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Prezado(a) aluno(a),

Este plano de estudos tem o objetivo de auxiliá-lo na

organização e gestão dos estudos, sugerindo uma trilha de

aprendizagem com metas diárias e um cronograma a ser

seguido, que irá aprimorar o seu desempenho a fim de

alcançar seus objetivos.



Videoaulas: 

Indicadas de acordo com os temas cobrados nos 
Editais anteriores (Plano Extensivo) e Edital atual 
(Plano Intensivo).

Exercícios: 

Questões de fixação do conteúdo estudado, de 
acordo com os temas de cada videoaula.

Lei Seca: 

Estudo da letra de lei, com indicação do que deve 
ser estudado de acordo com os temas de cada 
vídeo aula.

Neste planejamento:

Informativos: 

Indicação das súmulas e jurisprudências 
essenciais para atualização jurídica.

Revisões:

Resumos e resolução de exercícios para revisar 
todo o conteúdo estudado ao longo da semana 
ou ciclo concluído.

Temas importantes:

Pontos cobrados em editais anteriores que 
requer maior atenção nos estudos.



Cronograma sugerido



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 1
❑ Direito Constitucional

+  Organização do 
Estado. Bens públicos 
(Parte 1)

Meta 2
❑ Direito Constitucional + 

Organização do Estado. 
Bens públicos (Parte 2)

Meta 3
❑ Direito Penal + Teoria da 

Pena (Parte 7)

Meta 4
❑ Direito Constitucional + 

Organização do Estado. 
Bens públicos (Parte 3)

Meta 5
❑ Direito Constitucional + 

Organização do Estado. 
Bens públicos (Parte 4)

Meta 6
❑ Revisão

semanal

Meta 7
❑ Direito Constitucional

+ Repartição de 
competência

Meta 8
❑ Direito Constitucional + 

Poder Legislativo
(Parte 1)

Meta 9
❑ Direito Penal + Teoria da 

Pena (Parte 8)

Meta 10
❑ Direito Constitucional + 

Poder Legislativo (Parte 2)

Meta 11
❑ Direito Constitucional + 

Poder Legislativo
(Parte 3)

Meta 12
❑ Revisão

semanal

Meta 13
❑ Direito Constitucional

+ Poder Legislativo
(Parte 4)

Meta 14
❑ Direito Constitucional + 

Poder Legislativo
(Parte 5)

Meta 15
❑ Direito Penal + Teoria da 

Pena (Parte 9)

Meta 16
❑ Direito Constitucional + 

Poder Legislativo (Parte 6) 

Meta 17
❑ Direito Constitucional + 

Processo Legislativo
(Parte 1)

Meta 18
❑ Revisão

semanal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 19
❑ Direito Constitucional

+ Processo Legislativo
(Parte 2)

Meta 20
❑ Direito Constitucional + 

Processo Legislativo
(Parte 3)

Meta 21
❑ Direito Constitucional + 

Processo Legislativo
(Parte 4)

Meta 22
❑ Direito Constitucional + 

Poder Executivo (Parte 1)

Meta 23
❑ Direito Constitucional + 

Poder Executivo (Parte 2)

Meta 24
❑ Revisão

semanal

Meta 25
❑ Direito Constitucional

+ Poder Executivo
(Parte 3)

Meta 26
❑ Revisão Mensal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.
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https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-do-estado-bens-publicos-01/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-estado-bens-publicos-02/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-estado-bens-publicos-03/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-estado-bens-publicos-04/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-estado-bens-publicos-05/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-estado-bens-publicos-06/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-do-estado-bens-publicos-07/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-organizacao-estado-bens-publicos-08/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/09/05105348/Investigador-PC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo869.htm
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-reparticao-de-competencia-01/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-reparticao-de-competencia-02/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/09/05105348/Investigador-PC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo869.htm
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-01/https:/masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-01/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-02/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-03/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-04/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-05/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-06/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-07/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-08/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-09/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-10/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-11/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-legislativo-12/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/09/05105348/Investigador-PC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo773.htm
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https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-06/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-07/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-08/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-09/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-09-2/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-11/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-11-2/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-intervencao-federal-11-2-2/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-processo-legislativo-09-2/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-processo-legislativo-10-2/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/09/05105348/Investigador-PC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo773.htm
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-01/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-02/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-03/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-04/https:/masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-04/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-05/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-06/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-constitucional-objetivo-poder-executivo-07/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/09/05105348/Investigador-PC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo869.htm
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https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-crime-56/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-crime-57/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-do-crime-58/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-crime-59/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-crime-60/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-crime-61/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-07/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-08/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-09/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-10/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-11/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-12/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-13/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-14/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-15/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-16/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-17/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-18/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-19/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-20/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-21/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-22/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-23/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-24/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-25/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-penal-teoria-da-pena-26/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/09/05105348/Investigador-PC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo867.htm


Todos os direitos reservados ao Descomplica®. São proibidas
a reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento.


