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Coordenação:

Rogério Sanches Cunha

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

COORDENAÇÃO

Rogério Sanches Cunha
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor da Escola Superior do MP/SP e MP/MT, sendo um dos mais conhecidos
e respeitados nomes do Direito Penal do País. Autor das seguintes obras: Manual de Direito Penal - Parte Geral, Manual de Direito Penal - Parte Especial; - Código Penal para Concursos, Lei de Execução para Concursos,
e - Prática Penal para o MP, todos publicados pela Editora Juspodivm.

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

SOBRE O CURSO
OI, TUDO BEM?!
Esta é uma amostra dos materiais e ferramentas oferecidos pelo Grupo de
Estudos para Concursos de Promotor de Justiça (MP).
O grande diferencial deste Grupo de Estudos é apresentar um planejamento de estudos pensado e lapidado por professores com ampla experiência nos
concursos do Ministério Público, além de fornecer materiais de leitura (apostilas)
e simulados de provas objetivas e subjetivas.
O programa focará:
- na revisão dos pontos doutrinários e jurisprudenciais mais importantes,
- na leitura da legislação, e
- na resolução de simulados objetivos e subjetivos.
Assim, o candidato poderá estabelecer um ritmo de estudos forte e consistente até a data da prova!
INÍCIO: 22/02/2021
FIM: 28/11/2021

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

DURAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS
Aqui você terá uma preparação otimizada e estratégica!
Mesmo assim é importante você saber de quanto tempo vai precisar para
acompanhar o cronograma, certo?
A programação tem extensão de, aproximadamente, 365 dias. Para conseguir cumprir as metas de estudo propostas, recomendamos que você disponha
de: 4 a 5 horas diárias para se dedicar à sua preparação por 5 a 6 dias da
semana (de segunda a sábado, por exemplo).
Sugerimos que reserve um domingo por mês para resolver os simulados
disponibilizados, como se fosse uma situação de prova de verdade: separe um
tempo determinado para começar e terminar o simulado, sem interrupções,
distrações ou consulta. Dessa forma, você poderá avaliar como está o seu
desempenho.

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDOS
Semanalmente você terá acesso a um arquivo de metas que foi elaborado
para guiar e orientar seus estudos, contendo:
•

indicação de lei seca a ser estudada por tema;

•

indicação dos tópicos mais relevantes, de acordo com o nível de
prioridade; e

•

dicas de estudo.

Ao final do curso, as matérias indicadas terão sido estudadas em seus
pontos prioritários, escolhidos pelo corpo docente.

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDOS

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDOS
Aviso importante:
Vale ressaltar que o planejamento não traz toda a abrangência do edital por
entender que a tendência da maioria dos questionamentos da prova preambular
do MP estará voltada para as matérias ora tratadas, o que não quer dizer que o
candidato não possa fazer um estudo complementar com as matérias não inseridas na programação.
Sem mais delongas, veja a seguir as amostras de páginas das ferramentas
do grupo de estudos!

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

ENCONTROS ONLINE

Serão realizados encontros virtuais mensais (ao vivo), com o professor
Rogério Sanches Cunha e/ou outro professor convidado, preferencialmente
membro MP, para:
•

saneamento de dúvidas;

•
debater sobre novas leis e jurisprudências que sejam publicadas ao longo
do curso;
•

discutir sobre teses do MP e CNMP;

•
conversar sobre a experiência do professor Rogério como promotor de Justiça e sua trajetória em concursos.

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

MATERIAL DE ESTUDO
O curso oferece materiais de leitura (apostilas) sobre os assuntos indicados
no Planejamento Semanal de Estudos. Os materiais de estudo são assertivos
para que você possa revisar e consolidar seus conhecimentos com segurança.
Nossos materiais contêm destaques para os pontos mais relevantes e incidentes, indicações de diplomas e dispositivos legais mais importantes, além de
gráficos e tabelas para melhor assimilação do conteúdo!

MATERIAL DE ESTUDO

T í��l� d� as��nt�
Dat� d� �l��m�
a�u���zaçã�

S�m��i�
�n��ra��v�
(vo�� po�� ��ic��
n� i���
p�r� �� a�� �
t��ic� �e��jad�).

MATERIAL DE ESTUDO

MATERIAL DE ESTUDO

Desta��e� p�r�
a��ecto� ��p�rt�n�e�
d� ma���i�.

MATERIAL DE ESTUDO

S����� ��� pos����� ,
h���r� c�n��úd�
�is��ma��zad� ��
t���la� �� es���ma�,
��� ��ud�� n� �xaçã�
d� ma���i�!

Qu�nd� f��
����v�n�� , h���r�
� �n�icaçã� �� c�m�
� as��nt� f�� c��rad�
�� �r�v�.

(...)
[fim da amostra]

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
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SIMULADOS OBJETIVOS
Para reforçar a construção de sua base sólida de conhecimento é fundamental o constante contato com a parte prática do curso, e para isso reforçamos
a importância da resolução dos simulados.
Semanalmente haverão simulados com questões objetivas para avaliar o
desempenho de cada participante do grupo. Os simulados serão aplicados mensalmente da seguinte forma:
•
Nas 3 primeiras semanas, um simulado contendo 20 questões, priorizando
os temas vistos nas respectivas semanas;
•

Na última semana do mês, um simulado contendo 100 questões.

Todas as questões serão comentadas e classificadas de acordo com o
assunto, a fonte (doutrina, legislação e/ou jusrisprudência) e o nível de dificuldade.
Ao final do curso, você terá respondido 1600 questões objetivas.

SIMULADO OBJETIVO - ENUNCIADO

Novidade!

O� ����lado� ��rã� e�paço�
p�r� ��otaç�e�. S���mo� ���
�es����� ��est�e� � �m� f��m�
�� �x�� � c�n��úd� es�udad�,
p�� i�s�, ���x�mo� �� e�paç�
p�r� ��� vo�� po�s� ��ot�� o�
�ns�i�uto�, p�l��ra�-�h��� ,
��igo� � ���l�ma� �eg�i�
��la�i�nado� à� ��est�e�.

SIMULADO OBJETIVO - COMENTÁRIOS

Novidade!

Ba�� ��
c���e����nt�
�e�e�s��i� p�r�
�e�p�n��� �
��estã�: Le�i�laçã�,
D�u���n� ��
J��i���u��n�i�.
Al���na��v�
c���et� ������
�estacad�.

Novidade!
In�icaçã� d�
��m� ���et�
d� ��estã�.

Toda� a�
a����va� sã�
c���ntada�!

Novidade!

Clas��ﬁcaçã� d�
����� ��
��ﬁ��lda�� d�
��estã�: fá��� ,
�n����e�i��i�
�� �i� í��� .

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
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SIMULADO SUBJETIVO
Reforçando o foco na experiência prática do concurso, você também contará
com 2 simulados subjetivos com 2 questões discursivas a cada duas semanas.
As questões subjetivas também serão todas comentadas.
Ao final da programação, você terá respondido 40 questões subjetivas!

SIMULADO SUBJETIVO

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

PLANNER
Você também contará com o Planner RSC, uma ferramenta para organização pessoal em que você poderá:
1) completar e distribuir suas atividades ao longo de um mês (ou uma
semana, se preferir), permitindo melhor visibilidade da sua agenda e do que foi
cumprido (ou não);
2) acompanhar sua evolução nos simulados e maratonas de exercícios e
fazer uma análise de quais pontos devem ser priorizados no estudo.

PLANNER

PLANNER

O ��� vo�� ���� �lc�nç�� �e�s� ��m�n�?
Es�� c��p� ����� p�r� vo�� �e�����n�� o� ���e��vo�
��� �e��j� �lc�nç��, c�m� ���h�r�� � �e������h�
�� �l��m� ma���i�, ���h�r�� � p�n�uaçã� ��
�l��m� �r�v� �� c�loc�� �l��m� ma���i� �� �i�.

Es�� c��p� est� ���et���n�� �igad� a� �� ���e��vo�,
p�i� a��� vo�� v�� �raç�� a� aç�e� �e�e�s��ia� p�r�
a��n��� �u� �et�, c�m� �e���z�� ��est�e� �x�ra�, ���
�nf��ma��vo� �� �l��m� ma���i� ��� es��j�
a�rasad�. C�� e�e� pa�so� �e�����nado�, vo��
po��r� �is������-lo� n� �ro�r�maçã� ��m�n�� d�
���h�� f��m� pos����� .

A��� vo�� po�� f���� ��
ac��p��h���nt� ��
toda� a� h�ra� es�udada�
p�� �i�. E�s� ���r���nt�
��ud� � m�n��� h��ito�,
i��n��ﬁc�� p�nto� ��
c�nsaç� �� �� ���h�r� �
m�n��� �� �e�is�r� p�r�
�e����n�ia� �u��ra�, ����
�� ����i��� ��� vo��
es������ � ���p� �� es�ud�
�e�e�s��i� p�r� cad�
ma���i�.

PLANNER

E�paç� �e���vad� p�r� �ista� ��
�eta� � ����� �lc�nçada� n� �ê�. O
c���nd��i� ��ns�� po�� ��� ��
c�������nt� �e�s� ���r���nt� c�m�
f��m� �� �rg���z�� o� pa�so�
�e�e�s��io� p�r� �lc�nç��
o� ���e��vo�.

Visã� ��ns�� nã� datad�.
Vo�� po�� us�� e�s�
���r���nt� p�r� ��
�ro�r�m�� � ��� �m� �isã�
���l�, ��ot�nd� todo� o�
c���r��i�so� �� �l�no� ��
es�ra�é�i� p�r� � �ê�.
É pos����� ����n���� �
n��� d� �ê� � o� �ia� n�
c���nd��i�, ���� ��
��rs�n���z�� c�m� ��e�����,
� ��� t��n� e�s� pá��n�
��rsá��� p�r� � �n� �n���r�!

Le��nda� po��� ��� ��iada� p�r� ��
���h�� ��r���it���nt� d� e�paç� d�
c���nd��i�, c�m� es�ud��, �i� �� �r�v�,
�i� �� ����lad�, t��n�nd� � �rg���zaçã�
m�i� r��id� � �i�u�� .

PLANNER
Pá��n� �e���v���id� c��
����rso� �e��rso� p�r� �����i��
n� ac��p��h���nt�,
�e�is�r� � �rg���zaçã� ��
��u� ����lado�.

O ac��p��h���nt� po�� ��� ��it� p�� cad�
�is�����n� , � , �� f��m� m�i� e��e��ﬁc�, p�r�
cad� ��m� ��n�r� �e�s� �e�m� �is�����n� (��.:
Dis�����n� - C�ns�i�u�i�n�� / T�m� - Te��i�
d� C�ns�i��içã�). A��� �i�s�, ���x�mo� c��po�
p�r� vo�� ��ot�� � �u�n�ida�� �� ��est�e� ���
� ��m� pos��� n� ����lad� � o� ��u� a��rto�.

Nes�� �r�ﬁc� � pos����� ac��p��h�� � ��r���it���nt�
da� ��est�e� a� ����n���� a� b��ra� c�nf���� � p�r���ta��� �� a��rto� �e���zado� (��.: �� �� ��m� ���
pos�u� �ua�r� ��est�e� � h���� d�i� a��rto�, � ��r����t���nt� f�� �� 50%, ��nd� ����n��ida� ��nc� b��ra�).

Nes�� �n�icad�� �
pos����� t�m�� c�m�
ba�� ����lado�
�n���i��e�, po��nd�
�e��� � ���h�r� ��
� ��ed� n� �e������h� d� �is�����n�
� , c�� i�s�,
i��n��ﬁc��
foco� �� es�ud�
�/�� ���isã�.

PLANNER

Res����� ��est�e� � ��
do� ��l��e� �� �m� bo�
���p�raçã�. O ��rs� ���e��
����lado� ��m�n�i�,
ma�, �� vo�� c�n�e����
�es����� m�i� ��est�e�,
���h��! P�r� m�n���
� c�n�r��� �
ac��p��h���nt� �e�sa�
a���ida�e�, �i�p�������z�mo�
est� pá��n�!

PLANNER

Est� pá��n� f�� �e���v���id� �is�nd� ��ud�� � ���n� �� �et���e�,
�nf��maç�e� �e�e�s��ia� � ac��p��h���nt� d� �r��itaçã� d� c�n��rs�
esc���id�. A��� �i�s�, �����i� �� tod� � �l���j���nt� p�r� � �r�v�,
c����nd� i��n� c�m� �ia��n�, cas� �e�e�s��i�, data� � �r�zo�, ���� ��
�ista� d� ��� ���� ��� ��vad�. C�� i�s�, vo�� �� m�n��r� �rg���zad� �
���p�rad� p�r� � �r�v�, �� �m� f��m� m�i� c����et� � �e��r�.

PLANNER

Nest� pá��n� � pos�����
m�n��� �� c�n�r��� �� toda�
a� �is�����na� ��n�i�nada�
na� �eta� d� ��m�n�, �u�i�
o� ��io� �e�ido� p�r�
es�ud�-la� (L�� Sec�,
D�u���n� , Q�est�e� ��
Inf��ma��vo�) � as��n�l��
�u�nd� f�r�� es�udada�
� ���isada�, ��nd� �m�
���r���nt� ��p�rt�n��
n� �l���j���nt� ��
es�udo� � ���is�e�.
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BUSCADOR DIZER O DIREITO
O Buscador Dizer o Direito é uma plataforma que reúne os julgados mais
recentes e relevantes do STF e STJ, com comentários do professor Márcio André
Lopes Cavalcante. Você terá acesso gratuito ao Buscador durante o período
do curso. Sabemos que o conhecimento de jurisprudência tem sido cada vez
mais exigido nos certames e, com essa ferramenta, você poderá estudar de forma
descomplicada e didática!

Saiba mais

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

FALE COM O PROFESSOR
Além dessas ferramentas, o aluno poderá contar com um canal de comunicação exclusivo e direto com o professor Rogério Sanches Cunha para solução
de dúvidas jurídicas relacionadas ao curso.

GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

CONTATO
Nos colocamos à disposição através do e-mail e das nossas
redes sociais para sanar suas dúvidas, receber críticas,
sugestões e elogios.

rogeriosanches.editorajuspodivm.com.br
@rsconlinecursos

