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Cronograma  EMERGENCIAL  de  estudos  para  o  XVII  Exame  de  Ordem  
	  
	  
Por	  Maurício	  Gieseler	  de	  Assis	  
	  
*Material	  de	  livre	  distribuição	  
**Proibida	  a	  reprodução	  total	  ou	  parcial	  sem	  a	  devida	  citação	  da	  fonte	  
	  
Muito	  bem!	  Faltam	  2	  meses	  para	  a	  prova	  do	  XVII	  Exame	  de	  Ordem!	  Quem	  não	  começar	  AGORA	  a	  estudar	  vai	  ter	  muita	  dificuldade	  em	  ser	  aprovado!	  Vamos	  dar	  
uma	  olhadinha	  nas	  datas	  do	  XVII	  Exame:	  
	  

	  

Então	  a	  prova	  objetiva	  será	  no	  dia	  19	  de	  julho.	  E  agora?  Ainda  é	  possível	  ser	  aprovado	  iniciando	  os	  estudos	  a	  partir	  da	  próxima	  semana?	  

Sim,  é  possível!!!  
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Mas  vamos  ser  honestos:	  é	  possível	  passar,	  mas	  isso	  exigirá	  MUITO	  de	  quem	  está	  começando	  agora.	  A	  preparação	  vai	  exigir,	  de	  agora	  até	  o	  dia	  da	  prova,	  
uma	  boa	  dose	  de	  disciplina	  e	  sacrifício.	  Dedicação	  total	  e	  foco	  são	  elementos	  ESSENCIAIS	  rumo	  à	  aprovação	  na	  1ª	  etapa.	  

Como  foi  montado  o  cronograma  de  estudos?  

Este	  é	  um	  ponto	   crucial	   dentro	  do	  processo	  de	  preparação:	  a	  escolha	  das	  melhores	  disciplinas	  para	  o	  estudo.	  Agora	  não	  é	  hora	  de	   "descobrir"	  uma	  ou	  outra	  
matéria.	  Agora	  é	  hora	  de	  buscar	  um	  resultado	  baseado	  na	  eficiência	  do	  processo	  de	  aprendizagem.	  

Agora	  é	  hora	  de	  uma	  abordagem	  específica,	  focada	  naquilo	  que	  pode	  produzir	  um	  resultado	  prático	  EFICIENTE	  em	  termos	  de	  resultados.	  

A	  escolha	  das	  disciplinas	  foi,	  evidentemente,	  arbitrária,	  e	  seguiu	  algumas	  percepções	  minhas	  sobre	  a	  prova	  e	  sobre	  o	  melhor	  caminho	  a	  ser	  seguido.	  Escolhi	  um	  rol	  
específico	  de	  disciplinas	  para	  que	  na	  hora	  da	  verdade	  o	  estudante	  tenha	  condições	  de	  acertar	  ao	  menos	  os	  50%	  da	  prova.	  	  	  

Não	  houve	  amor	  na	  escolha:	  foi  uma  escolha  visando  exclusivamente  a  eficiência.	  

Direito	  Civil	  e	  Processo	  Civil,	  gigantes	  por	  natureza,  FORAM  DESCARTADOS	  por	  conta	  do	  volume	  de	  conteúdo	  a	  ser	  estudado.	  As	  demais	  disciplinas	  também	  foram	  
descartadas.	  

Retirei	  também	  ECA	  e	  Internacional,	  para	  não	  arrochar	  muito	  a	  grade.	  

Aqui	  a	  escolha	  convergiu	  com	  a	  busca	  pela	  eficiência,	  e	  ela	  prevalece	  sobre	  o	  gosto	  a	  depender	  das	  preferências.	  A	  prova	  da	  OAB	  guarda	  suas	  particularidades,	  
entre	  elas	  o	  número	  de	  questões	  por	  disciplina.	  Assim	  sendo,	  o	  candidato	  pode	  eleger	  as	  matérias	  mais	  relevantes	  dentro	  do	  contexto	  da	  prova,	  e	  a	  importância	  
está	  diretamente	  relacionada	  com	  o	  número	  de	  questões	  cobradas.	  

Tudo	  contingencial!	  

Sugiro,	   neste	   período	   final	   de	   preparação,	   que	   vocês	   adquiram	   os	   cursos	   do	   Portal	   Exame	   de	   Ordem,	   pois	   eles	   vão	   ajudar	   imensamente	   no	   processo	   de	  
aprendizado.	  

O	  cronograma	  foi	  construído	  sobre	  o	  conteúdo	  programático	  do	  nosso	  Curso	  Preparatório	  Regular	  para	  a	  1ª	  fase	  do	  XVII	  Exame	  de	  Ordem:	  

Este	   curso	   ainda	   é	   uma	   opção	   interessante,	   pois	   aborda	   tudo	   com	   a	   devida	   profundidade.	  Ele,  em  conjunto  com  o  cronograma  abaixo,  
representaria  uma  solução  ideal  de  estudo.  Considerem	  essa	  possibilidade.	  	  
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O importante, de toda forma, é atacar os estudos de forma COMPROMETIDA com o resultado. Aí sim, a chance de ser aprovado é real. 

Importante destacar que a fonte de estudos é um elemento crucial, pois um material sem qualidade ou sem ter o devido foco comprometem de forma decisiva a 
preparação. Isso é até óbvio. 

Aqui sugiro os seguintes cursos do Portal. Não só de excepcional qualidade como também pensados especificamente para o Exame de Ordem: 
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Estes cursos foram especialmente pensados para fazerem, de fato, a diferença na preparação de vocês! 

Curso Preparatório Completo para o XVII Exame de Ordem: Nosso curso completo para a 1ª fase, coma  abordagem de todo o conteúdo 
cobrado no Exame de Ordem. 

Curso de Resolução de Questões: Curso que ensino os candidatos a pensarem as questões e resolvê-las. Muito útil para fixar o conteúdo. 

Projeto UTI 60 Horas (transmissão ao vivo!): Muitas dicas sobre os temas mais cobrados na prova objetiva da OAB. Curso focado, estratégico. 

Super UTI Online: Nossa revisão de véspera de prova, com muitas dicas dadas por todos os professores! 

Super UTI Presencial: Acompanhe os professor ao vivo, em Cuiabá! 

Combo do Projeto UTI 60 horas + Super UTI: nossos cursos em um Combo para vocês, por um custo menor. 

Temos também os livros do Portal Exame de Ordem para a próxima 1ª fase: 
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Estes livros foram trabalhados especialmente pelos professores do Portal para levar até vocês o MELHOR conteúdo jurídico, e específico - voltado ao Exame de 
Ordem. 

Subsídio perfeito para quem gosta de estudar lendo: material atualizado e específico para a OAB: 

Doutrina  Direcionada  do  Portal  Exame  de  Ordem  

Questões  Comentadas  1ª  fase  OAB  -‐  2ª  edição  

1000  dicas  1ª  fase  OAB  

Essas	  obras	  vocês	  encontram	  no	  site	  da	  Editora	  Armador:	  www.armador.com.br	  

Vamos	  então	  ao	  nosso	  cronograma?	  

Ele	  foi	  estruturado	  de	  forma	  bem	  sistemática	  e	  organizada.	  Basta	  segui-‐lo,	  trabalhando	  as	  matérias	  (cronograma	  montado	  em	  conformidade	  com	  o	  nosso	  curso	  
para	  a	  1ª	  fase)	  e	  resolvendo	  exercícios	  para	  a	  preparação	  ser	  consistente:	  
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Maio	  –	  3ª	  Semana	  

Quinta	  –	  Dia	  21	   	  

Sexta	   	  

Sábado	  	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  CDC	  características	  e	  elementos	  
Direito	  Administrativo	  -‐	  Poderes	  administrativos	  	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Competências	  ambientais.	  princípios	  ambientais;	  

Domingo	  24	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Princípios	  do	  dt,	  fontes	  do	  direito	  do	  trabalho	  
Direito	  Empresarial	  –	  O	  Direito	  empresarial	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Poder	  reformador,	  mutação	  constitucional	  e	  eficácia	  e	  aplicabilidade	  das	  normas	  
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Maio	  –	  4ª	  Semana	  

Segunda	  25	  

Direito	  Penal	  .	  -‐	  Princípios	  do	  Direito	  Penal	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Organização	  administrativa	  	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Princípios	  ambientais.	  Política	  Nacional	  do	  Meio	  Ambiente	  e	  SISNAMA;	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Súmula	  vinculante	  ;	  

Terça	  

Direito	   do	   Trabalho	   -‐	   Relação	   de	   trabalho	   e	   emprego,	   requisitos	   da	   relação	   de	   emprego,	   sujeitos	   do	   ct,	   grupo	  
econômico	  e	  características	  do	  ct;	  
Direito	  Empresarial	  –	  Empresário	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  CDC	  direitos	  básicos	  	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Organização	  administrativa	  

Quarta	  	  

Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Política	  Nacional	  do	  Meio	  Ambiente	  e	  SISNAMA.	  Instrumentos	  
Direito	  Constitucional	  -‐	  Nacionalidade	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Classificação	  dos	  contratos	  de	  trabalho	  e	  contrato	  por	  prazo	  determinado	  da	  CLT	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  CDC	  responsabilidade	  civil	  pelo	  vício	  	  

Quinta	  

Direito	  Tributário	  	  -‐	  Conceito	  de	  Tributo	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  organização	  da	  Justiça	  do	  Trabalho	  -‐	  competência	  da	  Justiça	  do	  Trabalho	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Princípios	  Processuais	  Penais	  	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Licenciamento	  ambiental	  

Sexta	  

Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Direitos	  Políticos	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  Capacidade	  
Direito	  Penal	  .	  -‐	  Conflito	  aparente	  de	  normas	  penais	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  competência	  da	  Justiça	  do	  Trabalho	  	  

Sábado	  

Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Princípios	  Processuais	  Penais	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Contrato	  de	  trabalho	  temporário	  lei	  6019/74	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Novo	  Código	  Florestal	  e	  seus	  espaços	  protegidos.	  Unidades	  de	  conservação	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  Responsabilidade	  Civil	  no	  CDC	  

Domingo	  –	  dia	  31	  
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Junho	  –	  1ª	  Semana	  

Segunda	  -‐	  dia	  01	  
	  
Publicação	  edital	  XVII	  e	  abertura	  
das	  inscrições	  

Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Alteração	  do	  ct	  e	  interrupção	  do	  ct	  
Direito	  Penal	  .	  -‐	  Sujeitos	  do	  crime	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Limites	  do	  Poder	  de	  Tributar	  –	  Princípio	  da	  Legalidade;	  Princípio	  da	  Isonomia	  e	  Irretroatividade	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  Nulidades	  -‐	  Atos,	  prazos	  e	  termos	  processuais	  

Terça	  

Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Princípios	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  Estabelecimento	  	  
Direitos	  Humanos	  -‐	  Temas	  de	  Direitos	  Humanos	  	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Remédios	  Constitucionais;	  Partidos	  Políticos	  

Quarta	  

Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Suspensão	  do	  ct;	  
Direito	   Processual	   do	   Trabalho	   	   -‐	   reclamação	   trabalhista	   -‐	   pedido	   de	   revisão	   -‐	   perempção	   -‐	   procedimentos	   -‐	  
procedimento	  sumaríssimo	  
Direito	  Administrativo	  -‐	  Intervenção	  na	  propriedade	  privada	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Unidades	  de	  conservação	  

Quinta	  04	  
	  
Feriado	  Corpus	  Christi	  

Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Princípios;	  
Direito	  Penal	  .	  -‐	  Sujeito	  passivo	  dos	  principais	  crimes	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  Desconsideração	  da	  Personalidade	  Jurídica	  	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Teoria	  dos	  Poderes;	  Visão	  Geral	  do	  Legislativo	  e	  do	  Executivo	  

Sexta	  

Direito	  Empresarial	  -‐	  Ação	  Renovatória	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Limites	  do	  Poder	  de	  Tributar	  –	  Princípio	  da	  Anterioridade	  do	  Exercício	  e	  Nonagesimal	  ;	  Princípio	  do	  
Não-‐Confisco	  e	  Capacidade	  Contributiva;	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  audiências	  
Direito	  Penal	  .	  -‐	  Sujeito	  passivo	  dos	  principais	  crimes	  

Sábado	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Princípios	  
Direito	  Administrativo	  -‐	  Intervenção	  na	  propriedade	  privada	  	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Responsabilidade	  civil	  e	  administrativa	  ambiental.	  Artigo	  	  da	  CF	  

Domingo	  7	   	  
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Junho	  –	  2ª	  Semana	  

Segunda	  8	  
Direito	  Constitucional	  -‐	  Poder	  Executivo	  /	  Imunidades	  Legislativo	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  Oferta;	  cobrança	  de	  dividas	  	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  conciliação	  -‐	  contestação	  -‐	  compensação/retenção/dedução	  	  

Terça	  

Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Férias	  e	  Jornada	  de	  Trabalho	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  Nome	  Empresarial	  
Direitos	  Humanos	  -‐	  Temas	  de	  Direitos	  Humanos	  	  
	  

Quarta	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Inquérito	  
Direito	  Penal	  -‐	  Crimes	  consumados	  e	  tentados	  	  
Filosofia	  do	  Direito	  	  -‐	  O	  Historicismo	  Jurídico	  de	  Savigny	  	  

Quinta	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Princípios	  e	  Imunidade	  Tributária 
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Inquérito	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Licitações	  

Sexta	  
Direito	  Ambiental	  	  -‐	  Crimes	  ambientais	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  respostas	  do	  réu	  –	  reconvenção	  –	  Provas	  
Direito	  Constitucional	  -‐	  Imunidades	  Legislativo	  

Sábado	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Jornada	  de	  Trabalho	  
Direito	  Penal	  -‐	  Crimes	  consumados	  e	  tentados	  
Direito	  do	  Consumidor	  	  -‐	  Banco	  de	  dados,	  proteção	  contratual	  

Domingo	  –	  dia	  14	  
	  
Fim	  das	  inscrições	  do	  XVII	  	  
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Junho	  –	  3ª	  Semana	  

Segunda	  -‐	  dia	  15	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  Desconsideração	  da	  PJ	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Imunidade	  Objetiva	  e	  Classificação	  dos	  Tributos	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Contratos	  administrativos	  	  

Terça	  	  
Direito	  Constitucional	  -‐	  Parte	  :	  Processo	  legislativo	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Ação	  Penal	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  Provas	  	  

Quarta	  	  
	  

Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Ação	  penal	  Ação	  civil	  ex	  delicto	  	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Legislação	  Tributária	  e	  Obrigação	  Tributária	  	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Competência	  	  

Quinta	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Controle	  de	  Constitucionalidade	  	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  Recursos	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Serviços	  públicos	  

Sexta	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  Recursos	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Extinção	  do	  contrato	  de	  trabalho	  	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  Sociedades	  não	  personificadas	  	  

Sábado	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Sujeitos	  da	  Relação	  Jurídico	  Tributária	  –	  Sujeito	  ativo	  e	  passivo	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Consumação	  dos	  crimes	  em	  espécie	  	  
Direito	  Internacional	  -‐	  Tratados	  Internacionais;	  Fontes	  do	  Direito	  Internacional	  Público	  	  

Domingo	  –	  dia	  21	   	  
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Junho	  –	  4ª	  Semana	  

Segunda	  –	  dia	  22	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Competência	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Controle	  de	  Constitucionalidade	  	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Prisão	  e	  Liberdade	  

Terça	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Responsabilidade	  Tributária	  	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Estelionato	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Agentes	  públicos	  	  

Quarta	  

Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  recurso	  ordinário	  -‐	  efeito	  devolutivo	  em	  profundidade	  (súmula	  309,	  TST)	  -‐	  remessa	  
necessária	  (súmula	  303,	  TST);	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Organização	  do	  Estado	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Extinção	  do	  contrato	  de	  trabalho	  	  

Quinta	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Responsabilidade	  Tributária	  e	  Denúncia	  Espontânea	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  LTDA	  	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Prisão	  e	  Liberdade	  

Sexta	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Responsabilidade	  Tributária	  	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Estelionato	  	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Agentes	  públicos	  

Sábado	  

Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  recurso	  ordinário	  -‐	  efeito	  devolutivo	  em	  profundidade	  (súmula	  309,	  TST)	  -‐	  remessa	  
necessária	  (súmula	  303,	  TST);	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Organização	  do	  Estado;	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Extinção	  do	  contrato	  de	  trabalho	  	  

Domingo	  –	  dia	  28	   	  
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Julho	  –	  1ª	  Semana	  

Segunda	  -‐	  dia	  29	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Responsabilidade	  Tributária	  e	  Denúncia	  Espontânea	  	  
Direito	  Empresarial	  –	  LTDA	  
Direito	  Processual	  Penal	  	  -‐	  Prisão	  e	  Liberdade	  

Terça	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Crimes	  sexuais.	  Falsificação	  de	  moeda.	  	  Crimes	  funcionais	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  Remessa	  necessária	  (OJ	  334,	  SDI-‐1,	  TST)	  -‐	  recurso	  de	  revista	  -‐	  embargos	  ao	  TST	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  Poder	  Judiciário	  

Quarta	  01/07	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Garantia	  de	  emprego	  	  
Direito	  Empresarial	  -‐Títulos	  de	  crédito	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Crime	  tentado	  	  	  

Quinta	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Crédito	  Tributário	  –	  Lançamento	  -‐	  Decadência	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Improbidade	  administrativa	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  Agravo	  de	  instrumento	  -‐	  embargos	  de	  declaração	  –	  OJ	  142,	  SDI-‐1,	  TST	  

Sexta	  
Direito	  Constitucional	  	  -‐	  ART.	  5	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Prescrição	  e	  Revisão	  do	  Lançamento	  
Direito	  do	  Trabalho	  -‐	  Garantia	  de	  emprego	  	  

Sábado	  
Direito	  Empresarial	  -‐Títulos	  de	  crédito	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Dolo	  e	  culpa	  	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Hipóteses	  de	  Suspensão	  do	  Crédito	  Tributário	  

Domingo	  –	  dia	  05	   	  
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Julho	  –	  2ª	  Semana	  

Segunda	  -‐	  dia	  06	  
Direito	  Penal	  -‐	  Parte	  :	  Excludentes	  de	  ilicitude	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Atos	  administrativos	  	  
Direito	  Empresarial	  -‐	  Direito	  Falimentar	  	  

Terça	  
Direito	  Penal	  -‐	  Parte	  :	  Excludentes	  de	  ilicitude	  	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Hipóteses	  de	  Extinção	  e	  Exclusão	  do	  Crédito	  Tributário	  Garantias	  	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  sumula	  421	  TST	  -‐	  sumula	  353,	  TST	  

Quarta	  
Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  	  -‐	  liquidação	  e	  execução	  
Direito	  Administrativo	  	  -‐	  Atos	  administrativos	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Inimputabilidade	  	  

Quinta	  

Direito	   Tributário	   	   -‐	   Privilégios	   do	   Crédito	   Tributário;	   Empréstimo	   Compulsório;	   	   Contribuição	   de	   melhoria,Taxas	   e	  
Contribuições	  
Direito	  Penal	  	  -‐	  Inimputabilidade	  	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Impostos	  municipais,	  estaduais	  e	  federais	  

Sexta	  
Direito	  Tributário	  	  -‐	  Impostos	  municipais,	  estaduais	  e	  federais	  
Estatuto	   e	   Ética	   –	   Direitos	   dos	   advogados	   -‐	   Impedimento	   e	   incompatibilidade	   -‐	   Licença	   e	   cancelamento	   -‐	   Tipos	   de	  
inscrição	  -‐	  Quadros	  da	  OAB	  

Sábado	   Super UTI 

Domingo	  12	   Descanso	  
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Julho	  –	  3ª	  Semana	  

Segunda	  -‐	  dia	  13	  

Estatuto	   e	   Ética	   –	   Deveres	   do	   advogado;	   Processo	   Disciplinar;	   Conferência	   Nacional	   dos	   Advogados;	   Medalha	   Rui	  
Barbosa	   -‐	   Órgãos	   da	   OAB;	   Eleições	   e	   mandatos	   -‐	   Advogado	   empregado;	   Honorários	   advocatícios	   -‐	   Sociedade	   de	  
advogados	  -‐	  Responsabilidade	  disciplinar	  -‐	  Atos	  nulos;	  Responsabilidade	  civil	  e	  penal	  do	  advogado	  -‐	  Atos	  privativos	  de	  
advogado	  e	  atos	  dos	  estagiários	  

Terça	   Revisão	  geral	  e	  resolução	  de	  exercícios	  de	  ética	  

Quarta	   Revisão	  geral	  e	  resolução	  de	  exercícios	  de	  ética	  

Quinta	   Ética	  Profissional	  

Sexta	   Ética	  Profissional	  

Sábado	   Revisão	  Geral	  

Domingo	  19	   Prova 
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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.	  	  

Não	  estabeleci	  uma	  margem	  de	  tempo	  para	  os	  estudos.	  ESGOTEM	  o	  conteúdo	  independente	  de	  qualquer	  coisa.	  Vocês	  precisam	  partir	  para	  o	  sacrifício	  a	  partir	  de	  
agora.	  Não	  há	  alternativa!	  

A	  prova,	  meus	  amigos,	  não	  está	  nem	  aí	  para	  as	  dificuldades	  pessoais	  de	  cada	  um.	  Ou	  vocês	  dão	  o	  que	  ela	  quer	  ou...	  

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.	  

Comecem	  a	  estudar	  a	  partir	  de	  terça	  e	  sejam	  fiéis	  ao	  cronograma.	  Atrasar	  uma	  ou	  duas	  semanas	  será	  bem	  prejudicial	  para	  o	  planejamento.	  

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.	  

E	  sem	  fé	  não	  há	  aprovação!	  

Acreditem,	  perseverem,	  entreguem-‐se	  de	  corpo	  e	  alma	  ao	  projeto	  de	  conseguirem	  a	  aprovação.	  Só	  depende	  de	  vocês!	  

Bons	  estudos!	  


