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DIA ZERO: INTRODUÇÃO 

Como melhor aproveitar o Método Gestalt, competências 
demandadas para a aprovação e como aprimorá-las  

Prof. Luiz Fabre 

 

Antes de iniciar o Método Gestalt, leia estas instruções! 

 

Apesar de todo o esmero dedicado a esta obra, erros acontecem, sobretudo em 

projetos de maior fôlego. Assim, encarecemos que nos comunique eventuais erros 

escrevendo para contato@metodogestalt.com.br. 

Siga @metodogestalt no instagram! 

 

I. COMO MELHOR APROVEITAR O MÉTODO GESTALT 

 

1.1. NOSSAS AULAS 

mailto:contato@metodogestalt.com.br
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 Nossas aulas são compostas por arquivos de vídeo e textos ou, em alguns casos, 
somente textos. 

 

1.2. CRONOGRAMA DE ESTUDOS 

 Sugerimos repetir o seguinte cronograma de estudos, por disciplina, de segunda 
a sexta-feira, a cada doze semanas, até concluir o curso: 

Dia 1 –  

 

Direitos 

Humanos e 

Fundament. 

Dia 2 –  

 

Direito do 

Trabalho 

Dia 3 –  

 

Direito 

Constitucional  

Dia 4 –  

 

Processo 

Coletivo 

Dia 5 –  

 

Direito 

Processual Civil 

Dia 6 –  

 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Dia 7 –  

 

Direito 

Administrativo  

Dia 8 –  

 

Direito Penal 

Dia 9 –  

 

Direito Coletivo 

do Trabalho 

Dia 10 –  

 

Regime Jurídico 

do MP 

Dia 11 –  

 

Processo 

Coletivo 

Dia 12 –  

Direito 

Internacional 

Dia 13 –  

 

Direitos de 

Empresas  

Dia 14 –  

Direito Civil 

Dia 15 –  

Direitos 

Constitucional 

Dia 16 – 

 

Direito 

Constitucional  

17 –  

 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

18 –  

 

Direitos do 

Trabalho 

19 –  

 

Direito 

Previdenciário 

20 –  

 

Direito Civil 

21 –  

Regime Jurídico 

do MPT 

22 –  

 

Direito do 

Trabalho  

23 –  

 

Direito 

Processual Civil 

24 –  

 

Direitos 

Humanos 

25 –  

 

Direito 

Constitucional 

26 –  

 

Direito de 

Empresas 

27 –  

 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

28 –  

 

Direito 

Previdenciário 

29 –  

 

Direito do 

Trabalho 

30 –  

 

Direito 

Processual Civil 

31 –  
32 –  

 

33 –  

 

Direito Civil 

34 –  

 

35 –  

Direito 

Constitucional 
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Filosofia do 

direito e 

sociologia jur 

Direito do 

Trabalho 

Direito 

Administrativo 

36 –  

 

Direito do 

Trabalho 

37 –  

Direito Coletivo 

do Trabalho   

 

38 –  

 

Direito Civil 

39 –  

Direito 

Processual Civil 

40 –  

 

Direito de 

Empresas 

41 –  

Direito da 

Criança e do 

Adolescente 

42 –  

 

Processo 

Coletivo 

 

43 –  

 

Direitos do 

Trabalho 

44 –  

Direito 

Internacional 

45 –  

Direito 

Processual do 

Trabalho 

46 –  

Direito 

Administrativo 

 

 

47 –  

Direito 

Constitucional 

48 –  

Direito Penal 

49 –  

Direito 

Processual Civil 

50 –  

Direito 

Processual do 

Trabalho 

51 –  

Direitos do 

Trabalho  

52 –  

Direito 

Constitucional 

53 –  

Direito Civil 

54 –  

Direito 

Processual Civil 

55 –  

Direito 

Administrativo 

56 –  

Direito 

Processual do 

Trabalho 

57 –  

Direito 

Constitucional 

58 –  

Direito do 

Trabalho 

59 –  

Processo 

Coletivo 

60 –  

Regime Jurídico 

do MP 

 

1.3. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA 

O Método Gestalt foi concebido para que você despenda um tempo relativamente 
pequeno com o curso e possa se dedicar predominantemente ao estudo por conta 
própria, pois nada avulta, em importância, sobre o estudo por conta própria. É você 
quem faz o seu caminho. É quando você efetivamente se enxergar líder de si próprio que 
estará maduro para a aprovação. 

Nossa sugestão, pois, é que se dedique ao Método Gestalt de segunda a sexta-
feira. Ainda, uma ou duas vezes por mês, teremos nossas Lives (contate nossa área de 
apoio para direcionamento ao ambiente de Lives). 

De início, o Método Gestalt requestará cerca de duas horas diárias de dedicação. 
Em alguns dias, teremos aulas mais longas, de sorte que o tempo aumentará um pouco. 
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Aproveite o tempo restante, notadamente o final de semana, para eventualmente 
colocar os estudos do Método Gestalt em dia, zelando sempre, não obstante, para que 
o estudo por conta própria prepondere. 

 

1.4. COMO FUNCIONA O CURSO 

 O curso é seu. 

 Você é livre para assistir a todas as aulas ou priorizar as que entender mais 
prementes. Mas recomendamos que assista a todas.  

  Você pode: A) Assistir às videoaulas de determinada matéria em um dia e estudar 
o respectivo material escrito em outro dia (incorporando o estudo do nosso material 
escrito ao seu estudo por conta própria); B) Assistir às videoaulas de determinada 
matéria em um dia e estudar o respectivo material escrito no mesmo dia, a depender de 
sua disponibilidade de tempo.  

O importante é assistir a ao menos uma videoaula por dia, de segunda a sexta-feira.  

Embora o material escrito seja tematicamente pertinente ao conteúdo das videoaulas, 
ele é independente. É ideal que seja estudado no mesmo dia da videoaula 
correspondente, mas não há impedimento em se estudar o material escrito em outro 
dia. 

i. Assista às videoaulas; 

ii. Dedique-se ao nosso material escrito. Ele é apresentado sob forma de questões (um 
arquivo PDF de exercícios e um arquivo PDF com gabarito comentado, situadas 
geralmente abaixo do campo das videoaulas). Nossas questões são: 

A) Autorreferentes – Você não precisa estudar previamente a matéria; na realidade, 
enquanto você resolve as questões, estará absorvendo o conteúdo a ser 
estudado no dia. É como se você estivesse lendo uma doutrina, um texto de lei 
ou a jurisprudência, todavia apresentados sob forma de questões de sorte a 
manter sua atenção e otimizae a absorção do conhecimento. 
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B) Metodicamente organizadas – São questões de progressiva complexidade. De 
início, os exercícios parecerão bobos, mas se tornarão difíceis e você dará conta 
de vencer tais dificuldades. 

C) Autorais – Nossos professores são experts em suas áreas de atuação, 
geralmente com experiência em diversas carreiras, aprovados nas primeiras 
colocações de concursos públicos, com mestrado ou doutorado no currículo. Os 
exercícios foram por eles concebidos, não sendo encontrados em outros 
materiais. 

D) Lúdicas – É responsabilidade do curso ser interessante, despertar no aluno o 
desejo da dedicação. Assim, para evitar a monotonia, nossas questões são 
apresentadas sob formas diversas (múltiplas escolhas, preenchimento de 
lacunas, ligação entre colunas, verdadeiro ou falso...). 

iii. Participe de nossas Lives. A programação é comunicada mensalmente. Ocorre 
uma a duas vezes ao mês, geralmente às terças-feiras, das 20h às 22h (horário de 
Brasília) ficando o conteúdo disponível para acesso a qualquer tempo. 

 

Evidentemente, um estudo com duração de 60 dias é insuscetível de esgotar o edital. 

Aqui, daremos um salto qualitativo enorme, absorvendo com grande qualidade 

aproximadamente 60% do edital correspondente a temas que reputamos mais 

importantes. É provável que ao cabo de um segundo giro, mantendo a disciplina, o 

edital esteja praticamente esgotado.  

 

II. HABILIDADES DEMANDADAS PARA A APROVAÇÃO E COMO 
APRIMORÁ-LAS 

 É equivocado pensar que o conhecimento é a única competência necessária à 
sua aprovação.  

 Além do conhecimento, ao menos as seguintes competências são exigidas pelo 
concurso: inteligência, experiência, velocidade, resistência, resiliência, redarguição 
e sorte. 
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 Diferentemente da maioria dos cursos, o Método Gestalt aprimora todas essas 
habilidades, e não apenas o conhecimento. 

 Senão, vejamos. 

 

2.1. CONHECIMENTO 

Conhecimento é a musculatura do candidato; é o conteúdo. Tal competência pode 
ser aprimorada a partir das seguintes técnicas: 

 

2.1.1. Equilíbrio estudo horizontal e estudo vertical 

 A primeira fase de um concurso exige, predominantemente, um estudo 
HORIZONTAL, de EXTENSÃO, com o escopo de abranger a maior quantidade possível 
de itens do edital. Trata-se de absorver um oceano de informação com uma lâmina 
d’água de profundidade. 

 O estudo horizontal ocorre através dos manuais tradicionais bem como através 
de nosso material escrito. 

  Já a segunda fase demandará uma incursão no estudo VERTICAL, de 
PROFUNDIDADE. Trata-se de analisar o perfil da banca, os temas mais palpitantes e 
antever o que será cobrado e o que é merecedor de maior atenção. Não obstante, o 
estudo horizontal também deverá ser incorporado ao cronograma de estudos para a 
segunda fase.  Isso porque a única coisa previsível em uma prova discursiva é o 
imprevisto. 

 O estudo vertical ocorre através de análise de provas anteriores, peças práticas, 
livros avançados sobre temas centrais da instituição, obras dos membros da banca, 
estudo de casos, artigos e revistas bem como através de nossas videoaulas.  

  Por mais aguçado que esteja seu faro para a segunda fase, sempre cairá ao 
menos uma questão absolutamente imprevista. O estudo horizontal é relevante para 
propiciar munição necessária ao enfrentamento de tais questões, possibilitando-lhe 
improvisar suas próprias teorias. 
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Nossa sugestão: 

Primeira fase: 5 dias da semana dedicado ao estudo horizontal, 2 dias ao estudo 

vertical. 

Segunda fase: 3 dias da semana dedicado ao estudo horizontal, 4 dias ao estudo 

vertical. 

 

2.1.2. Deixe registros 

  Estudar é como um elástico. Enquanto você está estudando, este elástico está 
esticado; depois que para de estudar determinada matéria por um tempo, é como se 
soltasse o elástico e ele voltasse quase ao estado inicial. 

 Para que o estudo não se transforme em um eterno recomeço, é fundamental 
estudar deixando REGISTROS: estude por escrito, manual ou digitalmente. 

Elabore seus resumos, anotações, mapas mentais e representações 
mnemônicas. Com a quantidade de informações, obras, teorias novas que se sucedem 
e novidades todos os dias, consideramos imprescindível REGISTRARMOS aquilo que 
estudamos. 

 Mantenha o arquivo de computador, caderno ou fichário organizado. Invista em 
capricho, denodo, caligrafia (em caso de estudo manuscrito). 

A cada 50 minutos de escrita ou digitação, pause 10 minutos. 

Isso é FUNDAMENTAL, importantíssimo para evitar tendinites, epicondilites, síndrome 

do túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro torácico... Estudou 50 minutos, pause 10.  

Durante a pausa, deixe seus membros em repouso, a fim de recuperar os níveis 

normais do líquido sinovial, substância que lubrifica ossos e tendões. 
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 Conforme saia o edital e os dias se sucedam, é possível que o tempo aperte. 
Neste caso, não há problemas em escrever apenas o essencial e grifar nos livros o que 
for secundário. Mas grife. O essencial é registrar. 

 O registro do estudo proporciona ao menos dois GANHOS IMEDIATOS. 

  Em primeiro lugar, ainda que você não esteja no ápice de sua concentração, ao 
menos estará registrando algo e, posteriormente, poderá retomar seu estudo com base 
em tais registros. Se a concentração não estiver boa e nada estiver sendo registrado, o 
estudo apenas lhe trará sono.  

 Em segundo lugar, o registro é o que lhe permitirá evoluir na bibliografia. 
Conforme veremos, há níveis bibliográficos: iniciante, intermediário e avançado. Quando 
você registra a obra que estudou, na próxima retomada dos estudos não precisará 
recomeçar do zero, podendo retomar a partir da revisão de seus próprios escritos para, 
rapidamente, proceder ao estudo de uma nova obra. 

 Enfim, faça resumos; depois, resumo do resumo; resumo do resumo do resumo... 
até todo o conhecimento fundamental ser sintetizado em dêiticos (aquilo que alguns 
chamam de mapas mentais ou processos mnemônicos).  

 

2.1.3. Em concursos mais complexos, limitar-se ao estudo de lei seca é insuficiente 

   Consideramos difícil, além de maçante, absorver um conteúdo 
descontextualizado de lei seca. Por exemplo, apenas com base na leitura 
descontextualizada da lei, você absorveria a informação de que “é dispensável a 
intervenção do operador portuário na movimentação de carga graneleira, salvo, em 
relação à movimentação de carga graneleira sólida, nas operações de rechego”? E os 
arts. 20 a 30 da LINDB, você conseguirá absorver todo seu conteúdo normativo e 
implicações apenas pela leitura da lei? Conseguirá associá-los ao conceito de sentenças 
estruturantes e processos estruturais? Dificilmente. 

É por isso que nosso material articula lei, jurisprudência e doutrina. 

O estudo exclusivamente da lei seca deve ser relegado aos momentos finais da 
preparação para matérias de última hora que não couberam no seu cronograma pois é 
quase certo que logo na segunda-feira após a prova você já se esquecerá de tal 
conteúdo. 
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2.1.4. Faça exercícios 

  Exercícios são uma das pedras angulares para a aprovação.  

  Servem para aprimorar não apenas o conhecimento como diversas outras 
competências: experiência, inteligência, velocidade, resistência...  

 Procure manter um nível de acerto em torno de 85% quanto ao nosso material. 
Se necessário, refaça os exercícios até atingir tal marca. 

 Em simulados com disciplinas intercaladas, persiga um índice mínimo de 70% da 
nota máxima. 

 

2.1.5. Monte uma bibliografia realista e progressiva 

 Roma não foi feita num só dia. 

  Existem ao menos três níveis bibliográficos. Portanto, calma! Antes de sair por aí 
querendo comprar o mundo, dê três voltas na sua sala! Veja o material que você já 
possui. 

 Você pode proceder a um crescimento bibliográfico progressivo. Respire e invista 
com calma. Se uma obra for onerosa, reflita se é necessária no momento. Aproveite 
bibliotecas de faculdades, fóruns, tribunais, órgãos públicos. 

 

A) Nível iniciante → Sinopses, obras curtas 

B) Nível intermediário → Manuais geralmente utilizados pelos candidatos (Godinho, 

Schiavi, Lenza, Mateus Carvalho, Fredie Didier). Informe-se com outros concurseiros 

a fim de identificar as obras do momento. 

C) Nível avançado → Aqui, o céu é o limite. Há Códigos comentados, obras sobre 

temas específicos, obras de membros da banca, revistas, artigos, autores clássicos ou 

mais densos (Robert Alexy, Canotilho, Celso Antônio Bandeira de Mello, Ingo 

Wolfgang...). 
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Observações 

- Não é necessário iniciar todas as matérias a partir de Sinopses. Tampouco é 

necessário chegar ao nível avançado em todas as disciplinas. 

 

- Se não houver tempo de proceder ao nível intermediário em todas as disciplinas, não 

se preocupe. Perceberá que nosso material escrito compila os três níveis 

bibliográficos. 

- Uma tendência das bancas País afora vem sendo a extração de questões de Direito 

Administrativo, Constitucional, Penal e Processual da compilação “A Constituição e o 

Supremo”, disponível na internet. 

 

2.1.6. Faça um cronograma 

 Nenhum vento é favorável quando não se sabe o porto aonde se quer chegar! 

 Paralelamente ao cronograma do Método Gestalt anteriormente apresentado, que 
se refere ao planejamento do curso, elabore o seu cronograma de estudos. 

 Crie um cronograma para a “entressafra” (como chamaremos o período em que 
não há nenhum edital em andamento) e é imprescindível elaborar um cronograma após 
a publicação do edital. 

 Durante a entressafra, elabore um cronograma como se fosse fazer uma prova 
daqui a cento e oitenta dias (6 meses). 

 Publicado o edital, refaça o cronograma, agora com as datas já definidas. O ideal 
é reservar a semana que antecede a prova para revisão. Se isso não for possível em 
razão da sobrecarga de matérias, reserve ao menos os três dias anteriores à prova para 
a revisão. 

Rever na semana que antecede a prova é imprescindível. 
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Quando da revisão, temos certeza de que você nos será grato pelo seu arquivo 

construído com base em nosso material escrito e videoaulas. 

 

 Durante a entressafra, o cronograma é importante para “cientifizar” o seu estudo, 
torná-lo uma atividade metodicamente organizada. Após a publicação do edital, o 
cronograma será essencial para dosar o seu RITMO DE ESTUDO. 

 Sim... você baterá o olho no cronograma e perceberá “restam-me apenas três dias 
para estudar Direito Administrativo; restam-me apenas oito ocasiões para estudar Direito 
Constitucional...” e, naturalmente, seu ritmo de estudo se adaptará a tal exigência, 
abrindo-se mão do perfeccionismo quando necessário. 

   É claro que gostaríamos de tempo suficiente para um estudo detalhado, mas o 
tempo é inexorável. O cronograma lhe dará a exata medida do ritmo a ser empregado 
nos estudos. 

 Seja fiel a seu cronograma. 

Nossa sugestão: 

1) Imprima um calendário com base em um assistente de calendário do Microsoft Word 

ou do Pages, ou mesmo desenhe-o à mão em uma folha de papel sulfite. 

2) Imaginando uma prova para daqui a seis meses, proceda a uma distribuição 

aleatória ao longo dos dias das disciplinas do edital, evidentemente conferindo maior 

frequência às matérias com maior peso. 

3) Uma disciplina por dia durante a semana está de bom tamanho; duas por dia aos 

finais de semana. 

4) Intercale as disciplinas ao invés de aguardar a conclusão do estudo de uma 

disciplina para só então passar para a outra. É que a inteligência é RELACIONAL, 

conforme veremos: uma lógica extraída do Direito Civil poderá lhe ajudar em um tema 

de Penal, por exemplo. 
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5) Há alunos que preferem organizar cada dia por faixas horárias, reservando um 

horário para uma disciplina, outro horário para outra... particularmente, entendemos 

que o ritmo fica muito quebrado, mormente em se considerando que você já dedicará 

parte de seu tempo diário às nossas atividades, mas metodologia é algo sempre muito 

pessoal. 

6) Caso saia o edital, refaça o cronograma reservando a última semana para a revisão. 

7) Caso saia o edital de outro concurso que não o da Magistratura do Trabalho / MPT 

e tal concurso lhe interesse, refaça o cronograma com base em tal edital, conferindo 

peso maior, todavia, às disciplinas que você não vinha estudando, sempre reservando 

a última semana (ou ao menos os últimos três dias) para revisão. 

  

  

 

Não seja um Hitler consigo mesmo 

Você é apenas um ser humano. 

Saiba relevar se eventualmente alguma externalidade impedir-lhe de cumprir a meta 

diária de estudo. 

Quem passa não é quem bate todas as metas; isso é quase impossível. Quem passa 

é quem faz todo o possível para bete-las. 

 

2.2. EXPERIÊNCIA 

 Esta importante competência permite, entre outras vantagens, antever o que cairá 
na prova, dosar o ritmo da prova, identificar pegadinhas, estudar de forma melhor 
adaptada ao perfil da banca e direcionar melhor o “chute”. 
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2.2.1. Provas “impossíveis” 

 Repare na seguinte questão: 

(Direito Constitucional) Quanto a casos importantes levados ao 

Supremo Tribunal Federal, assinale a assertiva incorreta: 

A) Desaposentação consiste na possibilidade de renúncia a aposentadoria 

anterior e a concessão de posterior benefício da mesma natureza. A tese 

foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, porém refutada pelo 

Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário ao qual se reconheceu 

repercussão geral.  

B) O STF reconheceu a fundamentalidade do direito de união estável para 

casais do mesmo sexo, independentemente da edição de lei. 

C) Para o STF, a pesquisa com células-tronco embrionárias viola o direito 

à vida e a dignidade da pessoa humana, o que ensejou a declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Biossegurança. 

D) Em caso envolvendo publicações antissemitas, o STF afastou a tese da 

defesa que procurou distinguir religião de raça, sedimentando a noção de 

que esta é concebida juridicamente como um conceito sociocultural, e não 

biológico. 

E) A pessoa transgênera tem direito fundamental subjetivo à alteração de 

seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se 

exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, 

o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente 

pela via administrativa. 

GABARITO: C – Na ADI 3.510, o STF declarou a constitucionalidade do art. 5º da 
Lei Nacional de Biossegurança, que permite pesquisas com células-tronco 
embrionárias. 

 

 Observe, também, esta questão, agora mais difícil: 



14 
 

www.metodogestalt.com.br Curso Master Magistratura & MPT Dia Zero 

(Direito Constitucional) Quanto às recentes alterações 

constitucionais, assinale a alternativa incorreta: 

A) Os órgãos e entidades da administração pública devem realizar 

avaliações individualmente das políticas públicas, inclusive com divulgação 

do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.   

B) O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, 

na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de 

monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.  

C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, possuindo, tanto as 

Defensorias Públicas Estaduais quanto as da União e do Distrito Federal, 

autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa de sua proposta 

orçamentária. Os defensores públicos gozam da garantia de 

inamovibilidade. 

D) As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 

trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma 

agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao 

proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

E) É da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado 

de calamidade pública de âmbito nacional.  

GABARITO: A – CF, art. 37º, §16:  Os órgãos e entidades da administração pública, 
individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive 
com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei 
(incluído pela Emenda Constitucional nº 109/2021).   

 

Finalmente, observe mais esta questão, extremamente difícil: 

(Direitos Humanos) A respeito das causas envolvendo o Estado 

Brasileiro na Organização dos Estados Americanos, é incorreto dizer 

que: 
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A) Em 2017, no Caso Cosme Rosa Genoveva e Outros Vs. Brasil, pela 

primeira vez o País foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos por violência policial, em razão de não garantir a realização da 

justiça a famílias de vítimas de duas chacinas ocorridas na comunidade 

Nova Brasília, no Complexo do Alemão, nos anos de 1994 e 1995. 

B) No Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, respeitante a condições desumanas 

e degradantes acreditadas ao Sistema Único de Saúde, houve a primeira 

condenação do país em uma instância internacional de direitos humanos.  

C) No Caso Escher e outros Vs. Brasil, a Corte condenou o Brasil por 

invasão de privacidade em função de interceptações telefônicas contra 

membros ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

D) No Caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil, a Corte condenou o Brasil 

pelo desaparecimento forçado de pessoas no episódio da Guerrilha do 

Araguaia durante as operações ocorridas nos anos 1970. 

E) a partir da condenação do Estado Brasileiro no caso José Pereira, 

também conhecido como caso Fazenda Espírito Santo, nos anos 1990, 

nosso direito doméstico presenciou uma profusão de normas, diplomas e 

documentos que comporão o arsenal contemporâneo de combate ao 

trabalho escravo, situando o País em um plano mundialmente reconhecido 

como avançado nessa temática. 

GABARITO: E – O Brasil não foi condenado no Caso José Pereira, mas firmou 

acordo perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O restante da 

alternativa está correto. Não confundir com o caso Fazenda Brasil Verde, em 

que, anos depois, efetivamente o Brasil foi condenado pela Corte em razão de 

omissão nesse caso de trabalho escravo. 

 

 Difíceis tais questões, típicas de uma prova de Magistratura / MPT, não? O que 

podemos concluir com base nelas? 

 Bem... primeiramente, são questões que entram na margem aceitável de 

desconhecimento do candidato em uma prova. 

 Porém, se o candidato as acertar, sem dúvida se destacará da massa. São essas 

questões que acabam fazendo a diferença: acertar aquelas que a massa costuma errar. 
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 Mas apenas gênios ou pessoas sortudas acertam este tipo de questão, mormente 

em se tratando de questões não abordadas pelos manuais usuais? 

 NÃO. 

 Uma coisa é cair de "paraquedas" na prova da Magistratura / MPT. Aí, a pessoa 
dirá: “a prova da Magistratura do Trabalho é impossível... a prova do MPT é inatingível... 
cobra temas que não são abordados pelos manuais... exige conhecimento, até mesmo, 
de casos da OEA...". 

 Outra coisa é estudar com a consciência de que em uma prova da Magistratura 
ou do MPT INEXORAVELMENTE cairá alguma questão sobre jurisprudência relevante 
do STF em matéria de direitos fundamentais, CERTAMENTE cairá uma questão sobre 
emendas constitucionais recentes; MUITO POSSIVELMENTE será cobrada uma 
questão sobre casos do Brasil na OEA... Com essa noção, a coisa muda de figura; você 
já sabe o que espera e dificilmente será surpreendida(o). 

 Este é o valor principal da experiência: antecipar o que cai, estudar 
direcionadamente a isso e acertar questões que a massa comumente erra. 

 Pois bem. 

 Há três meios de se adquirir experiência: 

A) Prestando concursos; 

B) E/Ou Realizando simulados; 

C) E/Ou Dedicando-se ao Método Gestalt. 

 

2.2.2. Prestando concursos 

 Este é o modo mais eficaz, genuíno e preferível para se adquirir experiência. É, 
porém, um modo mais demorado e que fica à mercê da sucessividade dos concursos. 

 É possível, no entanto,  

 Chegamos, então, a o momento de encarar a seguinte questão: devo enfocar 
apenas o concurso de uma determinada carreira ou vale mais à pena prestar concursos 
para diversas carreiras?  
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O dilema do franco-atirador e do granadeiro 

Devo prestar apenas o concurso específico dos meus sonhos, enfocando nele todos 

os meus esforços, tal qual um franco-atirador, ou é melhor abrir o leque de 

oportunidades e, como um granadeiro, lançar uma granada na esperança dos 

estilhaços acertarem algo? 

Se você assim se questiona, provavelmente você é um granadeiro, pois o franco-

atirador não costuma ter dúvidas de sua condição.  

Mas apenas não ter dúvidas não faz de alguém um franco-atirador. 

O verdadeiro fanco-atirador é um perfil realmente raro. Conheci alguns: Alexandre de 

Moraes, Fernando Capez, o saudoso professor Damásio de Jesus, além de outros 

contemporâneos de Faculdade. Mentes realmente inspiradas que prestavam o 

concurso desejado e eram logo aprovados, geralmente nas primeiras colocações. 

Já o granadeiro é mais transpiração que inspiração. Compensa uma condição 

intelectual normalmente mais dispersa que a do franco-atirador com esforço, com suor. 

Veja, não se trata de inferioridade intelectual, mas de dispersão intelectual. O negócio 

do granadeiro é mundividência; o do franco-atirador é foco. 

Pois bem. 

Não posso, como professor, estabelecer o seu perfil nem decidir nada por você. É só 

você que pode se descobrir um franco-atirador ou um granadeiro e, se necessário, 

recorra a um psicólogo (considero mais rápido que coachs). 

O que posso é compartilhar minha experiência para que você construa seu caminho. 

Nessa seara, destaco sete aspectos: 

1) A imensa maioria das pessoas que conheço é granadeira. É o meu caso: fui 

Procurador da Fazenda Nacional, depois Procurador do Município de São Paulo, 

passei na Procuradoria do Estado do Ceará, na Magistratura Federal, e tornei-me 

Procurador do Trabalho lotado inicialmente em Rondônia com outros quatro colegas, 

dos quais apenas uma colega somente prestara aquele concurso do MPT. Todos os 

demais provinham de outras carreiras. Apesar de cinco aprovações em concursos 
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complexos, obtive cerca de onze reprovações em concursos diversos, totalizando, se 

não me falha a memória, dezesseis concursos ao longo dos cinco anos entre o 

primeiro concurso público prestado e a posse no último. 

2) A primeira posse é maravilhosa. Tira-se dos ombros o peso da inatividade 

profissional involuntária e da falta de recursos para a subsistência e para o 

investimento na preparação. Ademais, cria-se um patamar que possibilita uma melhor 

filtragem dos próximos concursos. 

3) Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Realmente adorei todos os concursos 

que prestei e carreiras pelas quais passei, incluindo a advocacia. Olhando para trás, 

foi o meu período de maior crescimento intelectual, moral e espiritual. 

D) Entendo possível prestar concursos diversos: enquanto não abre o edital, estuda-

se para a carreira idealizada, zelando por uma base forte nas disciplinas 

“universais” dos concursos (Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito 

Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal...) e adaptando o estudo à nova carreira 

conforme saia o edital desta, fortalecendo no período entre o edital e a prova o estudo 

das disciplinas estranhas à carreira idealizada. 

E) O mérito mais imediato de abrir o leque de concursos é imprimir maior intensidade 

ao estudo: uma coisa é estudar sem um edital à vista; outra é estudar com uma prova 

para dali a sessenta ou quarenta e cinco dias. 

F) Outra vantagem é aumentar o tamanho do alvo, reduzindo assim a pressão 

decorrente da menor quantidade de oportunidades inerente à trajetória do franco-

atirador. 

G) Finalmente, outro benefício decorre do fato da inteligência ser relacional, 

gestáltica, de sorte que a variação de disciplinas e de campos temáticos aguça áreas 

distintas do cérebro, contribuindo para a solidificação de um conhecimento jurídico 

sistêmico. O estudo de uma carreira ajuda o de outra. 

 

2.2.3. Realizando simulados 

  Durante sua preparação, procure realizar provas anteriores. 
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  Após a deflagração do edital, procure fazer ao menos duas provas anteriores.  

Um bom critério de aproveitamento buscado em simulados de primeira fase é 
70%. 

Setenta por cento de aproveitamento em simulados de provas objetivas é aquilo 
que chamamos de nível de cruzeiro. É o nível de segunda fase e o nível de segunda 
fase é o maior salto requestado pelos concursos. 

O nível de cruzeiro 

Evidentemente, em concursos mais difíceis a nota de corte ficará abaixo de 70% de 

aproveitamento; em concursos mais fáceis, ficará acima. Mas para fins de estudo, essa 

é uma nota mínima interessante de manter como referência. 

Também é válido, ao realizar um simulado, buscar informações acerca da nota de corte 

do concurso em que a prova foi aplicada e buscá-la. 

Setenta por cento é aquilo que chamamos de nível de cruzeiro: o desempenho daquele 

que possui reais condições de aprovação não apenas na primeira como em todas as 

demais fases do certame. 

Caso em seu simulado você não atinja o mínimo de 70% (ou a efetiva nota de corte do 

concurso cuja prova você está simulando, caso tenha obtido tal informação), refaça o 

simulado do zero até alcançá-la.  

As pessoas usualmente não refazem simulados por duas razões equivocadas: 

A) Em primeiro lugar, por considerar que se determinada questão foi cobrada em um 

concurso, não voltará a incidir. Isso é falso. Todas as questões se repetem, de forma 

literal, quase literal ou rearranjada. Concurso é eterno retorno. Todas as questões se 

repetem. 

B) Em segundo lugar, por considerar que ao se errar a questão no simulado, basta 

estuda-la que não tornará a incidir no erro. Isso também é falso, pois a tendência é 

que a questão venha a ser novamente cobrada sob algum formato ou detalhe diverso. 

Volta a errar sim, a menos que faça a coisa bem feita. 
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 Imagine a trajetória do concurso como uma régua com marcação de 1 a 10. 

 O salto mais difícil é aquele necessário para se chegar ao nível de 2ª fase. Você 
sai do zero e atinge, nessa escala imaginária, digamos que o seis.  

 Depois, para chegar ao nível de 3ª fase, demanda-se um salto bem menor: 
digamos que de 6 a 8,5 em nossa escala hipotética. Se este salto de 2,5 em nossa escala 
demorar a ocorrer, entre em contato conosco para verificarmos se está tudo ok com a 
sua redarguição (mais adiante, abordaremos tal competência, a técnica da redação).  

 Para se chegar ao nível final de aprovação, só mais um saltinho de 8,5 a 10 na 
prova prática (se o concurso tiver etapa oral, um último saltinho de 0,5). 

Matérias mais recorrentes ou estratégicas 

Com base em simulados de provas anteriores, anote num arquivo ou caderno os 

temas mais recorrentes nos concursos da Magistratura do Trabalho e/ou do MPT ou 

aqueles que empolgam, na sua visão, um estudo estratégico (temas não tão usuais 

mas que, quando caem, derrubam os candidatos).  

Necessariamente você estudará tais temas ao longo de sua preparação.  

Para facilitar sua compreensão do propósito, anotamos alguns temas: 

Direito Administrativo: 

- Novidades normartivas 

- Funcionalismo público 

- Ato administrativo 

- Serviço público 

-  

-  



21 
 

www.metodogestalt.com.br Curso Master Magistratura & MPT Dia Zero 

Direito Civil: 

- Novidades normativas, entre as quais os arts. 20 e ss da LINDB 

- Capacidade civil, notadamente à luz da Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da 

Pessoa com Deficiência 

- Direitos de personalidade 

- Responsabilidade civil 

- Dispositivos que mencionarem “Ministério Público” (no caso de preparação para o 

MPT) 

 

Direito Constitucional 

- Novas ECs (acesse a Constituição no site do Planalto, pressione “Ctrl + F”, digite 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017 e onde o cursor cair, estudar detidamente, exceto, claro, 

em se tratando de matéria completamente impertinente) 

- Jurisprudência recente do STF em matéria de direitos fundamentais 

- Quanto ao estudo para o MPT, todos os dispositivos do texto constitucional que 

mencionarem “Ministério Público” (acesse a Constituição no site do Planalto, pressione 

“Ctrl + F”, digite “Ministério Público” e onde o cursor cair, estude detidamente) 

-  

- 

(...) 
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2.2.4. Fazendo nossos exercícios  

 Na medida em que nossos exercícios são apresentados em um formato distinto 
do exigido em concursos, estabelecemos em 85% o aproveitamento a ser buscado, 
refazendo-se os exercícios caso necessário. 

 

2.3. INTELIGÊNCIA 

 

 A inteligência é uma competência que, aliada à experiência, permite enxergar 
pegadinhas, construir caminhos lógicos para se chegar à resposta correta. FAÇA 
EXERCÍCIOS. 

 A inteligência é RELACIONAL. 

  A forma de aprimorarmos essa competência é através da utilização de diversas 
partes do cérebro. E isso se obtém, no dia a dia, através de alternância do senso estético: 
se eu gosto apenas de assistir comédia, de vez em quando é bom assistir a um filme de 
aventura, a um filme de terror, a um filme de suspense... 

 Em nosso caso, estamos falando de uma inteligência voltada para concursos. O 
equivalente dessa "alternância de senso estético" para nós é alternarmos as matérias 
que estudamos, daí a crítica à metodologia daqueles que preferem esgotar uma 
disciplina para só então iniciar os estudos de outra. 

  A inteligência é RELACIONAL. O estudo de direito penal pode ajudar na 
assimilação de direito processual, etc. Tenha certeza: a absorção de uma disciplina e de 
sua lógica auxilia a absorção de outros conteúdos. 

 Destarte, é importantíssimo sairmos da zona de conforto, desafiarmos nossa 
mente, trabalharmos todas as partes do cérebro... Estude falência; estude os benefícios 
previdenciários; trabalhe toda a sua mente. 

 Além desse aprimoramento estrutural, os especialistas mencionam que alguns 
aditivos podem ser relevantes. Ao menos para este autor, sempre ajudou levar uma bala, 
um refrigerante, para infundir glicose no organismo no dia da prova.  

  Também recomendamos que a uns 5 minutos do início da prova, você passe no 
banheiro e molhe os pulsos e a nuca. 
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2.4. VELOCIDADE 

 É com muito pesar que informamos que, infelizmente, a VELOCIDADE, em termos 
de importância, muitas vezes avulta sobre todas as demais competências em um 
concurso.  

  A depender da prova, a velocidade poderá ser mais importante do que 
conhecimento ou experiência. Acredite nisso, por favor: a prova, em todas as fases, 
tende a ser muito longa diante do curto espaço. 

  Não há fórmula melhor para aperfeiçoar tal competência que nossos exercícios. 
Esperamos que eles os coloquem em estado de prontidão para vocês automatizarem 
diversos raciocínios. 

 

2.4.1. Uma prova em demãos 

   Tradicionalmente, este autor sempre conseguiu fazer a prova de primeira fase em 
três "DEMÃOS", como se fosse a pintura de uma parede.  

  A primeira demão tem que ser muito, MUITO rápida. Assinale o que já tiver 
certeza, risque as alternativas inequivocamente erradas, não perca tempo em nenhuma 
questão. E, mais... particularmente, eu já passava direto para o gabarito as respostas 
certeiras, não deixando para o final. Isso desde que houvesse um grau quase absoluto 
de confiança na minha resposta. 

  Na segunda demão, eu procurava reduzir a duas alternativas. Nessa segunda 
demão, ainda pode haver muita perplexidade, o que é normal, haja vista que em 
concursos, sobretudo do MPT, é comum haver questões nulas. 

  Na 3ª demão, eu esgotava o método cartesiano: 1) separo o problema em tantas 
partes quanto possível; 2) começo a resolvê-lo indo das partes mais simples para as 
mais difíceis; 3) certifico-me, ao final, de não haver incorrido em nenhuma omissão 
durante meu processo investigativo. 

Relata-se que nas últimas provas do MPT, candidatos relatam tempo apenas para uma 
demão, seguindo-se já uma última e derradeira demão apenas para concluir e calcular 
o chute. Coragem. Na primeira demão, proceda a um exame extremamente ágil das 
questões, sem perder tempo com complexidades, assinalando apenas aquilo que tiver 
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certeza; na segunda, conclua com um exame mais apurado.  O desafio é o mesmo a 
todos. 

 

2.4.2. O chute 

  E na demão derradeira, vêm os chutes! 

 Nas provas da Magistratura, o erro em uma questão não lhe prejudica; mas no 
MPT, TRÊS ERRADAS ANULAM UMA CERTA.   

 Espera-se que em uma prova, o gabarito distribua igual número de acertos por 
alternativas (em uma prova da Magistratura com cem questões com alternativas de A a 
E, o esperado é 20 respostas A, 20 respostas B, 20 respostas C e assim por diante; em 
uma prova do MPT, com alternativas de A a D, espera-se um gabarito com 25 respostas 
A, 25 respostas B...). 

  Pegue provas anteriores e confira por si. 

  Pois bem... proceda à contagem das alternativas que você assinalou.  Isso poderá 
ser algum indício, por exemplo, de que em uma questão em que você ficar na dúvida 
entre assinalar “C” ou “E”, a “E” seria, "estatisticamente", a alternativa correta.  

  Mas não a assinale prontamente. Visto que há maior probabilidade da alternativa 
“E” ser a correta, reveja, agora com outra lupa, a alternativa “C” a fim de tentar encontrar 
o erro pela última vez. 

 Por outro lado, se a prova for do tipo “três erradas anulam uma certa”, competirá 
a você decidir se vale à pena arriscar. Particularmente, com base em minha experiência, 
eu arriscava quando na dúvida entre duas alternativas; assinalava “não 
respondida” quando na dúvida entre mais de uma alternativa. 

Nem todas as provas, evidentemente, permitem essas três ou quatro demãos. Mas, 

ao menos, duas demãos hão de ser possíveis.  
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2.5. RESISTÊNCIA 

 Trata-se da resistência física e MENTAL. 

  Não sucumba ao cansaço, à preguiça mental que induz a desistirmos de alguma 
questão.  

  Desistir da questão produz uma sensação "libertadora" em nosso cérebro, ele se 
sente confortável por sair de uma questão difícil. Na próxima dificuldade, a tendência é 
novamente abandonarmos a questão, e assim até o fim da prova. 

  Não entregue os pontos. Segure o touro pelo chifre. Lute! A meta é acertar 100%, 
sempre. 

   Procure agregar alguma atividade física à rotina; não encare isso como uma 
atividade paralela, mas como parte integrante dos estudos: uma academia duas vezes 
por semana, um futebol, corrida, caminhada... Fortaleça o corpo. Mente sã em corpo são. 

Estado de depressão 

Não confunda depressão com estado de depressão.  

Depressão é uma doença que deve ser tratada com um médico.  

Já o estado de depressão é uma intercorrência não rara em estudantes que, trancados 

em seus estudos, podem sofrer um déficit de vitamina D em decorrência da falta de 

sol, gerando tal estado.  

Daí a recomendação para cuidarmos do corpo. 

 

2. 6. RESILIÊNCIA 

 É a capacidade de se levantar e continuar lutando diante das dificuldades e 
eventuais insucessos. As quedas provavelmente virão, pois é próprio do concurso 
ensinar humildade. 
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  Os conceitos essenciais relacionados à resiliência, em espartilhada síntese, são 
os seguintes: 

Não se apegue a erros do passado. Siga em frente, apegue-se ao que você tem de 
melhor. Não há atalhos. A trajetória das grandes almas inevitavelmente atravessa 
trechos solitários, escuros, frios. Felizmente, esses trechos são ocasionalmente 
iluminados por algumas fagulhas de coisas ou pessoas especiais. Esperamos que o 
Método Gestalt seja uma dessas centelhas e que lhe ajude a fortalecer os ombros a fim 
de suportar o fardo. 

Não diga “não tenho tempo”. Não se apegue a crenças limitantes. Apegue-se ao que 
você tem de melhor, como já dito. Você é você e você sabe disso: um ser humano capaz 
de superação e realizações incríveis. Tem tempo sim. Não confunda quantidade com 
qualidade: o fato de você possuir encargos familiares deve ser compensado com a 
qualidade do tempo dedicado à família. Organize-se. 

Tudo só depende de você. Há pessoas que só estudam e passam; pessoas que 
trabalham e passam; pessoas que trabalham, têm encargos familiares e passam. Há 
pessoas jovens que passam; pessoas idosas passam; pessoas ricas passam, pessoas 
pobres passam; pessoas oriundas das melhores faculdades passam, pessoas 
provenientes de faculdades pouco conhecidas e que vieram da roça, sendo os primeiros 
da família a colarem grau, passam. Não acredito em determinismos; o ser humano se 
supera. 

Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Aproveite o caminho. Aproveite esta etapa 
singular de sua vida para o crescimento espiritual, intelectual, moral. Alma grande é 
aquela que fita a luz na amplidão, sabendo o valor da vela na escuridão. Onde há 
desafios, há oportunidades.  

Ame o que faz. Se você ama o qua faz, é como se estivesse sempre em férias. 
Desenvolva o gosto pelos estudos. 

Concurso se estuda até passar... e para passar. Seja visceral, leve a sério. Os feriados 
são muito restritos para o concurseiro. É que o investimento material demandado para a 
aprovação é facilmente recuperável... com o subsídio de um mês você recuperará todo 
o valor pecuniário despendido. O tempo, porém, é um investimento intangível 
irrecuperável. Portanto, estude com disciplina e seriedade.  

Quando o edital é publicado, o estudo, para nós, deixa de ser uma atividade, tornando-

se uma unidade de tempo: o estudo passa a ser, para nós, o período do dia em que 

não estamos dormindo nem trabalhando. 
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É a subida da Luís Antônio que define a São Silvestre. Estamos tratando da célebre 
corrida de rua do último dia do ano em São Paulo. O ritmo de chegada é tão importante 
quanto o de largada. Seja constante e guarde energia e empolgação para a última 
semana. 

Pode ser azar, porde ser sorte. Há um conto segundo o qual um homem ganha um 
cavalo em um sorteio. O vizinho diz: "Que sorte, hein, compadre!". E o outro responde: 
"Pode ser sorte, pode ser azar". Dias depois, o filho do homem cai do azar e quebra a 
perna. O vizinho diz: "Que azar, hein!". O homem responde: "pode ser azar, pode ser 
sorte". Tempos depois o país entra em guerra. Jovens são convocados, mas o filho do 
homem é dispensado em razão da perna quebrada. 

  Tudo que acontece pode ser sorte ou pode ser azar; pode ser azar ou pode ser 
sorte. 

  Encare as reprovações em concursos anteriores dessa forma. Já fui reprovado 
em diversos concursos. Parece ter sido azar, mas foi sorte, pois eu poderia haver me 
acomodado em tal cargo e não me encontraria feliz como me sinto com a profissão que 
hoje ocupo e com a vida que levo! 

Quanto mais nos destacamos, mais alto parecemos aos olhos daqueles que não 
sabem voar. Sua disposição em perseguir seus sonhos pode incomodar. Um colega de 
trabalho pode pensar: "ele se acha melhor que nós e por isso quer sair daqui". A coragem 
de perseguir seus objetivos poderá despertar invejas. Ao primeiro vacilo, dirão: "ele está 
com a cabeça no concurso, e não no trabalho". 

 Seja discreto, tanto quanto possível. Se perguntarem: "E aí, Fulano, estudando 
muito?", desconverse: "não tanto quanto gostaria, estou de boa". 

Os cães ladram e a caravana passa. Cuide daquilo que se encontra sob seus domínios, 
que é estudar, enquanto tantos se dispersam na ansiedade de saber quando sairá o 
edital. O concurso "já se inicia" na entressafra, ele é "permanente". A entressafra 
(período em que não há edital em andamento) já se presta a colocar lá na frente aqueles 
que mantêm o estudo com seriedade e disciplina. Não espere sair o edital para iniciar os 
estudos. 

A humildade é maior que o orgulho. A missão do Estado é sobrepujar o arrogante e 
proteger o humilde. Você está a bem desta finalidade, desta missão. O concurso não é 
um fim em si mesmo. Foco na missão é essencial para encarar o desafio. Força, foco e 
fé! 

 

2.7. REDARGUIÇÃO 
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 Redarguição é a técnica da redação. 

 É, portanto, uma habilidade essencial à prova escrita. 

  É preciso seduzir o examinador para que ele prossiga na leitura atenta de sua 
resposta até o fim, em meio a milhares. O foco da ação comunicativa, aqui, é o receptor, 
e não o emissor: trata-se de escrever exatamente o que e como o examinador deseja. 

Isso envolve: 

 

A) Caligrafia amigável – estude por escrito, não apenas de forma digitada mas, 
ocasionalmente, manuscrita. Escreva em um caderno de forma tão caprichosa quanto 
possível.  

  Certa vez conversei com um membro da banca que me garantiu que lia todas as 
respostas mais de uma vez, inclusive aquelas com péssima caligrafia; neste caso, 
entretanto, passava por cima do que se apresentava caligraficamente incompreensível. 

 Já eu, pessoalmente, confesso não ter tal paciência nas provas que corrigia na 
graduação na Faculdade de Economia, Administação e Contabilidade da USP (FEA-
USP, campus São Paulo e Ribeirão Preto, onde ministrei por dois anos Direito do 
Trabalho): uma caligrafia hostil sempre me pareceu desrespeitosa. Diferentemente da 
caligrafia feia porém esforçada, que eu respeitava e me esforçava um pouco para 
compreender. 

 

B) Domínio do vernáculo, das regras gramaticais e das técnicas de construção de 
períodos – esse é um pressuposto inescapável. Em carreiras de grande capilaridade 
não se admite aplicação incorreta de certas regras de regência verbal e nominal, má 
utilização de vírgulas e atributos de pontuação, escrever “mais” ao invés de “mas”, erro 
de acentuação grave. 

  Entre todas, essa é a habilidade mais difícil de aprimorar acaso verificada a 
deficiência, pois geralmente é um problema crônico que envolve uma formação que 
deveria ocorrer lá no passado. É possível resolver o problema, sim (temos um amplo 
histórico de sucesso em relação a ex-alunos com tal deficiência), mas demandará 
esforço redobrado. 

 Caso se detecte tal deficiência, o candidato deve procurar professor de português 
(podemos indicar) ou reestudar a gramática. 
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 Cuidado com os períodos; utilize bem as vírgulas, ponto-e-vírgulas e pontos. 

 

C) Primeiro parágrafo – O primeiro parágrado de uma resposta discursiva deve ser 
arrebatador, pois a primeira impressão é a que fica. Deve ser bem pensado (rascunhe-
o antes), interessante, bem escrito, trazer informação útil e relevante, introduzir o que 
virá.  

 Será essencial para atrair a atenção do examinador em meio a tantas outras 
provas. 

Expressões multi-uso 

Regija aqui expressões “multi-uso”, que podem auxiliar o início de uma resposta 

discursiva. Para sua melhor compreensão, apresentaremos algumas: 

- Universo temático (ex: Qualquer debate que tangencie o universo temático do ato 

infracional demanda adequada compreensão da transição do paradigma da situação 

irregular para a doutrina da proteção integral...) 

- Advento, florescimento (ex: Desde o advento da teoria crítica pela Escola de Frankfurt 

e consequente florescimento do neokantianismo...)  

- Vicejar - “Desde o advento do Código de Processo Civil de 2017 vicejam teorias a 

respeito...”. 

- Despontar – “A partir do amplo reconhecimento da dignidade sexual pelos Princípios 

de Yoggiakarta e decisões do Supremo Tribunal Federal, despontam as seguintes 

teorias acerca do adequado tratamento à(ao) detenta(o) travesti: (...)” 

 

 

D) Centralidade temática - Preste atenção ao cerne do problema, ao veio da questão. 
E entre logo neste cerne, pois a paciência do examinador não durará mais do que dois 
parágrafos!  
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  Um parágrafo introdutório está de bom tamanho. A seguir enfrente a questão. 

 Se o enunciado mencionar “responda de forma objetiva”, seja seco e objetivo. 

Sua resposta pode vir com um parágrafo introdutório. Mas, ao menos no segundo 

parágrafo, já deve entrar no cerne do problema, ou o examinador se dispersará e 

deixará de prosseguir a uma leitura atenta de sua resposta. 

 

E) Organização do texto – Sua resposta deve ser assim 

 

 

 

 

  Sua resposta não pode ser assim, bagunçada, desconcactenada, sem 
linearidade: 

 

 

 

 

 

  Sua resposta deve vir com uma introdução consistente, já sinalizando os rumos 
que deverão ser tomados e cuidando da centralidade temática. 

  O desenvolvimento deve ser reto, rumo a uma conclusão que decorra logicamente 
das premissas expostas. 
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A conclusão dever ser irrefutável à luz das premissas empregadas. 

ATENÇÃO: 

Se a questão vier dividida em itens, devo responder por itens ou passar uma 

resposta fluída? 

Entendemos que sim. 

A divisão por itens é um grande facilitador da organização de texto.  

Se os itens forem independentes entre si, aceite a ajuda do examinador e responda 

por itens.  

Ao fazê-lo, você também estará ajudando o examinador, indicando precisamente onde 

está a resposta para a pergunta, sem que ele necessite percorrer várias vezes o texto 

fluído. 

Muito excepcionalmente, se os itens se revelarem extremamente conectados e 

seguirem uma sequência linear, praticamente ditando um ritmo de resposta, aí será 

possível uma resposta fluída.   

 

F) Concisão – concisão é uma arte. Concisão não se confunde com omissão. Concisão 
é a capacidade de informar mais escrevendo menos. Como dizia Cícero, se quer agradar 
a todos, seja breve (não leve ao pé da letra, mas acostume-se a escolher palavras 
providas de sentido, a entender que uma introdução deve possuir três, quatro, cinco 
linhas, e não dez, vinte; entenda que pelo menos logo no segundo parágrafo já é 
mister adentrar com tudo a centralidade temática da questão). 

 

2.8. TRANSCENDÊNCIA 

 Trata-se do que os religiosos chamam de Deus; os ateus, de sorte; os cientistas, 
de adrenalina. Enfim, ninguém seria insensato a ponto de recursar peso a este fator 
imponderável. 
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  O fator sorte transcendência escapa de nossos domínios, mas não 
completamente. Através de concentração, foco, confiança e consciência tranquila 
contribuímos para uma ascese. 

 

2.8.1. Consciência tranquila 

 O que garante a aprovação não é o esgotamento da matéria; isto é impossível, 
pois o conhecimento é infinito. O que garante a aprovação é ir para a prova com a 
consciência tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para tal 
esgotamento. 

 

2.8.2. Confiança  

  É previsível que caia uma questão imprevisível. Saiba disso. Domine essa 
sensação através dos treinos e simulados. 

 Você estudou muito. Estudou os manuais referenciais. Estudou pelo Método 
Gestalt. Ninguém estuda tanto quanto os alunos do Método Gestalt... Se cair algo a 
respeito do que você nunca ouviu falar, é porque nunca se escreveu a esse respeito ou, 
se isso já foi feito, provavelmente a matéria consta de um artigo muito obscuro, quase 
inacessível aos demais candidatos. 

 Este é o momento de improvisar. Torne-se líder de si próprio e, com metodologia 
científica, elabore suas próprias teorias. Respire! Calma! Separe o problema em tantas 
partes quanto possíveis. Comece a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis. Certifique-se de não haver incorrido em nenhuma omissão. 

 

2.8.3. Foco  

 A partir do momento em que é publicado o edital, conforme já mencionado, o 
estudo deixa de ser uma atividade; transforma-se em unidade de tempo: o estudo é, para 
nós, o período do dia em que não estamos dormindo ou trabalhando. 

  Resolva entraves periféricos (compra de passagens, reserva de hotel) com a 
maior brevidade possível, a fim de não mais dispersar suas energias com isso. 
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2.8.4. Concentração 

Falta uma semana para a prova. Inicie a intensificação da concentração. Separe as 
canetas que irá levar (dê preferência a canetas com grip, aquela borrachinha no corpo 
da caneta que absorve suor e evita que a caneta escorregue, garantindo uma melhor 
caligrafia). Separe os documentos. Defina o que irá levar (águal, bala). Mentalize o 
horário em que acordará no dia da prova e o itinerário entre a sua residência ou hotel e 
o local da prova. 

 

Véspera da prova. Separe o material, documento, canetas (prefira canetas com grip, já 
dissemos), “víveres” (uma bala, um refrigerante ou água), roupa... 

 Vista-se da forma como se sentir mais confiante. Não é hora para economizar 
suas moedas de confiança. Mulheres devem tomar cuidado com determinados tipos de 
saia, para que na hora da prova não se sinta desconfortável e precise arrumar a 
vestimenta a cada instante. 

 É normal sentir insônia; afinal, amanhã é o grande dia. Não há necessidade de 
ficar lutando na cama. Levante e estude mais um pouco. Mas certifique-se de haver 
avisado alguém para lhe ajudar a despertar na hora certa ou programado os alarmes 
possíveis.  

 Particularmente, minha receita para uma eventual insônia de véspera é ler um 
livro denso de Processo Civil ou Constitucional. Sempre foi tiro e queda! 

 

Dia D. Acorde feliz, energizado!!! É um dia de glória para quem se preparou para a 
batalha com tanta dedicação. Coloque uma música alta. Tome um banho caprichado. É 
o dia do guerreiro em sua glória de batalha! 

 Pode caprichar no desodorante, pois você irá suar!  

 Isso é um tanto pessoal, mas eu tinha o hábito de chegar ao local de prova uma 
hora antes do horário de fechamento dos portões. 

 Sempre fui muito gregário e me enchia de alegria ao encontrar tantos amigos no 
local de prova. Entretanto, meu desempenho foi melhorando conforme eu passava a me 
dirigir diretamente à sala de prova, deixando para depois a confraternização. Leve algo 
para estudar, algumas anotações... 
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Faltam 15 minutos. Vá ao banheiro. Enxague o pulso. Enxague a nuca. Olhe-se no 
espelho. Reconheça-se como alguém que agarrará essa oportunidade com unhas e 
dentes. Não se apegue a erros do passado. Apegue-se ao que você tem de melhor, que 
é superar e seguir na luta! 

 

 O sol nasce para todos. 

  Você é forte. 

 Você não estará sozinho.  

 

Vamos passar! 

 

Luiz Carlos Michele Fabre 

Coordenador Pedagógico-Geral do Método Gestalt 

 


