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Olá, tudo bem? Muito prazer em conhecê-lo. Sou o professor Leonardo dos
Santos Arpini, mais conhecido como “Arpini”. Seja muito bem-vindo ao meu
curso! Aqui na DIREÇÃO CONCURSOS sou o encarregado de lecionar as
disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal.
Caso não me conheça, além de professor de curso preparatório, sou
Advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela
Faculdade Damásio/SP. Me dedico ao estudo global do ordenamento
jurídico pois, assim como vocês, estou engajado no caminho dos concursos
públicos. Então, contem comigo para qualquer dúvida que vocês possuam
sobre seu estudo e que esteja ao meu alcance.
Iniciaremos uma prazerosa jornada no estudo do Direito Penal e estaremos juntos até a sua APROVAÇÃO,
combinado? Tenha a certeza de que vamos encurtar esse caminho!
É com muita satisfação e alegria que inicio este curso de DIREITO PENAL. A programação de aulas, que você
verá mais adiante, foi concebida especialmente para a sua preparação focada nos concursos de TÉCNICO E
ANALISTA DOS DIVERSOS TRIBUNAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E ELEITORAIS DO PAÍS E, TAMBÉM PARA
OS CARGOS DE AGENTE E ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL, FEDERAL E RODOVIÁRIA FEDERAL. Tomei por
base os últimos editais de cada um desses cargos, e cobriremos TODOS os tópicos exigidos naquela ocasião, ok?
Nada vai ficar de fora, este curso deve ser o seu ÚNICO material de estudo! E você também não perderá tempo
estudando assuntos que não serão cobrados na sua prova. Ou seja, vamos direcionar seu estudo da melhor forma,
para que você estude de modo totalmente focado e aumente as suas chances de aprovação!!
Nesta matéria você terá:

Curso completo escrito (PDF)
teoria e MAIS exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Acesso direto ao professor
para você sanar suas dúvidas DIRETAMENTE conosco sempre que precisar

Você nunca estudou DIREITO PENAL para concursos? Não tem problema, este curso também te atende.
Nós veremos toda a teoria que você precisa e resolveremos centenas de exercícios para que você possa praticar
bastante cada aspecto estudado. Fique à vontade para me procurar no fórum de dúvidas sempre que for
necessário.
Caso você queira tirar alguma dúvida antes de adquirir o curso, basta me enviar um direct pelo Instagram:
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lsarpinii@gmail.com
@prof.arpini
Conheça ainda as minhas outras redes sociais para acompanhar de perto o meu trabalho:
prof.arpini
Professor Arpini
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