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Cronograma PASSE NA OAB V

APRESENTAÇÃO

Cronograma é uma palavra com muitos significados. O mais básico, a partir da signifi-
cação da Wikipedia, é o que diz que cronograma é um instrumento de planejamento em que 
consta a discriminação de atividades que devem ser executadas durante um período desejado. 
Na Astronomia, são coordenadas; na Administração, são representações visuais das preten-
sões de um projeto com destaques necessários para cumpri-lo. 

Nosso cronograma é tudo isso. Aliás, são três: para 90, 60 e 30 dias de preparação para 
o Exame de Ordem. Ou seja, num único livro tem-se a opção de escolher qual o projeto seguir 
diante das próprias possibilidades. As coordenadas estão em todas as opções a partir do nosso 
know-how em preparar para prova da OAB, desde 2005 em sala de aula, publicações, mentoria 
etc. A soma dos nossos esforços e especialidades tornou este trabalho único.

Milhares de dados foram cruzados e analisados desde os princípios do Exame de Or-
dem Unificado, que começou a ser aplicado em 2010, e optamos por dar maior relevância às 
provas cobradas a partir da XX edição. Catalogamos os assuntos diante da sua importância 
na prova, pois, como se sabe, o Direito é quase infinito e o edital não contempla o que será 
cobrado na 1a fase. Você também deveria saber que aprovado na OAB não é quem estuda 
mais em quantidade de horas, livros etc., mas quem estuda certo. O cronograma foi elaborado 
com o intuito de se tornar o instrumento de efetividade na preparação para o exame. Para 
tanto, tivemos ajuda de uma engenheira, pois de números entende o profissional dessa área. 
Obrigado, Keicia Nolasco!

Mas este livro não funciona sozinho nem foi realizado com esse fim. Além de um vade-
-mécum da própria Rideel, referência nacional em legislação, você precisará da teoria e de 
muito mais questões do que as previstas nos cronogramas para resolver, pois estas servem 
apenas de contextualização da indicação legislativa para estudar. Assim, você poderá contar 
com outros livros dos quais somos autores: “Completaço® Passe na OAB 1a Fase FGV” e “Pas-
se na OAB – Questões Comentadas”, ambas as publicações da Saraivajur. 

Como os cronogramas são guias legislativos, baseados também na incidência de súmu-
las, e a filosofia do direito não está contemplada nestas fontes – ela não foi inserida nos planos 
diários –, não há razão para ser abandonada. Nos livros indicados, você poderá estudar e resol-
ver questões dos autores cobrados nos últimos anos, como Aristóteles, Thomas Hobbes, Jean 
Jacques Rousseau, Ronald Dworkin, John Locke, Jeremy Bentham, Herbert Hart, Montesquieu, 
Rudolf von Ihering, Norberto Bobbio e John Stuart Mill.

Sintetizando, o que será encontrado no cronograma:

 Cronograma 3x1: 90, 60 e 30 dias numa única obra;

 Direcionamento de preparação a partir de avaliações estatísticas;

 360 Questões da OAB/FGV respondidas;

 Escalonamento do que é mais e do que é menos importante para estudar;

 Indicação do conteúdo diário do que é para estudar;

 Espaços para anotações nos cronogramas;

 Agenda adaptável para qualquer mês ou ano;

 Experiência dos autores desde 2005 em preparação para OAB;

 Ótima diagramação e projeto gráfico para facilitar a consulta.

Por fim, se você ainda não é aluno do CEISC, fica a nossa sugestão de preparatório para 
OAB.  Confiamos na didática dos seus professores, na modernidade da plataforma, nos altos 
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Cronograma PASSE NA OABVI

índices de aprovação, nos materiais complementares e em todas as características que lhe 
deram o prestígio que carrega. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, estaremos à disposição 
para atendê-los! Ótimos estudos.

Leonardo Castro    Marcelo Hugo da Rocha
leonardocastrolaw@gmail.com  mhdarocha@gmail.com
www.praticapenal.com.br   www.passenaoab.com.br
@leonardocastroprofessor   @profmarcelohugo
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CRONOGRAMA PASSE NA OAB | PREPARAÇÃO 
QUE RIMA COM APROVAÇÃO

De acordo com os cientistas, dentre os dez métodos mais populares de estudos apenas 
dois foram classificados como de utilidade alta, ou seja, com os melhores resultados: [1] reso-
lução de questões de provas anteriores e [2] prática distribuída (estudos programados). Neste 
trabalho em mãos, você tem questões incluídas como sugestão de resolução e cronogramas, 
portanto, tem as duas melhores técnicas num único livro!

Como tenho afirmado há muitos anos, toda preparação para provas possui dois lados: 
um que denomino de lado pedagógico e o outro, psicológico. O lado pedagógico ou funcio-
nal você conhece muito bem e já foi ensinado à exaustão (para o bem ou para o mal). Como 
estudar e o que estudar fazem parte deste lado. Resolver questões e seguir os cronogramas 
ilustram este contexto. 

No entanto, o outro lado, o psicológico ou emocional é o “patinho feio” da prepara-
ção, pois sempre foi deixado de lado pelo estudante e, em grande parte, pelos professores. 
Entende-se, perfeitamente, esta noção, pois quem nunca ouviu que para passar basta “sentar 
a bunda e estudar”? Há décadas poderia até dizer que faz sentido esta frase, mas num mundo 
tão atual, cheio de distrações e interrupções emocionais, a preparação exige muito mais do 
que isso.

É claro que você pode ser aprovado sem se ligar neste outro contexto, dito emocional, 
mas a tarefa é mais árdua e longa, pode acreditar. Pesquisas e mais pesquisas lideradas por psi-
cólogos indicam que a emoção desenvolve grande influência na aprendizagem e na memória. 
Portanto, nada mais certo do que estudar sob equilíbrio emocional. 

Assim, diante desta premissa, segue um plano emocional para lidar durante a prepara-
ção pelos cronogramas, qualquer que seja a sua duração. Para tanto, usar o Método Socrático 
é um dos meus preferidos, pois traz o autoconhecimento necessário para enfrentar a jornada 
até a conquista da carteira da OAB. Por meio dele, perguntas são direcionadas a você, pois 
quem tem a resposta e todos os recursos para superar as adversidades é você!

Permita-se, antes de ler a minha resposta contextual, fazer uma reflexão sobre a per-
gunta para depois “ler o gabarito”. Preparados? Sigam-me os bons e também os maus.

 Quantas outras provas você já sofreu antes de chegar o grande dia?
Sem contar as provas do colégio, pense nas da faculdade. Tenho certeza que sofreu 

muito em determinadas provas em razão da matéria mal aprendida, mal ensinada ou, simples-
mente, por sua natureza detestável. Como professor de Direito Empresarial, tenho a convicção 
que estudar títulos de crédito e a lei das falências não deve ter sido um passeio no bosque, não 
é? E tudo bem, já passou e você sobreviveu. Pense na prova de controle de constitucionalidade 
ou qualquer outra que tenha dado a impressão que o mundo iria acabar...

Lembre-se também de todas as dores estomacais e nas costas em semana de prova, 
dos enjoos, palpitações, acelerações, irritações etc. Pois então, você sobreviveu e está aqui! 
Parabéns! Agora tem mais uma prova, cuja média é menor que na época da faculdade. Se lá 
você precisava de 70%, agora é apenas 50%. O sofrimento passou e se já alcançou o canudo, 
também não tenho dúvidas das incertezas quando estava se preparando para o TCC e tudo o 
que você teve que abrir mão para chegar até o fim da faculdade. Assim, considere a prova que 
se avizinha como “mais uma” no seu currículo.

 O que você irá fazer com a carteira da OAB em mãos?
Mentalize. Contextualize. Com a carteira da OAB “vou trabalhar no escritório dos meus 

sonhos”. “Vou abrir a minha própria sociedade”. “Ter a segurança de uma profissão”. “Con-
tinuar a caminhada para uma carreira jurídica que sempre desejei alcançar”. Enfim, há diversos 
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QUESTÃOEXAMEALTERNATIVAFUNDAMENTAÇÃO
1aXXXbart. 5o do EAOAB
2aXXVIbart. 7o do EAOAB

2a Questão (XXVI Exame de Ordem)
O advogado Fred dirigiu-se, em certa ocasião, a uma delegacia de polícia 
e a um presídio, a fim de entrevistar clientes seus que se encontravam, 
respectivamente, prestando depoimento e preso. Na mesma data, o ad-
vogado Jorge realizou audiências na sede de um juizado especial cível e 
no interior de certo fórum regional da comarca.
Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale 
a afirmativa correta.

A) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes 
para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do juizado es-
pecial cível e fórum regional da comarca. Quanto aos demais, embora 
seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal 
de instalação.

B) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes 
para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos quatro 
locais, há dever legal de instalação das salas.

C) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes 
para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do juizado es-
pecial cível, fórum regional da comarca e presídio. Quanto à delegacia 
de polícia, embora seja recomendável a existência de salas especiais, 
não há dever legal de instalação.

D) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes 
para os advogados nos seguintes locais visitados: fórum regional da 
comarca e presídio. Quanto aos demais, embora seja recomendável a 
existência de salas especiais, não há dever legal de instalação.

1a Questão (XXX Exame de Ordem)
O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para 
defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo 
ofereceu contestação, e o processo segue atualmente seu trâmite regular, 
não tendo sido, por ora, designada audiência de instrução e julgamento.
Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo 
o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12-2-2019, Geraldo fez a no-
tificação válida da renúncia. Três dias depois da notificação, o mandante 
constituiu novo advogado, substituindo-o. Todo o ocorrido foi informado 
nos autos.
Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e 
da OAB, assinale a afirmativa correta.

A) Geraldo continuará a representar o mandante durante os dez dias 
seguintes à notificação da renúncia.

B) O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da subs-
tituição do advogado, independentemente do decurso de prazo.

C) Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida 
e publicada sentença nos autos, ainda que recorrível.

D) Geraldo continuará a representar o mandante até o término da au-
diência de instrução e julgamento.

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E ARTIGOS MAIS COBRADOS:
	0 Art. 1o do EAOAB
	0 Art. 2o do EAOAB
	0 Art. 3o do EAOAB
	0 Art. 4o do EAOAB
	0 Art. 5o do EAOAB
	0 Art. 6o do EAOAB
	0 Art. 7o do EAOAB
	0 Art. 7o-A do EAOAB
	0 Art. 22 do EAOAB
	0 Art. 23 do EAOAB

	0 Art. 24 do EAOAB
	0 Art. 25 do EAOAB
	0 Art. 26 do EAOAB
	0 Art. 5o da CF
	0 Art. 60 da CF
	0 Art. 102 da CF
	0 Art. 103 da CF
	0 Art. 103-A da CF
	0 Art. 103-B da CF

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM?

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 0 1 X

ÉTICA PROFISSIONAL

ESTATUTO DA ADVOCACIA 
E DA OAB

TÍTULO I: Da Advocacia
CAPÍTULO I: Da Atividade de Advocacia
CAPÍTULO II: Dos Direitos do Advogado
CAPÍTULO VI: Dos Honorários Advocatícios

DIREITO CONSTITUCIONAL

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

TÍTULO II: Dos 
Direitos e Garantias 
Fundamentais

CAPÍTULO I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

TÍTULO IV: Da 
Organização dos 
Poderes

CAPÍTULO I: Do Poder 
Legislativo;

SEÇÃO VIII: Do 
Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II: Da 
Emenda à Constituição

TÍTULO IV: Da 
Organização dos 
Poderes

CAPÍTULO III: Do Poder 
Judiciário SEÇÃO II: Do Supremo Tribunal Federal

1o DIA
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QUESTÃOEXAMEALTERNATIVAFUNDAMENTAÇÃO
1aVIcart. 4o do Pacto de San José da Costa Rica
2aXXVdart. 22 do Pacto de San José da Costa Rica

DIREITOS HUMANOS

CONVENÇÃO AMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS

PARTE I: Deveres dos Estados e Direitos 
Protegidos

CAPÍTULO I: Enumeração de Deveres
CAPÍTULO II: Direitos Civis e Políticos

DIREITO INTERNACIONAL

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E ARTIGOS MAIS COBRADOS:
	0 Art. 1o do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 2o do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 4o do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 5o do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 6o do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 8o do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 10 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 12 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 14 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 15 do Pacto de San José da Costa Rica

	0 Art. 16 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 17 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 19 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 21 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 22 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 25 do Pacto de San José da Costa Rica
	0 Art. 7o da LINDB
	0 Art. 9o da LINDB
	0 Art. 10 da LINDB
	0 Art. 14 da LINDB
	0 Art. 17 da LINDB

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM?

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 0 1 X

2o DIA

2a Questão (XXV Exame de Ordem)
Você foi procurado, como advogado(a), por representantes de um Centro 
de Defesa dos Direitos Humanos, que lhe informaram que o governador 
do estado, juntamente com o ministro da justiça do país, estavam articu-
lando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos, que vive legalmente 
na sua cidade.
Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da 
Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a opção que 
indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a 
ser usado.

A) Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da 
justiça constituem fundamento jurídico suficiente para a expulsão co-
letiva, segundo a Convenção acima citada. Portanto, a única solução 
é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades 
desse propósito.

B) A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto 
a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros 
tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, rela-
tiva ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como Convenção 
de Genebra, de 1951.

C) A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Conven-
ção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso daqueles 
que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que 
não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos do governador 
e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade.

D) A pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem 
direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as dis-
posições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estran-
geiros.

1a Questão (VI Exame de Ordem)
A Convenção Interamericana de Direitos Humanos dispõe que toda pes-
soa tem direito à vida, que deve ser protegida por lei, e que ninguém dela 
poderá ser privado arbitrariamente.
A respeito da pena de morte, o documento afirma que

A) é inadmissível a aplicação da pena de morte em qualquer circunstân-
cia, já que o direito à vida deve ser protegido por lei desde a concep-
ção.

B) não se pode aplicar pena de morte aos delitos políticos, exceto se 
forem conexos a delitos comuns sujeitos a tal pena.

C) a pena de morte não pode ser imposta àquele que, no momento da 
perpetração do delito, for menor de dezoito anos, nem aplicada à 
mulher em estado gestacional.

D) não se admite que Estados promulguem pena de morte, exceto se já 
a tiverem aplicado e a tenham abolido, hipótese em que a tal pena 
poderá ser restabelecida.
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