in pejus; recursos em espécie; execução trabalhista; fase de liquidação; fase
executiva; procedimento monitório; meios de impugnação; expropriação patrimonial; ações sujeitas ao
rito especial; ação de consignação; cautelares; habeas corpus e habeas data; mandado de segurança;
ação rescisória entre outros.
Col. Sinopses Jurídicas 7  Direito Penal  Parte Geral Carlos Roberto Gonçalves 2018-02-07
Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito,
abrangendo, em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente
revisão do programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias
curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e
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ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e
com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem,
igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos
futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos
tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a
Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim,
foram selecionados autores com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios
para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o
trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Sinopses jurídicas 20??
Direitos Humanos (2a. Ed.). Ricardo Castilho 2000
Col. Sinopses Jurídicas 6 Tomo II  Direito Civil  Direito das obrigações  Parte especial 
Responsabilidade Civil Carlos Roberto Gonçalves 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem concisa e
objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos
para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais
concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este, pois, o objetivo
desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas carreiras
jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante,
em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade,
proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica
o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu caráter
sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de
aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta
experiência no magistério superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas,
além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e
desenvolvimento científico do direito.
Coleção Sinopses Jurídicas - Direito Previdenciário - v. 25 Marisa Ferreira Dos Santos A Coleção
Sinopses Jurídicas têm como objetivo apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem
os diversos ramos do direito, sem perder a qualidade doutrinária. O volume 25, trata do Direito
Previdenciário, uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de autoria de Marisa Ferreira
dos Santos.
Sinopses jurídicas - direito das obrigações - Tomo II CARLOS ROBERTO GONÇALVES A Coleção
Sinopses Jurídicas têm como objetivo apresentar uma abordagem consisa dos institutos que compõem
os diversos ramos do direito, sem perder a qualidade doutrinária. O volume 6, tomo II, de Direito Civil,
trata do Direito das Obrigações - Responsabilidade Civil, uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil
assimilação, de autoria de Carlos Roberto Gonçalves.
Coleção Sinopses Jurídicas - Processo Penal - Parte geral - v. 14 ALEXANDRE CEBRIAN ARAÚJO REIS A
Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo apresentar uma abordagem concisa dos institutos que
compõem os diversos ramos do direito, sem perder a qualidade doutrinária. O volume 14 trata do
Direito Processual Penal (parte geral), uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de
autoria de Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre Cebrian Araújo Reis .
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Teoria geral do processo e processo de conhecimento Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso
SINOPSES - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS FEDERAIS E ESTADUAIS MARISA
FERREIRA DOS SANTOS 2017-10-06 Redigidos por autores com vasta experiência docente em cursos
preparatórios para concursos, os volumes já lançados desta coleção guardam estrita observância dos
programas curriculares das disciplinas jurídicas, sempre destacando os pontos mais relevantes de cada
matéria. A exposição didática do texto, aliada ao seu caráter sintético, garante uma obra de consulta
rápida e eficaz, na medida certa para quem tem muito a relembrar e pouco tempo livre. O volume 15,
tomo II, desta coleção examina os juizados especiais cíveis e crimais, nas esferas estadual e federal.
Col. Sinopses Jurídicas 6 Tomo I  Direito Civil  Direito das obrigações Parte especial  contratos
Carlos Roberto Gonçalves 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que
compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos para cada disciplina, o
conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais concursos na área jurídica, ou
mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em
ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta
rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com
a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral
apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a
compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da
necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao
máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta experiência no magistério
superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no
cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do
direito.
Col. Sinopses Jurídicas 18 Direito Constitucional Da Organização do Estado, dos Poderes e Histórico das
Constituições Rodrigo César Rebello Pinho 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva,
os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos para cada
disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais concursos na área
jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção:
constituirse em ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte
de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros
contatos com a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando
uma visão geral apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente
para propiciar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu caráter sintético, sem
abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo
de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta experiência no
magistério superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga
vivência no cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento
científico do direito.
Col. Sinopses Jurídicas 5  Direito Civil Direito das Obrigações  Parte Geral Carlos Roberto
Gonçalves 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os
vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo
necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo
uma introdução às matérias curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em
ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta
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rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com
a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral
apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a
compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da
necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao
máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta experiência no magistério
superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no
cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do
direito.
Coleção Sinopses Jurídicas - Direito Constitucional - Da organização do Estado, dos Poderes e
histórico das constituições - v. 18 Rodrigo César Rebello Pinho A Coleção Sinopses Jurídicas têm
como objetivo apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do
direito, sem perder a qualidade doutrinária. O volume 18, de Direito Constitucional, trata da organzação
do Estado, dos Poderes e histórico das Constituições, uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil
assimilação, de autoria de Rodrigo César Rebello Pinho.
Coleção Sinopses Jurídicas - Direito do Trabalho - Teoria Geral, Contrato de Trabalho e Segurança e
Saúde no Trabalho- v. 27 CÉSAR REINALDO OFFA BASILE A Coleção Sinopses Jurídicas têm como
objetivo apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito,
sem perder a qualidade doutrinária. O volume 27, trata do Direito do Trabalho (Teoria Geral, Contrato
de Trabalho e Segurança e Saúde no Trabalho), uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil
assimilação, de autoria deCésar Reinaldo Offa Basile.
Col. Sinopses Jurídicas 14 Processo Penal parte geral ALEXANDRE CEBRIAN ARAÚJO REIS Apresentar,
numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo,
em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do
programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias
curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e
ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e
com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem,
igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos
futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos
tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a
Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim,
foram selecionados autores com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios
para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o
trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Col. Sinopses Jurídicas 13 Processo Civil procedimentos especiais Marcus Vinicius Rios Gonçalves
2018-02-07 A consagrada Coleção Sinopses Jurídicas constituise em hábil ferramenta ao concursando,
graduando ou recémingresso nas carreiras jurídicas, pois permite consulta rápida, de fácil assimilação e
de farto conteúdo. Apresenta palavras e frases importantes destacadas em cor, além de quadros
sinóticos ao final de cada capítulo.O volume 13, que traz em seu bojo assunto pertinente ao Processo
Civil, trata dos procedimentos especiais.No estudo dos procedimentos especiais, procurouse atentar
para a ordem e a sequência estabelecidas pelo legislador processual.Este volume traz temas dos
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária.
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Direito Previdenciário - Coleção Sinopses Jurídicas - Volume 25 Santos, Marisa Ferreira Dos 2020-04-17
Data de fechamento da edição: 18-2-2020. Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva, os institutos
que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos para cada disciplina, o
conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais concursos na área jurídica, ou
mesmo uma introdução àsmatérias curriculares.É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituir-se em
ferramenta hábil ao concursando e ao recém-ingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta
rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com
a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral
apta a norteá-lo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica o suficiente para propiciar a
compreensão imediata dos tópicos tratados.Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da
necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao
máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta experiência no magistério
superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no
cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do
direito.
Sinopses - Direito Civil - Direito de Família - Volume 2 - 23ª Edição 2020 Gonçalves, Carlos
Roberto 2020-03-28 Data de fechamento: 28/01/2020 - A Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo
apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito, sem
perder a qualidade doutrinária. O volume 2, de Direito Civil, trata do direito de família, uma fonte de
consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de autoria de Carlos Roberto Gonçalves.
Col. Sinopses Jurídicas 16 Direito Tributário  Direito Financeiro, Direito Orçamentário e Lei
de Responsabilidade Fiscal Ricardo Cunhas Chimenti 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem
concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em volumes
específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos
principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este, pois,
o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas
carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao
estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível
utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo,
específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu
caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no
sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores
com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras
jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de
pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Direito Administrativo. V. 20 (parte II) (4a. Ed.). Márcio Fernando Elias Rosa 2000
Coleção Sinopses Jurídicas - Direito Internacional - Público, Privado e Comercial - v. 33 Diego
de Souza Araujo Campos A Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo apresentar uma abordagem
concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito, sem perder a qualidade doutrinária. O
volume 33, trata de Dirieto Internaciconal, uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de
autoria de Diego Araujo Campos e Fabiano Tavora
SINOPSES JURÍDICAS VOLUME 7 - DIREITO PENAL VICTOR EDUARDO RIOS GONCALVES
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2017-10-06 A consagrada Coleção Sinopses Jurídicas constitui-se em hábil ferramenta ao concursando,
graduando ou recém-ingresso nas carreiras jurídicas, pois permite consulta rápida, de fácil assimilação
e de farto conteúdo. Apresenta palavras e frases importantes destacadas em cor, além de quadros
sinóticos ao final de cada capítulo. No volume 7, o autor trata da Parte Geral do Direito Penal,
abordando os seguintes temas: conceito de direito penal, classificação das infrações penais, fontes do
direito penal, interpretações, princípios, sujeito ativo e sujeito passivo, classificação doutrinária dos
crimes, conflito aparente de normas, aplicação da lei penal, como o tempo do crime, o lugar do crime, a
extraterritorialidade e a contagem de prazo, estrutura do crime, aspectos da conduta, resultado, nexo
causal, erro de tipo, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior,
ilicitude e suas causas excludentes, culpabilidade, imputabilidade penal, concurso de pessoas, concurso
de crimes, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito, pena de multa, medidas de
segurança, ação penal, extinção da punibilidade.
Coleção Sinopses Jurídicas - Processo Penal - Procedimentos, Nulidades e Recursos - v. 15 ALEXANDRE
CEBRIAN ARAÚJO REIS A Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo apresentar uma abordagem
concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito, sem perder a qualidade doutrinária. O
volume 15 trata do Direito Processual Penal, sobre Procedimentos, Nulidades e Recursos, uma fonte de
consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de autoria de Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre
Cebrian Araújo Reis .
Col. Sinopses Jurídicas 8  Direito Penal  dos crimes contra a pessoa Victor Eduardo Rios
Gonçalves 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os
vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo
necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo
uma introdução às matérias curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em
ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta
rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com
a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral
apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a
compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da
necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao
máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta experiência no magistério
superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no
cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do
direito.
Sinopses Jurídicas - Volume 29 - Direito eleitoral Chimenti, Ricardo Cunha 2020-04-10 Apresentar,
numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo,
em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do
programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias
curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituir-se em ferramenta hábil ao concursando e
ao recém-ingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e
com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem,
igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteá-lo em seus estudos
futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos
tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a
Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim,
foram selecionados autores com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios
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para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o
trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Col. Sinopses Jurídicas 30  Direito Humanos Ricardo Castilho 2018-03-19 Apresentar, numa
abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em
volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa
dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este,
pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas
carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao
estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível
utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo,
específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu
caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no
sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores
com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras
jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de
pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Sinopses - Direito Civil - Direito Das Sucessões - Volume 4 - 21ª Edição 2020 Gonçalves, Carlos
Roberto 2020-03-15 Data de fechamento: 06/01/2020 - A Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo
apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito, sem
perder a qualidade doutrinária. O volume 4, de Direito Civil, trata das sucessões, uma fonte de consulta
rápida, coesa, de fácil assimilação, de autoria de Carlos Roberto Gonçalves.
SINOPSES JURÍDICAS - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS Marcus Vinicius Rios Gonçalves O objetivo
desta coleção é constituir-se numa hábil ferramenta ao concursando, graduando e aou recém-ingresso
nas carreiras jurídicas como e de consulta rápida, de fácil assimilação e de farto conteúdo. O volume 13,
que traz em seu bojo assunto pertinente ao Processo Civil, trata dos procedimentos especiais.
Col. Sinopses Jurídicas 17  Direito Constitucional Teoria Geral da Constituição e Direitos
Fundamentais Rodrigo César Rebello Pinho 2018-02-07 Apresentar, numa abordagem concisa e
objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo, em volumes específicos
para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais
concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares. É este, pois, o objetivo
desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e ao recémingresso nas carreiras
jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e com farto conteúdo. Ao estudante,
em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem, igualmente, de indiscutível utilidade,
proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, específica
o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Para manter seu caráter
sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a Coleção foi organizada no sentido de
aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim, foram selecionados autores com vasta
experiência no magistério superior e em cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas,
além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o trabalho acadêmico de pesquisa e
desenvolvimento científico do direito.
Sinopses Jurídicas 19 - Direito Administrativo - Parte I MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA A
consagrada Coleção Sinopses Jurídicas constitui-se em hábil ferramenta ao concursando, graduando ou
recém-ingresso nas carreiras jurídicas, pois permite consulta rápida, de fácil assimilação e de farto
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conteúdo. Apresenta palavras e frases importantes destacadas em cor, além de quadros sinóticos ao
final de cada capítulo. O Direito Administrativo é desdobrado em 2 volumes (19 e 20) da Coleção
Sinopses. Neste volume, estudamos o direito administrativo, o Estado, a Administração Pública, os
princípios do direito administrativo, os atos administrativos, os poderes administrativos, os bens
públicos, o processo administrativo e os agentes públicos, com os aspectos jurídicos mais recorrentes
na aplicação do direito administrativo. Sinopses Jurídicas, sempre presente no dia a dia de estudantes e
concursandos, ideal para quem tem muito a relembrar e pouco tempo a perder!
Col. Sinopses Jurídicas 31  Processo do Trabalho César Reinaldo Offa Basile 2018-03-19 Apresentar,
numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo,
em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do
programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias
curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e
ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e
com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem,
igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos
futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos
tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a
Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim,
foram selecionados autores com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios
para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o
trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Col. Sinopses Jurídicas 28 Direito do Trabalho CÉSAR REINALDO OFFA BASILE 2018-04-25
Apresentar, numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito,
abrangendo, em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente
revisão do programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias
curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e
ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e
com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem,
igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos
futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos
tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a
Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim,
foram selecionados autores com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios
para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o
trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
Coleção Sinopses Jurídicas -Direito Empresarial - Direito Falimentar - v. 23 Maria Gabriela
Venturoti Perrota Rios Gonçalves A Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo apresentar uma
abordagem consisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito, sem perder a qualidade
doutrinária. O volume 23 trata do Direito Empresarial (Direito Falimentar), uma fonte de consulta
rápida, coesa, de fácil assimilação, de autoria de Maria Gabriela Venturoti Perrota e Victor Eduardo
Rios Gonçalves.
Coleção Sinopses Jurídicas -Direito Empresarial - Títulos de Crédito e Contratos Mercantins v. 22 VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES A Coleção Sinopses Jurídicas têm como objetivo
apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem os diversos ramos do direito, sem
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perder a qualidade doutrinária. O volume 22 trata do Direito Empresarial (Títulos de Crédito e
Contratos Mercantis), uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de autoria de Victor
Eduardo Rios Gonçalves.
Sinopses jurídicas - execução civil MARCUS VINICIUS RIOS GONCALVES A Coleção Sinopses Jurídicas
têm como objetivo apresentar uma abordagem concisa dos institutos que compõem os diversos ramos
do direito, sem perder a qualidade doutrinária. O volume 12, de Direito Processual Civil, trata do
processo de execução e das cautelares, uma fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação, de
autoria de Marcus Vinicius Rios Gonçalves.
Col. Sinopses Jurídicas 1 Direito Civil  Parte Geral Carlos Roberto Gonçalves 2018-02-07 Apresentar,
numa abordagem concisa e objetiva, os institutos que compõem os vários ramos do direito, abrangendo,
em volumes específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do
programa dos principais concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias
curriculares. É este, pois, o objetivo desta Coleção: constituirse em ferramenta hábil ao concursando e
ao recémingresso nas carreiras jurídicas, como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação e
com farto conteúdo. Ao estudante, em seus primeiros contatos com a matéria, as Sinopses se fazem,
igualmente, de indiscutível utilidade, proporcionando uma visão geral apta a norteálo em seus estudos
futuros e, ao mesmo tempo, específica o sufi ciente para propiciar a compreensão imediata dos tópicos
tratados. Para manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária, a
Coleção foi organizada no sentido de aliar o máximo de conteúdo ao máximo de praticidade. Assim,
foram selecionados autores com vasta experiência no magistério superior e em cursos preparatórios
para ingresso nas carreiras jurídicas, além de larga vivência no cotidiano forense e familiaridade com o
trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento científico do direito.
SINOPSES JURÍDICAS 21 - DIREITO COMERCIAL MARIA GABRIELA VENTUROTI P. RIOS GONCALV
2017-10-06 A consagrada Coleção Sinopses Jurídicas constitui-se em hábil ferramenta ao concursando,
graduando ou recém-ingresso nas carreiras jurídicas, pois permite consulta rápida, de fácil assimilação
e de farto conteúdo. Apresenta palavras e frases importantes destacadas em cor, além de quadros
sinóticos ao final de cada capítulo. No volume 21, os autores tratam da Teoria Geral do Direito
Comercial e Direito de Empresa, por exemplo, fontes, autonomia e características do direito comercial,
capacidade para ser empresário individual, registro do empresário individual e da sociedade
empresária, obrigações dos empresários, estabelecimento empresarial, aviamento, nome empresarial,
prepostos do empresário; e das Sociedades Empresárias, por exemplo, regime jurídico, sociedades não
personificadas (sociedades em comum, sociedades em conta de participação), sociedade personificadas
(classificação), elementos constitutivos e estruturais (pluralidade de sócios, affectio societatis,
constituição do capital social, participação nos lucros e perdas), atos constitutivos, direitos e deveres
dos sócios, desconsideração da personalidade jurídica, sociedades contratuais (sociedades em nome
coletivo, sociedades em comandita simples, sociedades limitadas), dissolução das sociedades
contratuais, sociedades institucionais (sociedades anônimas, sociedades em comandita por ações),
defesa da concorrência e prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica (Lei n.
12.529/2011, CADE) e Lei Anticorrupção Empresarial.
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