
 

 

Cronograma de Estudos para a 1ª fase do XVIII Exame de Ordem 

3 meses para a 1ª fase! 

 
 
Por Maurício Gieseler de Assis 
 
*Material de livre distribuição 
**Proibida a reprodução total ou parcial sem a devida citação da fonte 
 
Agora é o MELHOR momento para iniciar os estudos para o XVIII Exame de Ordem. E o é porque temos um bom lapso temporal de hoje até o dia da prova. 

Confiram o calendário atualizado para a prova. 

 

Temos então 3 MESES de hoje até o dia da prova. Este prazo permite que os candidatos ESGOTEM todo o conteúdo programático, fazendo-o com a metodologia 

de estudo adequada, incluindo aí a leitura de livros, acompanhamento de aula, resolução de exercícios , revisões e elaboração de resumos.  

Quem toma essa decisão agora proporciona para si mesmo a melhor das configurações para estudar. 



 

A hora é agora! 

E qual seria o conteúdo a ser estudado para a prova?  

Vamos olhar as disciplinas e a distribuição de questões em cada uma: 

Ética Profissional - 10 
Direito Civil - 7 

Direito Constitucional - 7 
Processo Civil - 6 

Direito do Trabalho - 6 
Direito Administrativo - 6 

Direito Penal - 6 
Processo Penal - 5 

Processo do Trabalho - 5 
Direito Empresarial - 5 
Direito Tributário - 4 
Direitos Humanos - 3 

Direito Internacional - 2 
Estatuto da Criança e do Adolescente - 2 

Direito Ambiental - 2 
Direito do Consumidor - 2 

Filosofia do Direito – 2 
 

No tempo das 100 questões eu mesmo sugeria que o candidato estudasse um número delimitado de disciplinas (geralmente eram Constitucional, Administrativo, 

Trabalho, Processo do Trabalho, Penal, Ética e Tributário) para formar um "núcleo duro" de conhecimentos e conseguir atingir os 50 pontos necessários. 

Entretanto, com a redução de 100 para 80 questões, isso já não é mais recomendável, pois o número de questões caiu, mas o volume de conteúdo permaneceu 

exatamente o mesmo. Ou seja, se antes eram exigidas 10 questões de Constitucional, na última prova foram 7. Logo, se você tem um mesmo conteúdo 

programático para estudar e um menor número de questões para responder, necessariamente precisa conhecer uma amplitude maior da disciplina para evitar o 

risco de se defrontar com alguma pergunta que aborde um conteúdo não estudado. 

A redução para 80 questões gerou uma extensão dos enunciados (hoje os candidatos consomem as mesmas 5 horas do tempo das 100 questões) e a necessidade 

de se estudar TODAS as disciplinas. E aqui vem um segundo conjunto interessante de dados: o desempenho dos candidatos por disciplina do 2º ao 10º Exame de 

Ordem Unificado, ou seja, sob a batuta da FGV: 



 

1º) Ética Profissional - 64,4% de aproveitamento médio (10 questões) 

2º) Direito do Consumidor - 61,7% de aproveitamento médio (2 questões) 

3º) Filosofia do Direito -  60,6% de aproveitamento médio (2 questões) 

4º) Estatuto da Criança e do Adolescente - 55,1% de aproveitamento médio (2 questões) 

5º) Direitos Humanos - 48,3% de aproveitamento médio (3 questões) 

6º) Direito Administrativo - 48,1% de aproveitamento médio (6 questões) 

7º) Direito Ambiental - 47,1% de aproveitamento médio (2 questões) 

8º) Processo Penal - 45,5% de aproveitamento médio (5 questões) 

9º) Direito Tributário - 45,3% de aproveitamento médio (4 questões) 

10º) Direito do Trabalho - 41,7% de aproveitamento médio (6 questões) 

11º) Direito Constitucional - 41,6% de aproveitamento médio (7 questões) 

12º) Direito Civil - 40,6% de aproveitamento médio (7 questões) 

13º) Direito Internacional - 40,3% de aproveitamento médio (2 questões) 

14º) Processo Civil - 39,6% de aproveitamento médio (6 questões) 

15º) Processo do Trabalho - 38,9% de aproveitamento médio (5 questões) 

16º) Direito Penal - 38,0% de aproveitamento médio (5 questões) 

17º) Direito Empresarial - 31,8% de aproveitamento médio (5 questões) 

Vejam que se trata do desempenho médio dos candidatos, o que aponta afinidade de um imenso grupo em razão de cada disciplina. 

Pois bem! Como então começar a se preparar para a próxima prova? 



 

Vamos abordar os pontos mais relevantes neste processo curto de preparação, levando em conta o fator tempo e a organização com o nosso cronograma de 

estudos! 

1 - Como estudar? 

Essa pergunta exige primeiro uma afirmação óbvia, mas muito ignorada: Exame de Ordem NÃO é concurso público. O Exame tem dinâmica própria, e ignorá-la 

atrapalha o desenvolvimento dos estudos e o desempenho final. 

E aqui ressalto dois pontos interessantes. 

O primeiro tem correlação com a ausência de concorrência. O candidato não compete, apenas demonstra o "mínimo" necessário para lograr aprovação. Isso 

transpõe para si a obrigação, o mérito e a culpa pelo resultado. 

Há de se considerar um ponto fundamental nessa primeira observação: de quem é a responsabilidade pela aprovação ou pela reprovação? Se o candidato 

realmente quer ser aprovado precisa assumir esse compromisso. Colher derrotas dentro do processo de obtenção da carteira é uma variável possível, e talvez já 

até mesmo tenha ocorrido. Entretanto, ainda assim, o candidato deve assumir o ônus. 

A partir do momento que começa a projetar a culpa para fora, seja na faculdade, seja na dificuldade em si da prova ou da correção feita pela OAB/FGV, ele admite, 

mesmo que inconscientemente não deter sozinho as condições necessárias para passar, criando para si um obstáculo de natureza emocional não só desnecessário 

como também significativo. 

Não estou propondo uma verdade, e sim a adoção de uma postura: o sucesso e o fracasso dependem só do candidato e de seu esforço. E isso por uma razão 

simples e óbvia: na hora da prova o candidato estará sozinho. Nessa condição é muito bom poder confiar em si mesmo! 

O segundo guarda vínculo com a profundidade do conteúdo exigido. Caso não tenham notado, a literatura voltada para a prova da OAB é tradicionalmente 

formada por "resumos". A abordagem do conhecimento não exige a profundidade que os concursos convencionais exigem. Os cursos preparatórios duram em 

média de 3 a 4 meses, a doutrina não é tão aprofundada, com uma razoável utilização de técnicas mnemônicas (dicas, macetes, músicas, etc.) e exigência de um 

volume de conteúdo relativamente amplo. 

O que isso quer dizer? 

Que o candidato não pode perder tempo com livros de cursos ou manuais em qualquer área, pois estes abordam o conhecimento com uma profundidade que 

compromete o tempo existente destinado a uma adequada preparação. Naturalmente que um curso ou um manual têm um volume maior de informações e uma 



 

abrangência de conteúdo muito maior do que qualquer resumo jurídico, e seria excelente se o candidato tivesse tempo para estudar por essas fontes. Mas esse 

tempo não existe. 

E não existe porque não basta simplesmente ler um livro, por mais completo que seja: o candidato precisa RETER a informação, o conhecimento, para 

disponibilizá-lo na hora da prova quando este for solicitado. O estudo, portanto, é um processo global, exigindo uma série de etapas para o candidato 

efetivamente ficar preparado. 

O uso de doutrina mais sofisticada exigirá um tempo maior do que o prazo final da prova. Usá-la implica em abrir mão de etapas fundamentais para a fixação do 

conteúdo, e esse luxo o candidato não pode dispor. 

O Estudo para o Exame de Ordem pode ser estruturado da seguinte forma, sem, no entanto, pretender excluir nenhum outro ou considerar este como o melhor: 

Ponto 1 

Leitura da doutrina e/ou acompanhamento de uma aula seguida da leitura SIMULTÂNEA ou logo POSTERIOR da legislação correlata na medida da evolução da 

leitura ou aula (na aula online o aluno pode parar a aula, ler o que quiser, e depois continuar do ponto onde parou. Isso representa uma imensa vantagem em 

termos de estudo que a aula presencial ou satelitária não podem acompanhar). Aqui o candidato estabelece os vínculos entre os conceitos, teorias e a norma. 

Temos de enfatizar um ponto relevante. As questões do Exame, em larga medida, exigem dos candidatos dois aspectos fundamentais: a memorização e o 

raciocínio. 

Memorização porque grande parte da prova faz menção ao texto da Lei, enquanto outra parte, em menor proporção, exige uma resposta a partir do 

conhecimento da Lei aplicado a um problema hipotético proposto. Só estudar pela lei seca não propicia ao candidato de forma, mais rápida, a compreensão dos 

institutos jurídicos como um todo. Neste ponto, para ajudar na compreensão do conteúdo normativo, a leitura simultânea da doutrina (no caso, adaptada ao 

estudo do Exame de Ordem) faz-se necessário. 

Não é só memorizar! Esse é um processo pobre de estudo. Trata-se de compreender o que está estudando. E, na hora de resolver uma prova, quem compreende 

geralmente vai bem melhor comparando com quem somente decora. 

Essa é a razão para a leitura da doutrina e da Lei de forma simultânea; 

 

 

 



 

Ponto 2 

Elaboração pequenos resumos ao término de cada tópico do livro que está sendo estudado ou da aula que acabou de ser assistida. A elaboração de resumos, 

feitos DE CABEÇA, não só ajuda a delimitar o que não foi apreendido com a leitura inicial, como é uma importantíssima etapa de fixação do conteúdo. Se você 

lembra o conteúdo, ao menos naquele momento, está fixado; 

Ponto 3 

Revisão do conteúdo estudado dentro de um período em específico, uma vez por semana, por exemplo. Essa medida atende à preocupação em se avançar no 

estudo do conteúdo sem perder a informações previamente estudadas. Ou seja, avançar nos estudos sem esquecer o que ficou para trás. Esta medida é basilar. 

Todo estudante almeja a chamada "memória profunda", ou a fixação definitiva de uma informação em sua memória. Tal processo não acontece por milagre, uso 

de técnicas mirabolantes ou sistemas mágicos. É preciso ler, compreender, reforçar o conteúdo e disponibilizá-lo com constância, seja dando aulas (para si mesmo 

até), elaborando resumos sem efetuar nenhuma consulta ou resolvendo exercícios. 

A revisão tem o fito de evocar um conteúdo anteriormente estudado e reforçar sua fixação no cérebro. 

Vou repetir: isso é FUN-DA-MEN-TAL. A informação deve ser trabalhada com constância para se estabelecer os processos de compreensão e memorização. Sem 

milagres, técnicas mirabolantes ou revolucionárias. 

Ponto 4 

A resolução de exercícios é a última etapa desse processo e ela é muito importante. Primeiro porque ela se enquadra como um processo ao mesmo tempo de 

revisão do conteúdo, de desafio ao raciocínio, em razão da adaptação do conhecimento a um problema hipotético, ajudando no desembaraço mental, como 

também representa uma etapa de adaptação ao sistema de enunciado da banca, e tal adaptação é VITAL! 

Notem que o processo de estudo não pode ser trabalhado de forma estanque: o candidato deve se inteirar da doutrina, confrontá-la com a lei, elaborar resumos e 

resolver exercícios. Essas etapas, distintas entre si, mas consideradas como um processo global, certamente produzirão ótimos resultados como método de 

aprendizagem. 

Não incorram no erro de optar por apenas uma dessas abordagens em detrimento das demais. Pode ser que um candidato tenha sido aprovado apenas 

escolhendo uma sistemática, mas é muito provável que isso represente uma exceção, e não a regra. 

Não existem técnicas milagrosas ou sistemas de estudo rápido. Estudar é um processo complexo que sempre demandou e sempre demandará tempo. Não existe 

almoço grátis. 



 

2 – Com que material estudar? 

O material para o Exame de Ordem tem de ser ESPECIALIZADO, especificamente pensando para atender as especificidades da prova, em especial quando falamos 

da 1ª fase da OAB, onde o tempo é CURTO considerando o total de disciplinas a serem estudadas. Um material didático inapropriado tende a consumir demais o 

tempo do candidato e ele não terá como esgotar todo o conteúdo. 

Temos 4 meses até a prova, e isso é um excelente tempo de preparação se o material e a metodologia certos forem usados. Do contrário o candidato terá 

dificuldades. Eu sugiro três livros específicos e um curso online completo.  

 

Esses livros foram TODOS feitos pelos professores do Portal Exame de Ordem. É o livro de Doutrina Direcionada, Questões Comentadas e Mais de 1000 dicas, 

perfeitos para a preparação. Perfeitos e ESPECÍFICOS, além de serem todos atualizados! Estas obras vocês encontram no site da Editora Armador  

www.armador.com.br 

 

 

http://www.armador.com.br/


 

 

Resolver questões, compreendê-las, praticar a lógica dos enunciados estão compreendidos dentro de um processo ativo, e, como tal, o examinando consegue 

estabelecer "pontes" de fixação do conteúdo estudado e maximiza seu aprendizado. Esse é a lógica do curso. 

Seguindo este perfil, assistir a aula (processo passivo), fazer anotações (processo ativo), compreender a lógica dos enunciados (processo passivo), resolver questões 

(processo ativo) formam um sistema de estudo capaz de proporcionar um aprendizado com significativo poder de retenção do conteúdo exigido no Exame de Ordem. 

e, somado com outras metodologias de estudo (leitura, por exemplo) preparam de forma intensa o candidato para a prova da 1ª fase. 

O Curso de Resolução de Questões representa uma variação da abordagem geral dos estudos, juntando processos ativos e passivos de estudo. O objetivo do Curso 

Online de Revisão de Questões é revisar através da resolução de questões o conteúdo para o XVI Exame de Ordem Unificado abordando o material da banca FGV (do 

Exame de Ordem e de concursos também!) proporcionando ao aluno a revisão de pontos relevantes do conteúdo programático e a familiarização com as provas da 

Fundação. 

Serão gravados 42 encontros, de aproximadamente 2 (duas) horas cada. 



 

 

E, por fim, o curso CERTO para a 1ª fase: o Curso Completo do Portal Exame de Ordem para a 1ª fase do XVIII Exame da OAB! 

Com este curso  o examinando consegue abordar TODO o conteúdo programático para a OAB, maximizando as chances de aprovação, pois o candidato poderá ter 

um desempenho bom em todas as diferentes disciplinas da 1ª fase. 

Este é o curso IDEAL para quem deseja se preparar no longo prazo, visando esgotar todo o conteúdo da futura prova objetiva. O curso é abrangente, completo, 

perfeito para quem quer passar na 1ª fase com SEGURANÇA! 

Ele é ministrado por MESTRES na preparação para o Exame de Ordem: Renato Saraiva, Geovane Moraes, Cristiano Sobral, Aryana Manfredini, Matheus Carvalho, 

Flávia Bahia, Ana Cristina, André Mota, Francisco Penante, Sabrina Dourado, Paulo Machado, Frederico Amado, Cristiane Dupret, Bernardo Montalvão, Rafael 

Tonassi, Bruno Viana, Eduardo Sabbag, Roberto Figueiredo e . 

A carga horária do curso é de 103 encontros, com 2 horas cada encontro, totalizando, aproximadamente, 206 horas/aulas 



 

DETALHE: As aulas nunca são repetidas! Aulas SEMPRE INÉDITAS e atualizadas para cada edição do Exame de Ordem. 

E devemos ressaltar as seguintes vantagens: 

1 - As aulas podem ser vistas desde o começo. O aluno não perde nada do conteúdo ministrado independentemente do momento da matrícula; 

2 - Cada aula pode ser assistida até duas vezes; 

3 - A aula pode ser pausada ou o aluno pode voltar para determinado trecho dela para rever uma explicação, maximizando a absorção do conteúdo; 

4 - O aluno faz seu horário de estudo e implementa a autogestão do aprendizado. 

As vantagens acima representam um plus estratégico na preparação que, somadas com a força do conteúdo ministrado pelos professores do Portal, oferece ao 

aluno um excelente preparação. 

Entrem no PORTAL EXAME DE ORDEM ou no site do CERS para adquirirem o curso! 

3 – O conteúdo programático 

O que estudar envolve um dos pontos mais determinantes dentre as especificidades do Exame de Ordem. As fontes de estudo trazem todo o conteúdo a ser 

estudado, mas isso não representa a imperatividade em se esgotar todas as disciplinas. 

Saber o que estudar, já tendo em mãos boas fontes de estudo, representam o norte para o candidato não perder o foco e nem tempo. 

Ter um plano de estudo é VITAL. 

Vamos conferir então o nosso planejamento? 

IMPORTANTE: Esse Cronograma não está pronto e acabado! Ele segue exatamente as aulas para a 1ª fase do nosso curso preparatório, e nem todas 

elas foram disponibilizadas ainda. Logo, este cronograma, em breve, será atualizado na medida em que elas forem sendo disponibilizadas. 

Em mais 3 semanas publicarei um cronograma novo, com mais aulas, para vocês irem seguindo tudo na sequência. 

Confiram: 



 

Setembro – 1ª Semana 

Quinta – dia 3 
Direito Constitucional - Aula 1.1 - Teoria geral da Constituição; Aula 1.2 - Teoria geral da Constituição; Aula 1.3 - Teoria geral 
da Constituição; Aula 1.4 – Nacionalidade. 

Sexta 

Direito Administrativo - Aula 1.1 - Princípios da Administração Pública; Aula 1.2 - Princípios da Administração Pública; Aula 
1.3 - Poderes administrativos; Aula 1.4 - Poderes administrativos 
 
Direito Civil (Cristiano Sobral) - Aula 1.1 - Obrigações; Aula 1.2 - Obrigações; Aula 1.3 - Obrigações; Aula 1.4 - Obrigações 

Sábado  

Domingo – dia 06  

 

 

 

 

 

 

 



 

Setembro – 2ª Semana 

Segunda – dia 07 Feriado – Independência do Brasil 

Terça 

Direito Constitucional - Aula 2.1 - Nacionalidade; Aula 2.2 - Nacionalidade; Aula 2.3 - Direitos Políticos; Aula 2.4 - Direitos Políticos 
 
Direito Ambiental - Aula 1.1 - Meio ambiente e Direito Ambiental. Competências ambientais; Aula 1.2 - Competências ambientais. 
Princípios ambientais; Aula 1.3 - Princípios ambientais. SISNAMA. Instrumentos da PNMA; Aula 1.4 - Instrumentos da PNMA. 
Licenciamento ambiental. 

Quarta 

Direito Administrativo - Aula 2.1 - Organização administrativa; Aula 2.2 - Organização administrativa; Aula 2.3 - Organização 
administrativa; Aula 2.4 - Terceiro setor / entidades paraestatais 
 
Direito Civil (Cristiano Sobral) - Aula 2.1 - Obrigações; Aula 2.2 - Obrigações; Aula 2.3 - Obrigações; Aula 2.4 - Obrigações 

Quinta 

Filosofia – Aula 1.1 - Noções de Filosofia do Direito; Aula 1.2 - Juspositivismo e Jusnaturalismo; Aula 1.3 - Direito e Moral; Aula 1.4 - 
Hermenêutica Jurídica 
 
Direito Internacional - Aula 1.1 - Direito Internacional: aspectos conceituais, fundamentos e características. Fontes; Aula 1.2 - 
Tratados internacionais.; Aula 1.3 - Costume e outras fontes do D.I. Público. Sujeitos do Direito Internacional; Aula 1.4 - Imunidade 
de jurisdição e execução: Estado e Organização Internacional. 

Sexta Consumidor – Aula 1.1 - CDC; Aula 1.2 - CDC; Aula 1.3 - CDC; Aula 1.4 – CDC. 

Sábado Revisão! 

Domingo – dia 13  

 

 



 

Setembro – 3ª Semana 

Segunda - dia 14 

Direito Constitucional - Aula 3.1 - Direitos Políticos; Aula 3.2 - Remédios Constitucionais; Aula 3.3 - Remédios Constitucionais; Aula 
3.4 - Remédios Constitucionais 
 
Direito Ambiental - Aula 2.1 - Licenciamento ambiental. Estudos ambientais; Aula 2.2 - Espaços ambientais protegidos no Código 
Florestal; Aula 2.3 - Espaços ambientais protegidos no Código Florestal; Aula 2.4 - Espaços ambientais protegidos na Lei do SNUC. 

Terça 

Direito Administrativo - Aula 3.1 - Responsabilidade civil do Estado; Aula 3.2 - Responsabilidade civil do Estado; Aula 3.3 - 
Responsabilidade civil do Estado. Bens Públicos; Aula 3.4 - Bens Públicos 
 
Direito Civil (Cristiano Sobral) - Aula 3.1 - Obrigações; Aula 3.2 - Teoria Geral dos Contratos; Aula 3.3 - Teoria Geral dos Contratos; 
Aula 3.4 - Teoria Geral dos Contratos 

Quarta 

Filosofia – Aula 2.1 - Hermenêutica Jurídica.; Aula 2.2 - Exegetismo Jurídico e Historicismo Jurídico.; Aula 2.3 - A Teoria da Justiça de 
John Rawls.; Aula 2.4 - A Teoria da Justiça de John Rawls. 
 
Direito Internacional - Aula 2.1 - Imunidade de Jurisdição do Agente Diplomático; Nacionalidade; Aula 2.2 - Condição Jurídica do 
Estrangeiro; Asilo e Refúgio; Aula 2.3 - Domínio Público Internacional; Embarcações e aeronaves; Solução Pacífica de Controvérsia; 
Aula 2.4 - Tribunal Penal Internacional; Competência Interncional; Lei aplicável; Homologação de sentença estrangeira; Arbitragem 
internacional e MERCOSUL 

Quinta 
 
ECA – Aula 1.1 - Disposições preliminares; princípios; Aula 1.2 - Situações de risco; Medidas de proteção e socioeducativas; 
Conselho tutelar; Aula 1.3 - Justiça da infância e juventude; Medidas de proteção em espécie; Guarda e tutela; Aula 1.4 - Adoção 

Sexta Consumidor – Aula 2.1 - CDC; Aula 2.2 - CDC; Aula 2.3 - CDC; Aula 2.4 - CDC 

Sábado Revisão! 

Domingo – dia 20  

 



 

Setembro – 4ª Semana 

Segunda - dia 21 

Direito Constitucional - Aula 4.1 - Remédios Constitucionais; Aula 4.2 - Poder Legislativo; Aula 4.3 - Poder Legislativo; Aula 4.4 - 
Poder Executivo  
 
Direito Ambiental - Aula 3.1 - Compensação ambiental. Responsabilidade civil por danos ambientais; Aula 3.2 - Infrações 
administrativas ao meio ambiente. Crimes ambientais; Aula 3.3 - Crimes ambientais; Aula 3.4 - Crimes ambientais 

Terça 

Direito Administrativo - Aula 4.1 - Licitações; Aula 4.2 - Licitações; Aula 4.3 - Licitações; Aula 4.4 - Licitações 
 
Direito Civil (Cristiano Sobral) - Aula 4.1 - Teoria geral dos contratos; Aula 4.2 - Teoria geral dos contratos; Aula 4.3 - Teoria geral 
dos contratos; Aula 4.4 - Teoria geral dos contratos 

Quarta 

Direito Penal – Aula 1.1 - PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL; Aula 1.2 - PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL; Aula 1.3 - PRINCÍPIOS DO 
DIREITO PENAL; Aula 1.4 - PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 
 
Direito Tributário - Aula 1.1 - Conceito de Tributo - Espécies e Competência Tributaria; Aula 1.2 - Competência Tributaria; Aula 1.3 - 
Competência Tributaria; Aula 1.4 - Competência Tributaria e Princípios 

Quinta 

Processo Penal – Aula 1.1 - Considerações iniciais; Princípios e sistemas processuais penais.; Aula 1.2 - Princípios e sistemas 
processuais penais.; Aula 1.3 - Princípios e sistemas processuais penais.; Aula 1.4 - Princípios e sistemas processuais penais. 
 
Processo Civil - Aula 1.1 - EXECUÇÃO PARTE I; Aula 1.2 - EXECUÇÃO PARTE II; Aula 1.3 - EXECUÇÃO PARTE III; Aula 1.4 - EXECUÇÃO 
PARTE IV 

Sexta 

Filosofia – Aula 3.1 - Regras e princípios, em Ronald Dworkin; Aula 3.2 - Teoria da Justiça: Aristóteles, Kant, Benthan e Rawls; Aula 
3.3 - A metódica estruturante de Friedrich Muller; Aula 3.4 - A metódica estruturante de Friedrich Muller 
 
ECA - Aula 2.1 - Prevenção especial; Aula 2.2 - Ato infracional; Aula 2.3 - Medida de internação; Aula 2.4 - Recursos e crimes 

Sábado Revisão! 

Domingo - 27  

 

 



 

Outubro – 1ª Semana 

Segunda - dia 28 

Direito Constitucional - Aula 5.1 - Poder Executivo.; Aula 5.2 - CPI.; Aula 5.3 - Processo Legislativo.; Aula 5.4 - Processo Legislativo.  
 
Direito do Trabalho - Aula 1.1 - Salário e Remuneração. ; Aula 1.2 - Salário in natura. ; Aula 1.3 - Descontos salariais.; Aula 1.4 - 
Equiparação salarial 

Terça 

Direito Administrativo - Aula 5.1 - Licitações.; Aula 5.2 - Contratos administrativos.; Aula 5.3 - Contratos administrativos.; Aula 5.4 - 
Contratos administrativos. 
 
Direito Civil (Cristiano Sobral) - Aula 5.1 - Contratos em espécie.; Aula 5.2 - Contratos em espécie.; Aula 5.3 - Contratos em 
espécie.; Aula 5.4 - Contratos em espécie. 

Quarta 

Direito Penal – Aula 2.1 - Princípios Constitucionais; Aula 2.2 - Princípios Constitucionais; Aula 2.3 - Sujeitos do Crime; Aula 2.4 - 
Sujeitos do Crime 
 
Direito Tributário - Aula 2.1 - Princípios; Aula 2.2 - Princípios; Aula 2.3 - Princípios; Aula 2.4 - Imunidade Tributária 

Quinta 1/10 

Processo Penal – Aula 2.1 - Princípios: inércia (sistemas); devido processo legal; Aula 2.2 - Princípios: devido processo legal (ritos 
ordinário e sumário); Aula 2.3 - Princípios: devido processo legal (ritos ordinário e sumário); contraditório e ampla defesa; Aula 2.4 - 
Princípios: ampla defesa (citação) 
 
Processo Civil - Aula 2.1 - Tutela Executiva- parte I.; Aula 2.2 - Tutela Executiva- parte II.; Aula 2.3 - Tutela Executiva- parte III.; Aula 
2.4 - Conclusão de tutela executiva; Cautelares- parte I. 

Sexta 

Direito Empresarial – Aula 1.1 - Formação do Direto Empresarial.; Aula 1.2 - Empresário.; Aula 1.3 - Atividade empresária e civil.; 
Aula 1.4 - EIRELI. 
 
Processo do Trabalho –1.1 - Organização e competência da justiça do trabaho; Aula 1.2 - Competência da justiça do trabalho; Aula 
1.3 - Competência da justiça do trabaho; Aula 1.4 - Nulidades 

Sábado Revisão! 

Domingo – dia 4  

 

 



 

Outubro – 2ª Semana 

Segunda - dia 5 

Direito Constitucional - Aula 6.1 - Processo Legislativo; Aula 6.2 - Processo Legislativo; Aula 6.3 - Organização do Estado; Aula 6.4 - 
Organização do Estado 
 
Direito do Trabalho - Aula 2.1 - Segurança e medicina do trabalho.; Aula 2.2 - Segurança e medicina do trabalho.; Aula 2.3 - 
Extinção do contrato.; Aula 2.4 - Extinção do contrato. 

Terça 

Direito Administrativo - Aula 6.1 - Intervenção do Estado na propriedade; Desapropriação; Aula 6.2 - Intervenção do Estado na 
propriedade; Desapropriação; Aula 6.3 - Intervenção do Estado na propriedade; Desapropriação; Aula 6.4 - Intervenção do Estado 
na propriedade; Desapropriação 
 
Direito Civil (Luciano Figueiredo) - Aula 1.1 - Parte Geral. Personalidade Jurídica. Pessoa Física. Capacidade. Legitimação. Vênia 
Conjugal.; Aula 1.2 - Parte Geral. Legitimação. Vênia Conjugal. Incapacidades.; Aula 1.3 - Parte Geral. Incapacidades. Emancipação. 
Extinção da Personalidade.; Aula 1.4 - Parte Geral. Extinção da Personalidade. Pessoa Jurídica. Conceito. Personalidade. 
Desconsideração. 

Quarta 
Direito Penal – Aula 3.1 - Sujeitos do crime; Aula 3.2 - Sujeitos do crime;Aula 3.3 - Terceiro Prejudicado; Aula 3.4 - Fases do Crime 
 
Direito Tributário - Aula 3.1 - Imunidade; Aula 3.2 - Imunidade; Aula 3.3 - Classificação dos Tributos; Aula 3.4 - Espécies Tributárias 

Quinta 

Processo Penal – Aula 3.1 - Princípios: Ampla defesa, presunção de inocência; Aula 3.2 - Princípios: Ampla defesa, presunção de 
inocência; Aula 3.3 - Princípios: Ampla defesa, presunção de inocência; Aula 3.4 - Princípios: Ampla defesa, presunção de inocência 
 
Processo Civil - Aula 3.1 - Tutelas de urgência- parte I; Aula 3.2 - Tutelas de urgência- parte II; Aula 3.3 - Tutelas de urgência- parte 
III; Aula 3.4 - Tutela de urgência- parte IV. Procedimentos Especiais- Noções Iniciais 

Sexta 

Direito Empresarial – Aula 2.1 - EIRELI. Capacidade; Aula 2.2 - Regime Jurídico das Sociedades e Registro; Aula 2.3 - Regime Jurídico 
das Sociedades e Registro; Aula 2.4 - Estabelecimento. 
 
Processo do Trabalho – Aula 2.1 - Princípios; Aula 2.2 - Atos, Prazos e Termos Processuais; Aula 2.3 - PJ-E; Aula 2.4 - PJ-E. 

Sábado Revisão! 

Domingo – dia 11  

 



 

Outubro – 3ª Semana 

Segunda - dia 12 Feriado 

Terça 

Direito Constitucional - Aula 7.1 - Controle de Constitucionalidade; Aula 7.2 - Controle de Constitucionalidade; Aula 7.3 - Controle 
de Constitucionalidade; Aula 7.4 - Controle de Constitucionalidade 
 
Direito do Trabalho - Aula 3.1 - Extinção do contrato de Trabalho; Aula 3.2 - Extinção do contrato de Trabalho; Aula 3.3 - Garantia 
de Emprego; Aula 3.4 - Garantia de Emprego 

Quarta 

Direito Administrativo - Aula 7.1 - Serviços públicos.; Aula 7.2 - Serviços públicos.; Aula 7.3 - Serviços públicos.; Aula 7.4 - Serviços 
públicos. 
 
Direito Civil (Luciano Figueiredo) - Aula 2.1 - Parte Geral. Pessoas Jurídicas.; Aula 2.2 - Parte Geral. Pessoas Jurídicas. Direitos da 
Personalidade.; Aula 2.3 - Parte Geral. Direitos da Personalidade.; Aula 2.4 - Parte Geral. Direitos da Personalidade. Negócios 
Jurídicos. 

Quinta 

Direito Penal - Aula 4.1 - Iter Criminis; Aula 4.2 - Crime Tentado e Consumado; Aula 4.3 - Art. 15 do CP; Aula 4.4 - Crime Impossível 
 
Direito Tributário - Aula 4.1 – CONTRIBUIÇÕES; Aula 4.2 - IMPOSTOS MUNICIPAIS; Aula 4.3 - IMPOSTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS; 
Aula 4.4 - IMPOSTOS ESTADUAIS E FEDERAIS 

Sexta (Data de atualização 
deste cronograma – 
disponibilização da nova 
versão) 

Processo Penal - Aula 4.1 - Princípios: Presunção de inocência (ônus da prova no processo penal, prisão cautelar); Aula 4.2 - 
Princípios: Verdade real; Aula 4.3 - Princípios: Liberdade dos meios de prova; Aula 4.4 - Princípios: Inadmissibilidade das provas 
ilícitas. 
 
Processo Civil - Aula 4.1 - Procedimentos Especiais; Aula 4.2 - Procedimentos Especiais; Aula 4.3 - Procedimentos Especiais; Aula 4.4 
- Procedimentos Especiais 

Sábado  
 
(reposição em virtude do feriado) 

Direito Empresarial – aula a ser gravada 
 
Processo do Trabalho – Aula 3.1 - Partes e Procuradores; Aula 3.2 - Procedimento Sumaríssimo; Aula 3.3 - Reclamação Trabalhista; 
Aula 3.4 - Audiência. 

Domingo – dia 18  

 



 

Outubro – 4ª Semana 

Segunda - dia 19 

Direito Constitucional - Aula 8.1 - Controle de constitucionalidade.; Aula 8.2 - Controle de constitucionalidade.; Aula 8.3 - Poder 
judiciário.; Aula 8.4 - Poder judiciário. 
 
Direito do Trabalho - Aula 4.1 - Garantia e Emprego; Aula 4.2 - Garantia e Emprego; Aula 4.3 - Férias; Aula 4.4 - Terceirização 

Terça 

Direito Administrativo - Aula 8.1 - Agentes públicos; Aula 8.2 - Agentes públicos; Aula 8.3 - Agentes públicos; Aula 8.4 - 
Improbidade administrativa 
 
Direito Civil (Luciano Figueiredo) - Aula 3.1 - Parte Geral. Negócio Jurídico; Aula 3.2 - Parte Geral. Negócio Jurídico; Aula 3.3 - Parte 
Geral. Negócio Jurídico; Aula 3.4 - Parte Geral. Negócio Jurídico. Prescrição e Decadência 

Quarta 
Direito Penal – Aula 5.1 - Elemento Subjetivo; Aula 5.2 - Dolo e Culpa; Aula 5.3 - Dolo e Culpa; Aula 5.4 - Dolo e Culpa 
 
Direito Tributário - aula a ser gravada 

Quinta  

Processo Penal – Aula 5.1 - Princípios; Aula 5.2 - Inquérito policial; Aula 5.3 - Inquérito policial; Aula 5.4 - Inquérito policial. Ação 
penal 
 
Processo Civil (André Mota) - Aula 1.1 - Jurisdição e Competência; Aula 1.2 - Jurisdição e Competência; Aula 1.3 - Ação; Aula 1.4 - 
Partes e Procuradores 

Sexta 
Direito Empresarial – aula a ser gravada 
 
Processo do Trabalho – Aula 4.1 - Audiência; Aula 4.2 - Audiência; Aula 4.3 - Respostas do Réu; Aula 4.4 - Respostas do Réu. 

Sábado Revisão! 

Domingo - 25  

 

 



 

Outubro – 5ª Semana 

Segunda - dia 26 

Direito Constitucional – aula a ser gravada 
 
Direito do Trabalho - Aula 5.1 - Jornada de trabalho; Aula 5.2 - Jornada de trabalho; Aula 5.3 - Jornada de trabalho; Aula 5.4 - 
Jornada de trabalho 

Terça 

Direito Administrativo - Aula 9.1 - Improbidade administrativa; Aula 9.2 - Atos administrativos; Aula 9.3 - Atos administrativos; Aula 
9.4 - Atos administrativos 
 
Direito Civil (Luciano Figueiredo) - Aula 4.1 - Parte Geral. Decadência. Família. Casamento.; Aula 4.2 - Família. Casamento.; Aula 4.3 
- Família. Casamento. Divórcio.; Aula 4.4 - Família. Divórcio. União Estável. Alimentos. 

Quarta 

Direito Penal – Aula 6.1 – Excludentes de ilicitude; Aula 6.2 - Excludentes de ilicitude; Aula 6.3 - Excludentes de ilicitude; Aula 6.4 - 
Excludentes de ilicitude 
 
Direito Tributário - aula a ser gravada 

Quinta 
Processo Penal – aula a ser gravada 
 
Processo Civil - aula a ser gravada 

Sexta 
Direito Empresarial – aula a ser gravada 
 
Processo do Trabalho – Aula 5.1 - Provas; Aula 5.2 - Provas; Aula 5.3 - Provas; Aula 5.4 - Recursos. 

Sábado Revisão! 

Domingo – dia 1/11  

 

 

 



 

Novembro – 1ª Semana 

Segunda - dia 2/11 Feriado - Finados 

Terça 

Direito do Trabalho - Aula 6.1 - Requisitos da relação de emprego; Aula 6.2 - Requisitos da relação de emprego; Aula 6.3 - Trabalho 
doméstico; Aula 6.4 - Trabalho doméstico 
 
Estatuto e Ética - Aula 1.1 - Quadros da OAB.; Aula 1.2 - Tipos de inscrição.; Aula 1.3 - Licença e cancelamento; impedimento e 
incompatibilidade.; Aula 1.4 - Impedimento e incompatibilidade (macete e exceções). 

Quarta 
Direito Civil (Luciano Figueiredo) - Aula 5.1 - Família. Alimentos. Filiação.; Aula 5.2 - Família. Guarda. Sucessão.; Aula 5.3 - 
Sucessão.; Aula 5.4 - Sucessão. 

Quinta 

Direito Penal – Aula 7.1 – Imputabilidade Penal; Aula 7.2 - Imputabilidade Penal; Aula 7.3 - Imputabilidade Penal; Aula 7.4 - 
Imputabilidade Penal 
 
Direito Tributário - aula a ser gravada 

Sexta 
Processo Penal – aula a ser gravada 
 
Processo Civil - aula a ser gravada 

Sábado 
 
(reposição em virtude do feriado) 

Direito Empresarial – aula a ser gravada 
 
Processo do Trabalho – aula a ser gravada 

Domingo – dia 8/11  

 

 



 

Novembro – 2ª Semana 

Segunda - dia 9 

Estatuto e Ética - Aula 2.1 - Direitos do advogado; Aula 2.2 - Direitos do advogado; imunidade profissional; Aula 2.3 - Atos privativos 
de advogado; atos dos estagiários; Aula 2.4 - Responsabilidade disciplinar. 
 
Direitos Humanos - Aula 1.1 - Temas impotantes Direitos Humanos; Aula 1.2 - Temas importantes Direitos Humanos; Aula 1.3 - 
Temas importantes Direitos Humanos; Aula 1.4 - Temas importantes Direitos Humanos. 

Terça 

Direito Civil (Roberto Figueiredo) - Aula 1.1 - Direito Possessório. Conceito, Classificação. A Figura do Detentor. Notas 
Introdutórias; Aula 1.2 - Composse. Posse Direta x Indireta. Posse Justa x Injusta. Posse de Boa-Fé x de Má-Fé; Aula 1.3 - Efeitos da 
Posse (a tutela jurídica da posse). Direitos Reais. Notas Introdutórias; Aula 1.4 - Da Propriedade. Tradição x Registro. Descoberta, 
Ocupação e Achado. Usucapião 

Quarta 

Direito Penal – Aula 8.1 - Teoria Geral da Pena; Aula 8.2 - Teoria Geral da Pena; Aula 8.3 - Teoria Geral da Pena; Aula 8.4 - Teoria 
Geral da Pena 
 
Direito Tributário - aula a ser gravada 

Quinta 
Processo Penal – aula a ser gravada 
 
Processo Civil - aula a ser gravada 

Sexta 
Direito Empresarial – aula a ser gravada 
 
Processo do Trabalho – aula a ser gravada 

Sábado Revisão! 

Domingo – dia 15 Feriado - Proclamação da República 

 

 



 

Novembro – 3ª Semana 

Segunda - dia 16 

Estatuto e Ética - Aula 3.1 - Infrações e sanções disciplinares (macete); Sociedade de advogados; Aula 3.2 - Sociedade de 
advogados; advogado empregado; Aula 3.3 - Honorários advocatícios; Aula 3.4 - Honorários advocatícios. 
 
Direitos Humanos - Aula 2.1 - Temas importantes Direitos Humanos; Aula 2.2 - Temas importantes Direitos Humanos; Aula 2.3 - 
Temas importantes Direitos Humanos; Aula 2.4 - Temas importantes Direitos Humanos. 

Terça 
Direito Civil (Roberto Figueiredo) - Aula 2.1 - Propriedade: Formas de Aquisição e Perda. Condominio; Aula 2.2 - Propriedade 
Resolúvel e Fiduciária. Direito de Superfície; Aula 2.3 - Servidão. Usufruto, Uso e Habitação; Aula 2.4 - Penhor, Hipoteca e Anticrese 

Quarta Direito Penal – aula a ser gravada 

Quinta 
Processo Penal – aula a ser gravada 
 

Sexta 
Estatuto e Ética - aula a ser gravada 
 
Direito Civil (Roberto Figueiredo) – aula a ser gravada 

Sábado Super UTI  

Domingo – dia 22/11  

 

 

 



 

Novembro – 4ª Semana 

Segunda - dia 23 Revisão geral e resolução de exercícios de ética 

Terça Revisão geral e resolução de exercícios de ética 

Quarta Ética 

Quinta Ética 

Sexta Ética 

Sábado Descanso 

Domingo – dia 29/11 Prova 

 

 

 



 

Não existe um tempo projetado específico para cada jornada de estudos: o examinando deve esgotar o conteúdo dentro do projetado. Caso o conteúdo de um dia 

não seja esgotado, sua reposição deve ser feita dentro do lapso de tempo mais curto possível, para não comprometer a programação.  

Caso o tempo, ainda assim, revele-se curto demais para a conclusão do conteúdo inteiro, é possível estabelecer uma eleição de matérias mais importantes a 

serem estudadas em conformidade com o grau de importância destas dentro da prova objetiva. Primeiro é preciso estabelecer o grau de importância de cada 

disciplina dentro da prova: 

1)  Disciplinas de grande importância 

Direito Civil e Processual Civil 

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 

Direito Penal e Processual Penal 

2) Disciplinas importantes 

Direito Administrativo 

Direito Constitucional 

Direito Empresarial 

3) Disciplinas medianas 

Direito Tributário 

Direito Internacional 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

Direito Ambiental 

Direito do Consumidor 

Direitos Humanos 



 

Filosofia do Direito 

4) Disciplina especial 

Ética Profissional 

IMPORTANTE: caso o candidato REALMENTE entenda que não conseguirá esgotar o plano de estudo em tempo, ele pode (e deve), fazer pequenas alterações no 

planejamento, incluindo a dispensa do estudo de uma ou outra disciplina que ele tenha mais dificuldade para estudar. 

Claro! Com o fator tempo a favor, iniciando tudo AGORA, todas as disciplinas devem ser estudadas. O foco é abranger todo conteúdo programático, mas, se o 

candidato, por qualquer razão, precisar preterir disciplinas, essas devem ser as eleitas, exceto se forem do gosto pessoal do candidato. 

Não se trata de uma "antipatia" com quaisquer disciplinas, e sim uma adequação entre o volume de conteúdo a ser estudado e o tempo até o dia da prova. Se o 

candidato destinar mais tempo, obviamente deverá estudar tudo, caso este seja curto, aconselha-se a não estudar algumas disciplinas. 

O candidato deve ter a certeza íntima de conseguir na prova, no mínimo, 75% de acertos. 

Estudar demanda apreender TODAS as disciplinas, sem excluir nenhuma. Ressalto mais uma vez que a sugestão de excluir uma ou outa disciplina decorre do fator 

tempo. 

3 - O quanto estudar? 

Tempo é, sem sombra de dúvidas, o grande artigo de luxo quando se fala em Exame de Ordem. De uma forma ou de outra, a noção do passar do tempo tem de 

estar associada a uma determinação interna básica para qualquer empreendimento: disciplina! 

Sem disciplina não há gestão do tempo. 

Não sei quantas horas cada um terá para estudar: as dinâmicas pessoais são infinitas. De toda forma, creio que ao menos 4 horas diárias devem ser destinadas ao 

estudo. O ideal seriam 6 horas. 

Mas, independente do tempo, é a certeza de sua qualidade. 

O bom estudo, focado, concentrado e sem distrações rende o que é necessário. 

Estabeleça seu planejamento, destine o tempo disponível e seja disciplinado. Entreguem-se ao objetivo e sejam fieis a isso - Disciplina é liberdade!! 

 



 

4 - Quando começar? 

Antes de começar, e o começar deverá ser na semana que vem, caso vocês não tenham iniciado os estudos, é preciso se conhecer. Claro, se conhecer é 

personalíssimo, mas antes o candidato precisa saber o quanto efetivamente sabe. 

Ou seja: Qual é a situação agora, nesse instante? 

Sun Tsu escreveu há muito tempo que na guerra é necessário se conhecer e conhecer o inimigo. Resolva então umas 3 ou 4 provas passadas, sem estudar 

rigorosamente nada, e veja como vai seu desempenho. Não se surpreenda se o desempenho for abaixo da crítica. E se você não estudou nada, é muito provável 

que seja.  

Isso é natural e decorre unicamente do fato do candidato estar "frio", ao menos quem está começando a estudar agora. 

Com a preparação, o estudo e a compreensão das dinâmicas em torno da prova, o desempenho do examinando irá melhorar sensivelmente após cada treino. 

Para arrematar, um pequeno lembrete: estudar para a prova, por maior que seja a necessidade de aprovação, não pressupõe a adoção de um comportamento 

monástico. 

Deixem um dia da semana para descansar e providenciem pausas durante o período de estudos, algo em torno de 5 minutos para cada 50 estudados. A 

manutenção da saúde mental também faz parte do processo de preparação. 

Bons estudos!  


