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Chegamos à 26.ª edição da obra Direito Constitucional Esquematizado, com muito trabalho e constante
preocupação com o conteúdo. Sucesso entre os concurseiros, essa obra atende as necessidades dos
estudantes de graduação, dos profissionais de direito e daqueles que buscam uma fonte de consulta
prática. Trata-se de um verdadeiro método de ensino, com linguagem fácil e direta, e com recurso gráfico
que auxilia o estudo e a memorização dos principais temas. O leitor conta com um ambiente pessoal de
aprendizagem com material digital exclusivo, com acesso a: videoaulas, banco de questões, vídeo de
resolução de questões, questões de provas e concursos para treino, e muito mais.
Data de fechamento da edição: 21-01-2020 / A obra é indicada para aqueles que buscam conteúdo
direcionado para a preparação de provas de concursos públicos e para os alunos de graduação.Nesta
obra, o leitor encontrará toda a matéria apresentada de forma objetiva, com doutrina, legislação e
jurisprudência.O autor Marcelo Abelha Rodrigues elaborou o conteúdo da obra com temas que vão desde
os interesses coletivos até o direito internacional ambiental, destacando os pontos que o leitor deve se
atentar nos estudos. Como todo livro da Coleção Esquematizado®, esta obra também apresenta
esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais ágil e agradável, além de questões especialmente
selecionadas para auxiliar na memorização dos temas.
Como todo livro da Coleção Esquematizado®, essa obra apresenta esquemas e quadros para tornar o
aprendizado mais ágil e agradável, além de outros recursos gráficos, que auxiliam o estudo e a fixação do
assunto.
Esquematizado - Direito Penal - Parte Geral
Esquematizado - Direito Penal - Parte Especial
Direito Penal Esquematizado - Parte Geral - 10ª Edição 2021
Esquematizado - Direito Processual Civil
Coleção Esquematizado - Direito Constitucional - 19ed
Data de fechamento: 08-01-2020 / A obra é indicada para os leitores que buscam conteúdo direcionado para a preparação de provas de
concursos públicos e para os alunos de graduação.Nesta obra, o leitor encontrará toda a matéria apresentada de forma objetiva, com
doutrina, legislação e jurisprudência. As tabelas e os fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem como a síntese do conteúdo ao final
deles, com quadros sinóticos e questões objetivas e subjetivas, auxiliam os alunos na compreensão da matéria. Espera-se que com a
metodologia empregada nesta obra o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada teoria.
Esta é a segunda edição da obra Direito Processual do Trabalho Esquematizado, que, fruto de muito estudo e de muitas reflexões,
pretende oferecer aos estudantes e aos profissionais do Direito uma análise cuidadosa da disciplina.Como todo livro da Coleção
Esquematizado®, esta obra oferece conteúdo atualizado com doutrina, legislação e jurisprudência. Um livro sistematizado com
destaque nos assuntos importantes, além de esquemas gráficos, tabelas e questões de concursos públicos especialmente selecionadas e
comentadas pela a, para tornar o aprendizado mais ágil e agradável.Data de fechamento da edição: 20-1-2021
Como todo livro da Coleção Esquematizado®, essa obra apresenta esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais ágil e
agradável, além de outros recursos gráficos, que auxiliam o estudo e a fixação do assunto. O autor oferece ao leitor a ideia geral do
posicionamento doutrinário e jurisprudencial, além de quadros sinóticos ao final de cada capítulo e questões de concursos relacionadas
ao tema abordado.A metodologia empregada na obra permite que o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada teoria, exposta em
linguagem clara e acessível.A obra é indicada para alunos de graduação e para aqueles que se preparam para os principais concursos
públicos do país.
Direito Penal Esquematizado - 11ª Edição 2021
Lohn, Preis, Profit / Lohnarbeit und Kapital
Direito Empresarial Esquematizado®
Direito Empresarial Esquematizado - 8ª Edição 2021
OAB Esquematizado 1ª Fase Vol. Único

Os autores oferecem uma análise pormenorizada dos princípios e das normas que regem o Direito Penal, bem como examinam
as variantes doutrinárias sobre cada um dos temas e informa
o sobre o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores. A
metodologia empregada na obra, com tabelas, quadros e quest es de concursos permite que o leitor tenha acesso à mais
completa e atualizada teoria. A cada edi
o os autores atualizam o texto com novos julgados e temas relevantes, levando em
conta a necessidade de oferecer aos estudantes e operadores do direito uma fonte de estudo e de consulta com abrangência de
conteúdo e clareza na forma de exposi
o. A obra é indicada para os candidatos às provas de concursos públicos e para os
alunos de gradua
o, com doutrina, legisla
o e jurisprudência em sintonia com as grandes tendências da atualidade e na linha
dos concursos públicos de todo o País.
O objetivo desta obra é levar ao estudante e candidato ao Exame de Ordem fonte segura de estudo. A estrutura bem elaborada
da Cole
o Esquematizado proporciona os seguintes pilares para este volume da cole
o: esquemas com parte teórica dividida
em tópicos curtos, facilitando a compreens o dos assuntos; superatualizado, com doutrina, legisla
o e jurisprudência em
sintonia com as grandes tendências da atualidade, artigos de leis e súmulas recebem destaque para facilitar a leitura e o estudo,
isso porque muitas quest es da prova exigem conhecimento detalhado da letra da lei; palavras-chave, o realce colorido recai
sobre os termos que o estudante certamente grifaria na sua leitura; recursos gráficos, destaques de assuntos relevantes e de
grande import ncia para n o confundir prazos, termos e outros elementos que induzem o aluno ao erro na hora da prova;
conteúdo interdisciplinar, existem matérias que s o comuns a duas ou mais disciplinas, ou que se complementam, e o aluno terá
essa importante ferramenta destacada nos textos; conteúdo digital, a presen a do professor pelo vídeo torna a jornada do
aprendizado mais agradável e interativo. Além disso, a obra contém um capítulo de como se preparar para o Exame da OAB,
com dicas de coaching, orienta
es sobre o exame, técnicas de estudo, dicas de como elaborar mapas mentais e muito mais!
Data de fechamento da edi
o: 9-3-2020 / O grande desafio de tornar o Direito Previdenciário mais acessível foi concretizado
pela autora, servindo o trabalho n o apenas como um material para concursos públicos e fonte segura para a gradua
o, mas
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também como ferramenta para todos os operadores do direito que militam na área do Direito Previdenciário. Para esta edi
o,
diante das mudan as ocorridas na legisla
o, buscou-se abordar de forma objetiva as novas regras para facilitar o correto
enquadramento do caso concreto. Como todo livro da Cole
o Esquematizado esta obra proporciona ao leitor uma estrutura
que favorece a assimila
o do conteúdo, com destaques, esquemas e tabelas e muitos outros recursos gráficos. Nosso objetivo é
sempre trazer a melhor informa
o para os nossos leitores estudantes e profissionais.
Direito Financeiro Esquematizado
paralelo cronológico esquematizado entre história e direito, da monarquia à república
Direito do Trabalho Esquematizado
die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung
Direito Empresarial Esquematizado - 9 edi
o 2022

Esta obra apresenta as marcas de seu autor, simplicidade, objetividade e linguagem de
fácil compreensão. Percebe-se no trabalho de Edilson Enedino das Chagas a preocupação com
que estudantes e concurseiros mantenham-se em contato com a doutrina e a jurisprudência
atualizada. As tabelas, os gráficos e os fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem como
a síntese do conteúdo ao final deles, com quadros sinóticos e questões objetivas e
subjetivas, auxiliam os alunos na compreensão da matéria. A metodologia empregada na
Coleção Esquematizado® permite que o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada
teoria. A obra destina-se aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de
graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as grandes
tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o País.Data de
fechamento da edição: 02/03/2021
Essa obra aborda a Parte Especial do Código Penal por meio de linguagem clara e com
projeto gráfico que auxilia na compreensão do texto, mostrando-se como ferramenta útil
aos concurseiros, estudantes e profissionais da área. A metodologia empregada na obra,
com tabelas, quadros e questões de concursos permite que o leitor tenha acesso a mais
completa e atualizada teoria. A obra é indicada para os candidatos às provas de concursos
públicos e para os alunos de graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência em
sintonia com as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de
todo o País.
Essa obra aborda a Parte Especial do Código Penal por meio de linguagem clara e com
projeto gráfico que auxilia na compreensão do texto, mostrandose como ferramenta útil aos
concurseiros, estudantes e profissionais da área. A metodologia empregada na obra, com
tabelas, quadros e questões de concursos permite que o leitor tenha acesso a mais
completa e atualizada teoria. A cada edição o autor atualiza o texto com novos julgados e
temas relevantes, levando em conta a necessidade de oferecer aos estudantes e operadores
do direito uma fonte de estudo e de consulta com abrangência de conteúdo e clareza na
forma de sua exposição. A obra é indicada para os candidatos às provas de concursos
públicos e para os alunos de graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência em
sintonia com as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de
todo o País.
Direito Ambiental Esquematizado®
Direito_do_Trabalho_2ed_Esquematizado
Direito Do Trabalho Esquematizado - 7ª Edição 2021
Direito Previdenciário Esquematizado
Direito Penal Esquematizado  Parte Geral
1. Defesa do consumidor - Legislação - Brasil. I. Título. II. Lenza, Pedro.
Este livro foi concebido com o intuito de ser, essencialmente, didático, com recursos gráficos
que auxiliam o estudo e com a metodologia da conhecida Coleção Esquematizado®,
coordenada pelo professor Pedro Lenza. Cabe, portanto, a advertência prévia de que ele foi
elaborado com o propósito de servir como roteiro de estudo aos alunos dos cursos de
bacharelado em Direito e aos que desejam submeter-se a concursos públicos que exijam
conhecimentos gerais do Direito Financeiro e do Direito Econômico. Embora voltada
primordialmente ao público referido, acreditamos que, tendo em vista o seu conteúdo técnico
e o rigor científico com o qual procuramos conduzir a exposição dos assuntos tratados nesta
obra, nela também encontrarão utilidade os profissionais das diversas carreiras jurídicas que
fazem do Direito Financeiro e do Direito Econômico as matérias de sua preferência. Todos os
temas analisados neste livro foram examinados à luz da Constituição Federal e da legislação
infraconstitucional que disciplina a matéria, referências à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de cada um dos temas estudados.
Esperamos que esta nova edição possa continuar contribuindo para os estudos daqueles que
debruçam suas atenções sobre os relevantes temas da regulação jurídica das finanças públicas
e da intervenção do Estado no domínio econômico. Esta edição está de acordo com as Emendas
Constitucionais do novo regime dos Precatórios.
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Curso de Direito Penal; Victor Eduardo Rios Gonçalves; Volume 1; Princípios do Direito Penal;
Fontes do Direito Penal; Interpretação da Lei Penal; Infrações Penais; Código Penal; Eficácia
da Lei Penal; Crime; Nexo Causal; Tipicidade; Erro de Tipo; Crime Consumado; Tentativa;
Crime impossível; Ilicitude; Legítima defesa; Culpabilidade; Concurso de pessoas; Sanção
penal; Aplicação da pena; Ação penal; Ação penal pública incondicionada; Ação penal pública
condicionada; Ação penal privada; Extinção de punibilidade.
Direito empresarial esquematizado® - 5ed
Direito administrativo esquematizado®
Direito empresarial esquematizado® - 6ed
Coleção Esquematizado - Direito Empresarial_1ed
Grundrechtsföderalismus
Data de fechamento: 08.02.2020 / Esta obra foi criada, exclusivamente, para a 1ª fase do Exame da OAB. O livro tem conteúdo sob medida,
com questões resolvidas e comentadas e com todas as disciplinas abordadas no exame com enfoque para as últimas provas. A obra tem um
projeto gráfico diferenciado, que busca aumentar a retenção do conteúdo por parte dos alunos e uma melhor memorização de todos os pontos
abordados. Nesta obra, o leitor encontrará dicas dos institutos que devem ser estudados com atenção ou cuja incidência na prova é certa e
recorrente.Além disso, o livro tem um capítulo de como se preparar para o Exame da OAB, com dicas para ajudar na aprovação, a escolha do
material para o estudo, técnica de estudos e muito mais.Não temos dúvida de que este livro contribuirá para a tão sonhada aprovação.
Essa obra discorre sobre o Direito Individual do Trabalho, Direito Internacional do Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho. Como todo livro
da Coleção Esquematizado®, apresenta esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais ágil e agradável, além de outros recursos gráficos,
que auxiliam o estudo e a fixação do assunto. A metodologia empregada na obra permite que o leitor tenha acesso à mais completa e atualizada
teoria, exposta em linguagem clara e acessível, e acrescida de questões especialmente selecionadas e comentadas pela autora.
O grande desafio de tornar o Direito Previdenciário mais acessível foi concretizado pela autora, servindo o trabalho não apenas como um
material para concursos públicos e fonte segura para a graduação, mas também como ferramenta para todos os operadores do direito que
militam na área do Direito Previdenciário. Para esta edição, diante das mudanças ocorridas na legislação, buscou-se abordar de forma objetiva
as novas regras para facilitar o correto enquadramento do caso concreto. Como todo livro da Coleção Esquematizado® esta obra proporciona ao
leitor uma estrutura que favorece a assimilação do conteúdo, com destaques, esquemas e tabelas e muitos outros recursos gráficos. Nosso
objetivo é sempre trazer a melhor informação para os nossos leitores estudantes e profissionais.
Direito do Consumidor Esquematizado - 9 ª Edição 2021
Esquematizado - Direito Financeiro e Econômico - 4ª edição 2022
Theorie der juristischen Argumentation
Direito Penal Esquematizado Parte Especial
Parte Especial
A disciplina de Direito Civil, da Coleção Esquematizado, é dividida em 3 volumes. Direito Civil esquematizado®, volume 2, dedica-se aos contratos em
espécie e ao direito das coisas. Como todo livro da Coleção Esquematizado®, esse volume também apresenta esquemas e quadros, para tornar o
aprendizado mais ágil e agradável. A obra destina-se aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, com doutrina, legislação
e jurisprudência em sintonia com as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o País.
A história do Brasil é a referência básica para a elaboração das sete constituições brasileiras a partir de 1824. Todos os períodos antecedentes,
intermediários e pós-promulgação desses livros norteadores do universo jurídico-legal nacional são como mapas das circunstâncias temporais - políticas,
sociais, econômicas - que atingiram cada momento histórico do país, individualmente e em todas essas épocas conjuntamente, sem solução de
continuidade. Trabalho indispensável a compor a biblioteca eletrônica ou prensada daqueles interessados na realidade jurídico-legal brasileira, à vista de
um paralelo cronológico esquematizado desde a história final da monarquia portuguesa aos dias de democracia atuais (atualizado em junho de 2021). O
presente livro é dividido da seguinte forma: I - Constituições Brasileiras: Breve Introdução; II - Brasil Pré-constituição; III - Brasil Constitucionalista;
III.1. - Constituição Política do Império do Brasil (25 de março de 1824); III.2. - Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (24 de fevereiro
de 1891) ("República Velha"); III.3. - Constituições de 1934 e de 1937 (e Lei Constitucional n.o 09/1945); III.3.1. - Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934) ("Era Vargas"); III.3.2. - Constituição dos Estados Unidos do Brasil (10 de novembro de 1937) ("Estado
Novo"); III.4. - Constituição dos Estados Unidos do Brasil (18 de setembro de 1946) ("República Populista"); III.5. - Constituição da República
Federativa do Brasil (24 de janeiro de 1967), Atos Institucionais e Emenda Constitucional n.o 1/1969 ("Regime Militar"); III.6. - Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (5 de outubro de 1988) ("Nova República"); IV - Fechamento; IV.1. – Resumo e V - Referências de Estudo; V.1.
- Eletrônicas; V.2. - Impressas. Esta é uma obra não opinativa e é com esse viés de escrita para leitura que se apresenta como trabalho atemporal e
passível de constante atualização.
Karl Marx: Lohn, Preis, Profit / Lohnarbeit und Kapital Lohn, Preis, Profit: Entstanden Ende Mai bis. 27. Juni 1865. Der Text ist die Niederschrift
eines Vortrages, den Marx im Juni 1865 hielt. Erstdruck unter dem Titel »Value, price, and profit«, London 1898. Der Text folgt dem Manuskript. (Aus
dem Englischen.) Lohnarbeit und Kapital: Erstdruck als Folge von Leitartikeln in: Neue Rheinische Zeitung (Köln), Nr. 264-269, 5.-11.4. 1849. Der Text
erschien später in verschiedenen Einzeldrucken, zunächst weitgehend unverändert, 1891 (Berlin) jedoch in einer von Friedrich Engels redigierten
Fassung, die weite Verbreitung fand. Der Text folgt dem Erstdruck. Die Abweichungen der von Engels redigierten Ausgabe werden als Varianten
mitgeteilt, wobei darauf verzichtet wurde, die von Engels vorgenommene Ersetzung des Begriffs »Arbeit« durch den der »Arbeitskraft« jedes Mal neu zu
verzeichnen. Vgl. dazu die Einleitung zur Ausgabe von 1891. Die Seitenkonkordanz bezieht sich auf die erste Ausgabe (1961) des Bandes 6 der MEW, da
in späteren Neuausgaben nicht der Erstdruck, sondern die von Engels redigierte Fassung als edierter Text geboten wird. Vollständige Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2014. Textgrundlage sind die Ausgaben: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Herausgegeben vom Institut
für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, 43 Bände, Band 16, Berlin: Dietz-Verlag, 1962. Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Herausgegeben vom
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, 43 Bände, Band 6, Berlin: Dietz-Verlag, 1959. Karl Marx, Friedrich Engels: Werke.
Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, 43 Bände, Band 22, Berlin: Dietz-Verlag, 1963. Die Paginierung obiger
Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus Minion
Pro, 11 pt.
Direito Tributário Esquematizado - 5 ª Edição 2021
Direito Constitucional - Esquematizado
Esquematizado - Direito Previdenciário
Direito do consumidor esquematizado® - 4ed
eine vergleichende Studie zur Grundrechtsverwirklichung in Mehrebenen-Strukturen - Deutschland, USA und EU Data de fechamento: 05-12-2019 / Como todo livro da Coleção Esquematizado® esta obra apresenta esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais
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ágil e agradável, além de outros recursos gráficos que auxiliam o estudo e a fixação do assunto. O objetivo que levou o autor a desenvolver este trabalho
prendeu-se à necessidade de elaborar uma obra que pudesse abordar de maneira mais compacta os diversos pontos do programa de Direito
Administrativo.O autor traz de maneira didática os principais aspectos do Direito Administrativo, analisando os pontos essenciais por meio de uma
abordagem direta, com posições doutrinárias e também teses que têm prevalecido em nossos Tribunais.Ao final de cada capítulo o leitor terá acesso a
quadros sinóticos e questões de concursos relacionadas ao tema.A obra é indicada para alunos de graduação e para aqueles que se preparam para os
principais concursos públicos do país.
Em linguagem clara e com método de ensino esquematizado, com recursos gráficos que auxiliam o estudo, essa obra foi concebida com o intuito de ser,
essencialmente, didática. A obra trata de temas como atividade financeira do Estado, lei de responsabilidade fiscal, despesas públicas, receitas tributárias,
orçamento público, crédito público, fiscalização e controle. Contribui para o estudo daqueles que se debruçam sobre a regulação jurídica das finanças
públicas. A obra é indicada para alunos de graduação e para aqueles que se preparam para os principais concursos públicos do país. Atualizado segundo as
Emendas Constitucionais n. 95, de 15.12.2016 (que instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União) e
n. 99, de 14.12.2017 (que alterou o regime especial de pagamento de precatórios previsto no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
OAB Primeira Fase Esquematizado  volume único
Direito Administrativo Esquematizado®
OAB esquematizado® - 1ª Fase
Direito Administrativo Esquematizado - 4ª Edição 2021
Esquematizado - Direito Civil 2 - Contratos em Espécie - Direito das Coisas
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