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Durante o ano de 1999, pensando, naquele primeiro momento, nos alunos que 
prestariam o exame da OAB, resolvemos criar uma metodologia de estudo que tives-
se linguagem “fácil” e, ao mesmo tempo, oferecesse o conteúdo necessário à prepara-
ção para provas e concursos.

O trabalho, por sugestão de Ada Pellegrini Grinover, foi batizado Direito cons-
titucional esquematizado. Em nosso sentir, surgia ali uma metodologia pioneira, 
idealizada com base em nossa experiência no magistério e buscando, sempre, otimizar 
a preparação dos alunos.

Depois de muitos anos de aprimoramento, o livro passou a atingir tanto os can-
didatos ao Exame de Ordem quanto todos aqueles que enfrentam os concursos em 
geral, sejam das áreas jurídica ou não jurídica, de nível superior ou mesmo de ní-
vel médio, assim como os alunos de graduação e demais profissionais.

Grinover, sem dúvida, anteviu, naquele tempo, a evolução do Esquematizado. 
Segundo a Professora escreveu em 1999, “a obra destina-se, declaradamente, aos can-
didatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, e, por isso mesmo, 
após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da parte teórica. Mas será 
útil também aos operadores do direito mais experientes, como fonte de consulta rápi-
da e imediata, por oferecer grande número de informações buscadas em diversos au-
tores, apontando as posições predominantes na doutrina, sem eximir-se de criticar 
algumas delas e de trazer sua própria contribuição. Da leitura amena surge um livro 
‘fácil’, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, um grande poder de síntese, 
difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais maduros, sobretudo no campo 
do direito”.

Atendendo ao apelo de “concurseiros” de todo o País, sempre com o apoio incon-
dicional da Editora Saraiva, convidamos professores das principais matérias exigidas 
nos concursos públicos das áreas jurídica e não jurídica para compor a Coleção Es-
quematizado®.

Metodologia pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e aprovada. Professores 
com larga experiência na área dos concursos públicos. Estrutura, apoio, profissiona-
lismo e know-how da Editora Saraiva. Sem dúvida, ingredientes indispensáveis para 
o sucesso da nossa empreitada!

O resultado foi tão positivo que a Coleção se tornou preferência nacional!

Depois de 16 anos de muito trabalho, muitos ajustes (sempre escutando o nosso 
leitor!), surgiu um novo convite da Editora Saraiva para, agora, pensarmos em um 
volume único, focando o Exame de Ordem Unificado, executado pela FGV. A acei-
tação foi extraordinária!
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8 ApreSentAção

Coincidentemente ou não, a ideia retoma as origens do nosso Esquematizado, 
mas agora, certamente, com um perfil de Exame de Ordem totalmente diferente.

O exame se tornou extremamente exigente, mas possível de ser superado, bastan-
do, para isso, um estudo estratégico e focado.

Surgiu, então, a necessidade de evoluir a metodologia esquematizado, que, par-
tindo de sua estrutura, foi ampliada para atender, de modo específico, o objetivo deste 
livro, destacando-se os seguintes pilares:

 ■ esquematizado: a parte teórica é apresentada de forma objetiva, dividida em 
vários itens e subitens e em parágrafos curtos. Essa estrutura revolucionária 
rapidamente ganhou a preferência dos concurseiros;

 ■ superatualizado: doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as gran-
des tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o País;

 ■ linguagem clara: a exposição fácil e direta, a leitura dinâmica e estimulante 
trazem a sensação de que o autor está “conversando” com o leitor;

 ■ palavras-chave (keywords): os destaques na cor azul possibilitam a leitura 
“panorâmica” da página, facilitando a fixação dos principais conceitos. O 
realce colorido recai sobre os termos que o leitor certamente grifaria com a 
sua caneta marca-texto;

 ■ recursos gráficos: esquemas, tabelas e gráficos favorecem a assimilação e a 
memorização dos principais temas. Há tabelas específicas que organizam os 
prazos processuais, comparam temas importantes, destacam assuntos relevan-
tes. Resultado: melhor entendimento da matéria e aumento da memorização;

 ■ ícone gráfico “apontando”: indica ao leitor os institutos que devem ser estu-
dados com atenção porque normalmente são confundidos pelo aluno. Muitos 
deles são utilizados dentro da mesma questão por terem elementos parecidos 
que induzem o leitor ao erro;

 ■ lupa: chama a atenção do leitor para pontos cuja incidência é certa e recorren-
te nas provas do Exame de Ordem/FGV. Os autores, especialistas na matéria, 
selecionaram cuidadosamente estes trechos. Então, fique de olho!;

 ■ conteúdo interdisciplinar: existem matérias que são comuns a duas ou mais 
disciplinas, ou que se complementam. Nesse sentido, o estudo interdisciplinar 
se mostra extremamente rico e, sem dúvida, mais uma importante ferramenta 
na preparação para o Exame de Ordem;

 ■ artigos de leis: em alguns casos, recebem destaque próprio para facilitar a 
leitura e o estudo. Isso porque muitas questões da prova exigem o conheci-
mento detalhado da “letra da lei”;

 ■ súmulas e jurisprudência: em sua literalidade, as súmulas receberam desta-
que próprio. Há grande recorrência, especialmente das súmulas vinculantes 
que, sem dúvida, deverão ser lidas para a prova. Em algumas situações, houve 
destaque para determinado julgado de tribunal que tenha importância para o 
tema e a preparação do candidato;

 ■ organogramas e esquemas: facilitam a memorização do conteúdo, otimi-
zando a fixação da informação;

 ■ questões resolvidas: retiradas do Exame de Ordem Unificado, executado 
pela FGV, as alternativas foram comentadas uma a uma. O objetivo é oferecer 
ao leitor a explicação de cada item, mostrando onde está o erro ou, até mesmo, 
a “pegadinha”. Além disso, essa importante ferramenta, que é maximizada na 
plataforma do Saraiva Aprova, serve para checar o aprendizado.
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9ApreSentAção

E agora o mais importante: os PROFESSORES! Foram escolhidos com muito 
critério, após uma impressionante e rigorosa seleção por parte da Editora Saraiva. A 
avaliação considerou a experiência de cada um na preparação para concursos e exa-
mes, a titulação e a formação acadêmica (veja o currículo de cada um na orelha!), a 
experiência profissional e, ainda, o desempenho em aula, pois a obra está atrelada a 
uma poderosíssima solução educacional que é o Saraiva Aprova. Realmente, fica-
mos muito felizes com o resultado e honrados por ter no projeto pessoas extremamen-
te preparadas e comprometidas com um só objetivo: a aprovação no Exame de Ordem 
Unificado! Mas não vamos nos surpreender se, também, os “concurseiros” do Brasil 
passarem a ler este trabalho como mais uma ferramenta em sua preparação!

Não temos dúvida de que este livro e a poderosa plataforma do Saraiva Aprova 
contribuirão para “encurtar” o caminho do ilustre e “guerreiro” “OABEIRO” na bus-
ca do “sonho dourado”!

Esperamos que, na Coleção Esquematizado®, este trabalho cumpra o seu papel. 
Em constante parceria, estamos juntos e aguardamos as suas críticas e sugestões, sem-
pre em busca do cumprimento da nossa missão de vida: ajudar a realizar sonhos!

Sucesso a todos!
Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP
Visiting Scholar pela Boston College Law School

 pedrolenza@terra.com.br
 https://twitter.com/pedrolenza

 http://instagram.com/pedrolenza
 http://www.periscope.tv/pedrolenza

 https://www.facebook.com/pedrolenza
 https://www.youtube.com/pedrolenza

 http://saraivajur.com.br/esquematizado
 http://www.saraivaaprova.com.br
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