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EXAME FINAL
Projeto do Curso
Além das informações constantes no site – www.examefinal.com.br – você encontra aqui o
projeto detalhado do curso preparatório ao exame unificado da OAB – ênfase penal.

Davi André
daviandre@daviandre.com.br

Apresentação
Método dos 4 PASSOS
O Exame Final é um curso preparatório ao exame unificado da OAB na ênfase penal. Apresenta tudo
o que os cursos tradicionais oferecem e vai além, adotando um sistema mais amplo, o das lições. Cada
lição contempla 4 passos:

No 1º passo, os alunos serão orientados à leitura dos dispositivos legais
pertinentes à matéria a ser estudada.
No 2º passo, lerão a lição, equivalente à doutrina, preparada especialmente
pelo Exame Final e disponibilizada em forma de e-book, que poderá ser
impressa, se, assim, desejarem.
No 3º passo, assistirão a aula em vídeo, hospedada na área do aluno do
Exame Final.

No 4º passo, farão os exercícios de fixação, exclusivos dos alunos do
Exame Final.

E-book de Prática Penal
O Exame Final conta com seu próprio E-book de Prática Penal que reúne tudo o que se precisa para o
estudo, dispensando aquisição de livros adicionais, como doutrinas.

Peças profissionais
Como o Exame Final não trabalha com “apostas”, propiciará a seus alunos a confecção de mais de 50
peças profissionais, agrupadas por assuntos para facilitar a compreensão.
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Simulados
Além das dezenas de exercícios que serão realizados em todas as lições, os alunos do Exame Final farão
cinco simulados, todos com padrão de resposta similar ao da banca examinadora e com vídeo em
que o professor explica todos os detalhes que são esperados na peça profissional e nas questões
discursivas.

Português instrumental
Como
a
linguagem
do vernáculo,

segunda fase exige demonstração do conhecimento jurídico pela
escrita, é fundamental que os candidatos estejam bem orientados acerca
principalmente em relação à reforma ortográfica, que pode conduzir a
indesejáveis equívocos. Para isso, o Exame Final contará com uma aula
do professor Andresan Machado que, de forma objetiva, alertará para os principais detalhes para uma
boa redação da peça profissional e das questões dissertativas.

Marcação orientada
A marcação do Vade Mecum, que facilita muito a localização dos dispositivos legais no
momento da prova, ocorrerá de forma natural durante as aulas. Os alunos do Exame Final
serão bem orientados para que seus apontamentos não lhes tragam prejuízos.

Sinais de alerta
Durante as lições, os alunos encontrarão um indicativo acerca da maior ou menor
possibilidade de cada peça ser exigida na prova, levando em consideração os
dados estatísticos dos exames anteriores.

Provas anteriores
No e-book de prática penal, os alunos terão acesso direto às últimas provas dos exames
unificados da OAB, bem como a seus respectivos gabaritos.
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Aulas atualizadas
Os atuais Exames são marcados pela influência do Novo Código de Processo Civil e, por isso, da
importância de aulas atualizadas, em face dos inegáveis reflexos no Processo Penal. O prof. Davi André
é um dos autores do Manual de Prática Penal, obra que atenderá as exigências da prova, e que apresentará,
de forma objetiva, as necessárias atualizações.

Como caiu?
Ao longo das
peças
a linguagem

lições, no e-book de prática penal, os alunos encontrarão questões e
profissionais exigidas nos exames anteriores, para que se habituem com
adotada nas respostas.

Marco zero
Antes de iniciar o estudo das lições, os alunos do Exame Final passarão pelo Marco Zero, em que terão
instruções acerca das marcações do Código, o Método 4 passos, as provas anteriores, as regras do jogo,
a decisão sobre a escolha do VadeMecum ou 3x1, o acelerador de vídeos e o levantamento estatístico que
ajudará a focar nas principais peças.

Carga horária
Só de vídeos, com orientações e aulas, são mais de 100 horas/aula, mas é importante que os alunos
dediquem tempo extra para fazer as peças profissionais, resolver os exercícios de fixação e os simulados.

Acessos ilimitados
Durante o período do curso, as aulas ficarão disponíveis para que os alunos assistam quantas vezes
quiserem e, o mais importante, com uma sequência lógica, o que facilita a compreensão dos institutos
que, comumente, são exigidos nos exames da OAB.
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Informações do curso
Programação completa
O Exame Final é desenvolvido em 26 lições, além do Marco Zero e da revisão final.
...

Marco Zero

Lição 1

Aplicação da Lei penal

Lição 2

Fato típico

Lição 3

Ilicitude

Lição 4

Culpabilidade

Lição 5

Teoria dos erros

Lição 6

Concurso de pessoas

Lição 7

Prisões e liberdade provisória (teoria)

Lição 8

Prisões e liberdade provisória (prática)

Lição 9

Procedimentos policiais (teoria)

Lição 10

Ação penal (teoria)

Lição 11

Procedimentos policiais e ação penal (prática)

Lição 12

Penas e medidas de segurança

Lição 13

Prescrição penal

Lição 14

Procedimentos penais

Lição 15

Manifestações do réu

Lição 16

Provas e nulidades

Lição 17

Apelações

Lição 18

Recursos

Lição 19

Recursos

Lição 20

Execução penal

Lição 21

Ações autônomas de impugnação

Lição 22

Competência penal
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Lição 23

Crimes em espécie I: Crimes contra a pessoa, patrimônio, propriedade imaterial, Organização
do Trabalho, sentimento religioso, respeito aos mortos e dignidade sexual.

Lição 24

Crimes em espécie II: Crimes contra a família, incolumidade pública, paz pública, fé pública
e Administração Pública.

Lição 25

Leis penais especiais I: Hediondos (8.072/90) | Tortura (9.455/97) | Drogas (11.343/06) |
Terrorismo (13.260/16) | Sistema Financeiro (7.492/86) | Ordem Tributária (8.137/90 e
8.176/91) | Lavagem de Dinheiro (9.613/98) | Organização Criminosa (12.850/13) | Código
de Trânsito (9.503/97) | Violência Doméstica (11.340/06) | Racismo (7.716/89) | Deficiente
(7.853/89) | Ambiental (9.605/98) | Transplante de Órgãos (9.434/97) | Estatuto do
Desarmamento (10.826/03)

Lição 26

Leis penais especiais II: Juizados Especiais Criminais (9.099/95) | Lei das Contravenções
Penais (3.688/41) | Lei das Loterias (6.259/44) | Código de Defesa do Consumidor (8.078/90)
| Falência (11.101/05) | Interceptação Telefônica (9.292/96) | Estatuto da Criança e do
Adolescente (8.069/90) | Improbidade (8.429/92) | Identificação Criminal (12.037/09) | Perfil
Genético (12.654/12) | Abuso de Autoridade (4.898/65) | Licitações e Contratos (8.666/93)
| Genocídio (2.889/56) | Pacto de São José da Costa Rica (678/92) | Pacto de Nova Iorque
(592/92) | Segurança Nacional (7.170/83) | Formação de colegiado (12.694/12) |
Discriminação à gravidez (9.029/95) | Estatuto do Torcedor (10.671/03) | Planejamento
Familiar (9.263/96) | Propriedade intelectual de programa de computador (9.609/98) |
Proteção à testemunha (9.807/99) | Retenção de documentos (5.553/68)

...

Revisão final

Prazos de matrícula e acesso
A matrícula pode ser realizada imediatamente. Os alunos terão o prazo, para acesso ao conteúdo do
Exame Final, improrrogável, até o dia designado para a realização da 2ª Fase do Exame de Ordem,
contado a partir da confirmação da matrícula. Por isso, quanto antes for realizada a matrícula, mais tempo
para assistir as aulas e cumprir, com tranquilidade, as diversas tarefas que estão programadas, podendo
repetir aquelas que tiver mais dificuldade.
As matrículas ocorrerão no site http://daviandre.com.br/, na aba da OAB, ou diretamente na plataforma
EAD - https://ead.daviandre.com.br/. Clicando em MATRICULE-SE, você será direcionado à
Plataforma EAD do Portal Davi André. Se já é cadastrado, faça seu login para se matricular. Se ainda não
tem cadastro, cadastre-se para fazer a matrícula. Leia com atenção os termos de uso.
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