


Querido OABeiro!  

 

Para quem ainda não me conhece, sou o Prof. Rodrigo Martins! 

 

Sou o seu professor de Direito Tributário aqui no EstratégiaOAB!  

 

Muito prazer em conhecê-lo ou em vê-lo novamente, acaso já nos conheçamos! 

 

Se você quer me conhecer um pouco melhor, é só clicar aqui para conferir o meu 

curriculum.  

 

Hoje eu vou explicar para você COMO ESTUDAR DIREITO TRIBUTÁRIO PARA 

A 2ª FASE DO EXAME DE ORDEM (OAB). 

 

Vamos lá?  

 

 

1) O pré-estudo 

 

Antes de efetivamente estudar “direito tributário” para a 2ª fase do Exame de 

Ordem, você precisa compreender a prova, o que precisa para respondê-la e, 

principalmente, como se preparar.  

 

É o que eu chamo de “pré-estudo”, que lhe dá todo o alicerce, toda a base para 

então desenvolver o estudo do direito tributário propriamente dito.   

 

Nessa fase de pré-estudo você precisa conhecer as estatísticas da prova, isto é, 

tudo aquilo que o examinador mais gosta de cobrar!  
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Com base nisso é possível construir um bom Plano de Estudos, distribuindo as 

matérias segundo o seu tempo disponível e conforme a maior ou menor 

importância de cada tema.  

 

Passo seguinte sugerimos que você compreenda o espelho de correção de 

prova (padrão de respostas) que é divulgado a cada edição do exame.  

 

Essa compreensão lhe permitirá entender como a banca distribuiu a pontuação 

da prova e, desse modo, o que considera mais e menos importante.  

 

Também é essencial aprender, nessa fase de pré-estudo, quais os materiais e 

procedimentos permitidos e proibidos no dia da prova, ou seja, qual o tipo de 

código ou vade mecum adequando, como escolhê-lo, quais as marcações que 

podem ser feitas, como podem ser feitas, se é possível utilizar marcadores etc.  

 

É igualmente importante aprender a utilizar o índice alfabético remissivo do 

código ou vade mecum! Pois é isso que lhe salvará em caso de um “branco” 

(falha na memória) ou acaso você simplesmente não saiba qual é a resposta a 

uma questão ou à peça prático-profissional.  

 

Compreendidos todos esses elementos, você já poderá aprender, enfim, como 

responder a prova: que caneta usar, de que cor, o que fazer em caso de erro de 

escrita, como usar símbolos e abreviaturas, por onde começar a responder a 

prova (pela peça ou pelas questões), como administrar o tempo de prova etc.  

 

Tudo isso é tão, mas tão importante, que é abordado na primeira videoaula 

do nosso curso!  

 



Pensamos que o aluno terá maior facilidade em entender “aonde” precisa chegar 

(aprovação) se tiver um bom ponto de partida!  

 

Por isso essa base é FUNDAMENTAL! 

 

 

2) Estudando o direito material tributário  

 

Construída aquela base do pré-estudo, você deve passar para o estudo do direito 

material tributário.   

 

Talvez você ainda não tenha pensado a respeito, mas o domínio do direito 

material tributário é o grande diferencial para a sua aprovação. 

 

De fato, sabemos que a prova é composta por 1 peça prático-profissional e por 

4 questões discursivas (que em verdade são 8, já que cada questão se desdobra 

em duas indagações). A peça vale até 5,0 pontos e as questões, somadas, 

totalizam os outros 5,0 pontos dos 10 totais da prova, sendo que você precisa 

de no mínimo 6,0 pontos para ser aprovado. 

 

Pois bem. Se você observar bem, as 4 questões (que valem até 5,0 pontos) 

cobram, preponderantemente, direito material tributário (só eventualmente o 

examinar faz uma questão sobre processo tributário). 

 

Portanto, para garantir até 5,0 pontos nas questões discursivas, você precisa 

dominar o direito material.  

 

Ainda sobre isso, ao observarmos os padrões de respostas das peças prático-

profissionais divulgados pela FGV nas últimas 26 edições do Exame, 



constatamos que dos 5,0 pontos correspondentes à peça, algo em torno de 2,0 

a 3,5 pontos foram obtidos com o direito material que as fundamentaram (as 

peças). 

 

Portanto, é fato: de 7,0 a 8,5 pontos da sua prova são obtidos a partir do seu 

conhecimento de direito material tributário!  

 

Logo, o candidato que em sua preparação se dedica somente ou quase que 

somente ao processo tributário (identificação e estruturação das peças) comete 

um grave erro!  

 

É preciso “dominar” o direito material! Não vou me cansar de repetir isto!   

 

Por isso sempre dedicamos as primeiras aulas do nosso curso a uma 

revisão aprofundada do material tributário.  

 

De fato, os livros digitais (PDF’s) das nossas primeiras aulas apresentam a você, 

de forma resumida e simplificada, toda a teoria do direito material tributário, 

destacando, ainda, as principais decisões dos Tribunais Superiores, 

principalmente aquelas sumuladas, já que a FGV vem exigindo muito 

conhecimento de jurisprudência em suas provas.  

 

É um material “enxuto” e objetivo, porém, sem deixar de ser completo. 

 

Os nossos livros digitais são complementados por videoaulas, nas quais a 

matéria é didaticamente exposta numa verdadeira AULA!  

 

 

3) Marcações de artigos e de súmulas no código ou no vade mecum 



 

Como você precisará efetuar diversas marcações em seu código ou vade mecum 

(desde que no padrão permitido pela banca), já que as marcações facilitam muito 

a resolução da prova, você deve aproveitar para fazê-las na medida em que vai 

estudando, destacando em seu material os artigos e súmulas mais importantes. 

 

Por serem muito importantes, sempre indicamos, em cada videoaula, quais as 

principais marcações que o nosso aluno deve fazer em seu material!  

 

 

4) Estudando o processo tributário  

 

Talvez você duvide do que eu vou lhe explicar agora: para fins e exame de 

ordem, o direito processual tributário não é tão difícil assim! 

 

De fato, não é tão difícil identificar, estruturar e redigir uma peça prático-

profissional de direito tributário, seja uma inicial ou um recurso. 

 

Você vai saber identificar, com a mais absoluta certeza, qual a peça cabível! Não 

tem como errar!  

 

O mais difícil, acredite, é saber “o que colocar nela”, ou seja, é identificar o direito 

material aplicável ao caso!  

 

É justamente por isso que insistimos no estudo do direito material tributário.  

 

Pois bem. Após “estar dominando” o direito material, você deve começar a se 

dedicar ao estudo do direito processual tributário. 

 



Por isso, após realizarmos uma breve exposição de noções introdutórias de 

processo, dedicamos todas as outras aulas do nosso curso ao ensino da 

TEORIA e PRÁTICA do direito processual tributário. 

 

Devidamente amparado no conteúdo teórico processual, você deve passar, 

então, ao aprendizado relativo à identificação, estruturação e redação de todas 

as peças prático-profissionais que podem ser cobradas na 2ª Fase do Exame de 

Ordem, das iniciais aos recursos. 

 

Os nossos livros digitais (PDF’s) e as nossas videoaulas têm essa proposta: 

ensinar a teoria do direito processual tributário e a partir da teoria ensinar como 

identificar, estruturar e a elaborar cada uma das peças prático-profissionais, das 

iniciais aos recursos! 

 

Inclusive eu elaboro a primeira peça prático-profissional junto com o aluno! 

Passo a passo! Fazemos a leitura, a identificação, o rascunho e a elaboração da 

peça, como se fosse o dia da prova! Eu praticamente “pego na mão” do aluno!  

 

Isso é importante para demonstrar que existe um ritual! Um roteiro a ser seguido!  

 

Após elaborarmos “juntos” a primeira peça, recomendamos, em nossas aulas, 

que o aluno utilize “modelos” ao elaborar, sozinho, as suas peças (somente as 

suas primeiras), pois isso fará com que ele aprenda, rapidamente, como 

estruturá-las.  

 

Por isso, além da parte teórica, os nossos livros digitais (PDF’s) trazem os 

modelos de cada uma das peças, com comentários de todos os aspectos das 

peças prático-profissionais das provas anteriores. 

 



Na medida em que o aluno vai aprendendo, ele deverá – obviamente – 

abandonar os modelos.  

 

Em pouco tempo ele mesmo percebe que não precisa mais deles! Neste 

momento ele percebe que aprendeu!  

 

Obviamente, também em relação ao processo você precisará efetuar marcações 

em seu material. 

 

Por isso sempre indicamos, em cada videoaula, quais as principais marcações 

que você deve fazer em seu material!  

 

 

5) A preparação deve incluir a análise e resolução de questões discursivas  

 

Já destacamos acima a importância do estudo do direito material 

tributário, pois as questões discursivas da prova – que valem até 5,0 pontos – 

quase sempre exigem o conhecimento do referido direito material.  

 

Então é muito importante incluir em sua preparação a análise e 

resolução de questões discursivas.  

 

Por isso os nossos livros digitais e as nossas videoaulas são 

permeados com a análise e comentários de todas as questões discursivas que 

a OAB/FGV já “cobrou” na 2ª Fase do Exame de Ordem. 

 

Isso permite que você identifique como as matérias vêm sendo objeto 

de questionamento pela OAB/FGV e, dessa forma, como elas podem “aparecer” 

na sua prova! 



 

 

6) É muito importante praticar 

 

Além de aprender estudando, é preciso aprender fazendo! 

 

Por isso é extremamente importante aplicar o que você aprendeu! Há uma frase 

que já se tornou um clichê, mas que é de uma verdade incontestável: o treino 

leva à perfeição!  

 

Principalmente porque a OAB/FGV tem um estilo bastante peculiar de exigir as 

matérias na 2ª fase do Exame de Ordem: as questões são apresentadas na 

forma de casos práticos, que exigem, portanto, além do conhecimento teórico 

e/ou jurisprudencial, uma adequada interpretação voltada à aplicação prática dos 

conceitos.  

  

E isso só se aprende fazendo!  

 

Por isso incluímos muitos simulados em nosso curso!  

 

Nesta edição do Exame de Ordem teremos 5 simulados, sendo que 3 deles 

serão individuais, ou seja, os alunos elaborarão uma peça e responderão a 

quatro questões discursivas inéditas em cada um dos simulados, que serão por 

mim corrigidas (com base nos mesmos critérios de correção utilizados pela 

OAB/FGV) com posterior feedback ao aluno, e os outros 2 contarão, 

diferentemente, com correção geral, na forma de gabarito comentado.   

 

 

7) Fórum de Dúvidas 



 

Como até mesmo os alunos mais preparados têm dúvidas, é 

importante ter com quem tirá-las! 

 

Além de sanear as dúvidas, ter a quem pedir orientações, indicações, 

esclarecimentos etc.  

 

Por isso mantemos um Fórum de Dúvidas no portal do aluno para que 

possam entrar em contato diretamente comigo a qualquer momento! 

 

 

Últimas considerações 

 

Procuramos explicar acima como obter a sua tão sonhada aprovação 

na OAB! 

 

É uma metodologia que vem dando certo, com excelentes resultados 

na 2ª fase do Exame de Ordem! 

 

Agora, é com você! 

 

Acaso queira falar comigo, pode me procurar no Instagram: 

@professorrodrigomartins. 

 

Um forte abraço e bons estudos! 

 

 

Prof. Rodrigo Martins 
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