
JusTutor – Sentenças avulsas 

Planilha de promoções da Black Friday 

Regras: 

 Promoção válida somente até as 23h59min do dia 24/11/2017 

 Os descontos não são cumulativos 

 O prazo para a resolução das sentenças, excepcionalmente, será de seis meses a contar da data da compra. 

 A aquisição da sentença avulsa dá direito: a) ao acesso da proposta de sentença completa; b) gabarito detalhado; c) correção individualizada feita pelos pro-

fessores Alexandre Henry (cíveis) e Gustavo Uliano (penais) 

 Aplica-se à sentenças avulsas a política de uso do JusTutor, disponível do portal www.justutor.com.br  

 

 

Sentenças cíveis 

Sentença Tribunal Esfera Nível 
Valor 

padrão Desconto 

Valor 
Black 
Friday Cupom Link Descrição 

SAVCI001 - Da-
nos morais por 
negativação 
indevida 

TJ (to-
dos) Estadual Fácil 

               
60,00  49% 30,60 BFJC49 https://goo.gl/VKzrFn  

A sentença aborda um dos casos mais comuns no Judiciário brasilei-
ro: pedido de indenização por danos morais feito por consumidor 
em decorrência de inscrição indevida de seu nome no cadastro de 
inadimplentes. 

SAVCI002 - Em-
bargos à execu-
ção fiscal 

TRF 
(todos) Federal Fácil 

               
60,00  49% 30,60 BFJC49 https://goo.gl/mRrJ9w  

Esta proposta de sentença traz um caso bem simples de embargos 
à execução fiscal, na esfera federal, para que o aluno possa ter o 
primeiro contato com esse tipo de procedimento, que é bastante 
comum na Justiça Estadual e na Justiça Federal. 

SAVCI003 - Aci- TRF 
Federal Médio 

               
49% 45,90 BFJC49 https://goo.gl/TqZjFP  

A proposta de sentença aborda um dos temas mais corriqueiros na 

http://www.justutor.com.br/
https://goo.gl/VKzrFn
https://goo.gl/mRrJ9w
https://goo.gl/TqZjFP


dente em rodo-
via federal 

(todos) 90,00  Justiça Federal (e na Estadual também): pedido de indenização e de 
pensão decorrente do falecimento de uma pessoa por acidente em 
rodovia, causado por buraco na pista. 

SAVCI004 - Apo-
sentadoria p/ 
tempo de contri-
buição 

TRF 
(todos) Federal Difícil 

             
120,00  49% 61,20 BFJC49 https://goo.gl/dUvyW5  

Proposta de sentença bastante completa sobre tempo de serviço 
para aposentadoria, abordando várias questões importantes desse 
tema tão comum no cotidiano da Magistratura Federal. 

SAVCI005 - Man-
dado de segu-
rança / concurso 
público 

TRF 
(todos) Federal Fácil 

               
70,00  49% 35,70 BFJC49 https://goo.gl/XnFNnw  

A sentença aborda um tipo de procedimento bastante comum - 
mandado de segurança - e trata de alguns dos pontos mais debati-
dos sobre os concursos públicos junto aos tribunais, seja em con-
cursos estaduais ou federais. 

SAVCI006 - Em-
bargos à execu-
ção sobre FUN-
RURAL 

TRF 
(todos) Federal Difícil 

             
110,00  49% 56,10 BFJC49 https://goo.gl/j7Y5hb  

A proposta de sentença aborda diversas questões relativas à execu-
ção fiscal, especialmente quanto à forma. Além disso, trata da ad-
missibilidade dos embargos e, no mérito, debate o FUNRURAL, um 
tributo que tem sido objeto de diversos questionamentos judiciais. 

SAVCI007 - Res-
pons. estatal por 
ato de indígena 

TRF 
(todos) Federal Difícil 

             
140,00  49% 71,40 BFJC49 https://goo.gl/5cCgy7  

Sentença bastante extensa e abrangente, que toca diretamente em 
questões relativas à responsabilidade estatal por ato de indígena, 
abordando indenização por danos morais e materiais e incluindo 
uma denunciação da lide. 

SAVCI008 - Rein-
tegração de 
posse 

TJ (to-
dos) Estadual Fácil 

               
60,00  49% 30,60 BFJC49 https://goo.gl/T1Hv6K  

Sentença simples em caso que discute o direito à reintegração de 
posse com cobrança dos alugueis pelo tempo em que o ocupante 
ficou no imóvel. Voltada para a Magistratura Estadual, para quem 
quer ter um primeiro contato com o tema. 

SAVCI009 - Im-
probidade admi-
nistrativa  

TJ (to-
dos) Estadual Médio 

               
90,00  49% 45,90 BFJC49 https://goo.gl/pt6bi3  

Caso de improbidade administrativa em que servidores de uma 
prefeitura foram acusados de irregularidades pelo uso de serviços e 
maquinários públicos em obra particular. Tema bem recorrente no 
cotidiano e nas provas de concursos. 

SAVCI010 - Apo-
sentadoria por 
invalidez 

TRF 
(todos) Federal Fácil 

               
60,00  49% 30,60 BFJC49 https://goo.gl/Yu5UMv  

Caso simplificado de pedido de benefício previdenciário por incapa-
cidade. Esse tema é bastante comum no cotidiano tanto na Justiça 
Federal quanto na Justiça Estadual, neste último caso, atuando por 
delegação de competência. 
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SAVCI011 - Im-
probidade admi-
nistrativa  

TRF 
(todos) Federal Difícil 

             
140,00  15% 119,00 BFJC15 https://goo.gl/xgk92V  

Interessante proposta baseada em um caso real, tratando de desvi-
os de verbas federais no âmbito municipal. É um tema muito co-
mum na Justiça Federal e que sempre tem chances de ser cobrado 
em uma prova. 

SAVCI012 - Res-
ponsabilidade 
estatal  TRF 2 Federal Difícil 

             
150,00  49% 76,50 BFJC49 https://goo.gl/4nt5dV  

Caso bastante complexo e completo, abordando diversas discus-
sões sobre responsabilidade estatal, cumulação de demandas, litis-
consórcio e competência da Justiça Federal, além de uma discussão 
sobre benefício previdenciário. 

SAVCI013 - Ação 
de alimentos Paraná Estadual Fácil 

               
60,00  49% 30,60 BFJC49 https://goo.gl/P8WRD6  

Caso simplificado de pedido de ação de alimentos para menor de 
idade 

SAVCI014 - Ação 
sobre seguros Paraná Estadual Difícil 

             
150,00  49% 76,50 BFJC49 https://goo.gl/FMJYFo  

Proposta de sentença complexa, aplicada em um curso para a Ma-
gistratura do Paraná, abordando diversos aspectos de contrato de 
seguro. 

SAVCI015 - Em-
bargos à monitó-
ria (mútuo ban-
cário) Paraná Estadual Difícil 

             
150,00  49% 76,50 BFJC49 https://goo.gl/Em56QM  

Sentença bastante complexa, mas envolvendo muitos pontos já 
pacificados na jurisprudência, que trabalha contratos bancários 
dentro do universo da ação monitória. 

SAVCI016 - Res-
ponsabilidade 
civil  Paraná Estadual Médio 

             
120,00  49% 61,20 BFJC49 https://goo.gl/1yMYw7  

Caso de complexidade média a difícil, envolvendo acidente auto-
mobilístico e pedidos de danos materiais, morais, pensionamento 
civil, compensação com DPVAT e denunciação da lide. Tema bas-
tante atual e exigido nos concursos. 

SAVICI017 - Di-
reito sucessório 

Santa 
Catarina Estadual Difícil 

             
160,00  15% 136,00 BFJC15 https://goo.gl/GxKKt1  

Caso muito complexo e difícil, envolvendo direito sucessório, espe-
cialmente colação e pena de sonegados. 

SAVCI018 - ACP 
ambiental e 
urbanística  

Santa 
Catarina Estadual Difícil 

             
150,00  15% 127,50 BFJC15 https://goo.gl/pnjxFc  

Ação civil pública bastante ampla, abordando questões ambientais, 
urbanísticas e responsabilidade civil. Um caso que abrange diversos 
temas cobrados com frequência nas provas estaduais. 

SAVCI019 - Man-
dado de Segu-
rança  TRF 5 Federal Fácil 

               
60,00  49% 30,60 BFJC49 https://goo.gl/VhRsFP  

Mandado de segurança bastante simples, abordando o direito de 
servidor público federal de acompanhar cônjuge. O tema é comum 
também na Justiça Estadual. 

SAVCI020 - Atra-
TRF 5 Federal Médio 

             
49% 61,20 BFJC49 https://goo.gl/a2qoBf  

Ação contra a Caixa e construtora buscando reparação por atraso 

https://goo.gl/xgk92V
https://goo.gl/4nt5dV
https://goo.gl/P8WRD6
https://goo.gl/FMJYFo
https://goo.gl/Em56QM
https://goo.gl/1yMYw7
https://goo.gl/GxKKt1
https://goo.gl/pnjxFc
https://goo.gl/VhRsFP
https://goo.gl/a2qoBf


so em constru-
ção de imóvel 

120,00  na entrega de imóvel financiado, com exclusão dos chamados "ju-
ros de obra". Aplicada para alunos do TRF 5ª Região. 

SAVCI021 - Apo-
sentadoria espe-
cial TRF 5 Federal Médio 

             
120,00  49% 61,20 BFJC49 https://goo.gl/2MRwVf  

Pedido de aposentadoria especial com vários períodos de trabalho 
a serem analisados. Excelente oportunidade para praticar esse 
tema. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI022 - Pro-
cesso adminis-
trativo disciplinar TRF 5 Federal Médio 

             
120,00  49% 61,20 BFJC49 https://goo.gl/KYFN54  

Ação movida por ex-servidor público que foi demitido por meio de 
PAD. São abordados vários itens do processo administrativo disci-
plinar. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI023 - De-
sapropriação de 
imóvel TRF 5 Federal Médio 

             
120,00  49% 61,20 BFJC49 https://goo.gl/qHxQHk  

Ação de desapropriação movida pelo DNIT contra particular. Caso 
interessante para quem quer conhecer os principais pontos dessa 
temática. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI024 - Em-
bargos à execu-
ção fiscal (SAT) TRF 5 Federal Médio 

             
100,00  49% 51,00 BFJC49 https://goo.gl/JCRQWg  

Embargos à execução fiscal movida pela União Federal contra mu-
nicípio, para cobrança da contribuição previdenciária relativa ao 
SAT - Seguro Acidente de Trabalho. Aplicada para os alunos do TRF 
da 5ª Região. 

SAVCI025 - Em-
bargos à execu-
ção (terreno de 
marinha) TRF 2 Federal Difícil 

             
180,00  15% 153,00 BFJC15 https://goo.gl/KGHxtP  

Embargos à execução fiscal para a cobrança de foro anual, abor-
dando questões relativas aos terrenos de marinha. Aplicada para os 
alunos do TRF da 2ª Região. 

SAVCI026 - Plano 
de saúde e res-
ponsabilidade 
civil 

São 
Paulo Estadual Difícil 

             
180,00  15% 153,00 BFJC15 https://goo.gl/6cJfWM  

Sentença muito complexa e cheia de detalhes, envolvendo diversos 
pontos da prestação de serviços por planos de saúde. Aplicada para 
a turma do TJ/SP. 

SAVCI027 - Ação 
de despejo com 
cobrança de 
alugueis 

São 
Paulo Estadual Difícil 

             
140,00  49% 71,40 BFJC49 https://goo.gl/7ZwXCt  

Ação envolvendo vários pontos relativos a despejo e cobrança de 
alugueis, um tema muito comum no âmbito da Justiça Estadual. 
Aplicada para a turma do TJ/SP. 
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Sentenças criminais 

Sentença Esfera Nível 
Valor 

padrão Desconto 

Valor 
Black 
Friday Cupom Link Descrição 

SAVCR001 - Diver-
sos crimes estaduais Estadual Médio 

     
130,00  15% 

     
110,50  BFJC15 https://goo.gl/59rGfK  

Interessante caso envolvendo três réus e a acusação dos seguintes 
crimes: associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), tráfico 
interno de pessoa para fim de exploração sexual (CP, art. 231-A, § 2º 
e § 3º), estupro (CP, art. 213, § 1º) e outros delitos. 

SAVCR002 - Diver-
sos crimes federais Federal Difícil 

     
190,00  15% 

     
161,50  BFJC15 https://goo.gl/ka4FTW  

Sentença bastante complexa, voltada para quem deseja a Magistratu-
ra Federal. Além de diversos crimes e réus, estão presentes questões 
preliminares e uma delação premiada. 

SAVCR003 - Diver-
sos Crimes Federais Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/qkL695  

Sentença complexa.Além de diversos crimes e réus, estão presentes 
diversas questões preliminares. Crimes constantes na denúncia ofe-
recida pelo MPF: art. 155, § 4º, do CP; Art. 289 do CP, art. 297 do CP, 
art. 304 do CP, art. 180 do CP e art. 288 do CP. 

SAVCR004 - Diver-
sos Crimes Federais Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/bLY764  

Sentença voltada para quem almeja a Magistratura Federal. Além de 
diversos crimes e réus, estão presentes questões preliminares, assim 
como interceptação telefônica e um acordo de delação premiada. 

SAVCR005 - Diver-
sos Crimes Federais Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/QGfr9C  

Principais assuntos: roubo, receptação, favorecimento real, porte 
ilegal de arma de uso restrito. 

SAVCR006 - Diver-
sos Crimes Federais Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/jZMu1M  

Sentença abordando o crime de estelionato contra o INSS, lavagem 
de dinheiro, associação criminosa, uso de documento falso e falsida-
de ideológica. 

SAVCR007 - Crime 
de Estelionato - 
Justiça Estadual Estadual Fácil 

       
90,00  49% 

       
45,90  BFJC49 https://goo.gl/cb1zyT  Sentença simplificada, abordando a prática do crime de estelionato. 

SAVCR008 - Crime 
de Concussão - 

Federal Fácil 
       

90,00  49% 
       
45,90  BFJC49 https://goo.gl/8LLhhH  

Sentença abordando o crime de concussão, praticado por Policial 
Rodoviário Federal. 
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Justiça Federal 

SAVCR009 - Diver-
sos crimes estaduais Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/UVLq8a  

Proposta abordando os crimes de furto, estupro e corrupção de me-
nores. 

SAVCR010 - Diver-
sos crimes federais Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/BAVwc5  

Proposta abordando os crimes de estelionato, organização criminosa 
e lavagem de dinheiro, com acordo de colaboração premiada. 

SAVCR011 - Viola-
ção de direitos 
autorais Estadual Médio 

     
120,00  49% 

       
61,20  BFJC49 https://goo.gl/ouhv7F  

Proposta abordando os crimes do art. 184, § 2º, e art. 304, ambos do 
Código Penal. O caso trata, basicamente, da venda de CDs e DVDs 
falsificados, crime muito comum. 

SAVCR012 - Crime 
ambiental e Porte 
de Arma Estadual Médio 

     
120,00  49% 

       
61,20  BFJC49 https://goo.gl/7ZMhCG  

Proposta de sentença abordando crime ambiental (art. 29 da Lei 
9.605/95) e crime de porte ilegal de arma de fogo (Estatuto do De-
sarmamento). 

SAVCR013 - Diver-
sos crimes estaduais Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/Cfoqjg  

Proposta de sentença abordando os crimes de receptação e organiza-
ção criminosa. Sentença aplicada no curso preparatório do TJSC 2017 

SAVCR014 - Crimes 
contra a Adminis-
tração Pública Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/CJDmjH  

Proposta de sentença abordando os crimes de corrupção passiva, 
prevaricação e associação criminosa. Sentença aplicada no curso 
preparatório para o concurso do TJSC2017. 

SAVCR015 - Diver-
sos Crimes Estadu-
ais Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/XPbXVA  

Proposta de sentença abordando os crimes de peculato (em continui-
dade delitiva), receptação e crime previsto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (art. 214-B do ECA). Sentença aplicada no curso pre-
paratório para o concurso do TJSP 2017. 

SAVCR016 - Diver-
sos Crimes Estadu-
ais Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/kvf2hA  

Proposta de sentença abordando os crimes de roubo (concurso for-
mal e/ou continuidade delitiva) e corrupção de menores. Sentença 
aplicada no curso preparatório para o concurso do TJSP 2017. 

SAVCR017 - Extor-
são Mediante Se-
questros e outros Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/p3VNQM  

Proposta de sentença abordando os crimes de extorsão mediante 
sequestro, homicídio culposo no trânsito e favorecimento pessoal. 
Aplicada no curso para o TJPR2017. 

SAVCR018 - Crime 
contra o Sistema 
Financeiro Nacional 

Federal Difícil 
     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/MkcrKu  

Proposta de sentença abordando crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional e o crime de corrupção ativa. Atividade aplicada no prepara-
tório para o TRF5 de 2017. 
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e Corrupção Ativa 

SAVCR019 - Estelio-
nato e falsidade 
praticados por or-
ganização criminosa Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/fbt85X  

Proposta de sentença abordando os crimes de estelionato, falsidade, 
uso de documento falso e organização criminosa. Fraude contra o 
seguro desemprego. Proposta de sentença aplicada no preparatório 
para o TRF5 2017, primeira turma. 

SAVCR020 - Pecula-
to e receptação Estadual Fácil 

     
120,00  49% 

       
61,20  BFJC49 https://goo.gl/Q1hF77  

Proposta de sentença envolvendo os crimes de peculato e recepta-
ção, com possibilidade de emendatio libelli. Atividade de nível médio, 
aplicada como bônus no preparatório para o concurso do TJMG 2017. 

SAVCR021 - Estelio-
nato contra institui-
ção financeira prati-
cado por Organiza-
ção Criminosa Estadual Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/2uw7VN  

Proposta de sentença abordando os crimes de estelionato contra 
instituição financeira praticado por organização criminosa. Atividade 
aplicada no preparatório para o concurso do TJMG 2017. 

SAVCR022 - Moeda 
falsa, evasão de 
divisas, associação 
criminosa, crime 
contra criança e 
adolescente Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/anGfJg  

Proposta de sentença abordando os crimes de moeda falsa, evasão 
de divisas, associação criminosa, uso de documento falso de crime do 
art. 244-B do ECA.  

SAVCR023 - Crime 
do art. 55 da Lei 
9605/98; crime do 
art. 2º da Lei 
8.176/91 Federal Difícil 

     
150,00  49% 

       
76,50  BFJC49 https://goo.gl/v7UJ61  

Proposta de sentença abordando os crimes do art. 55 da Lei 9.605/98 
e do art. 2º da Lei 8.176/91, decorrentes da exploração irregular de 
recursos minerais. Atividade aplicada no preparatório para a Magis-
tratura Federal 2017. 
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