


Olá, pessoal! 
 
Hoje estou aqui para falar um pouco da segunda fase do exame da OAB em 
Direito Penal. 
 
A segunda fase do Exame da OAB é uma prova bastante peculiar, pois é 
eminentemente prática. Mesmo as questões que abordam aspectos teóricos 
acabam exigindo algum conhecimento sobre a “providência” a ser adotada pelo 
advogado no caso concreto. 
 
Assim, é fundamental estudar os pontos da matéria relacionados às providências 
que um advogado pode adotar no processo penal. Recursos, revisão criminal, 
pedido de relaxamento de prisão, apresentação de resposta à acusação, alegação 
de nulidade, etc., são temas cruciais para a preparação. 
 
Dentre os crimes em espécie, existem alguns que são mais cobrados que outros, 
como os crimes contra a vida, os crimes de furto e roubo, etc. 
 
Diante disso, e considerando que o candidato geralmente não dispõe de muito 
tempo, é fundamental: 
 

 Dar mais atenção aos temas mais importantes 

 Praticar bastante 
 
Com relação aos temas mais importantes, separei aqueles que eu entendo devam 
ser obrigatoriamente estudados e também devam ser revisados antes da prova. 
São eles: 
 
DIREITO PENAL 
➢ Princípio da insignificância 
➢ Lei penal no tempo 
➢ Teoria do delito 
❑ Consumação e tentativa 
❑ Dolo e culpa 
❑ Excludentes de ilicitude e culpabilidade 

➢ Erro 
➢ Concurso de crimes 

 
➢ Crimes contra a pessoa: Crimes contra a vida, lesões corporais e crimes 

contra a honra 
➢ Crimes contra o patrimônio: furto, roubo, extorsão, estelionato e 

receptação 
➢ Demais crimes:  
❑ Estupro, estupro de vulnerável 



❑ Falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica 
❑ Peculato, corrupção passiva, concussão, contrabando e descaminho, 

favorecimento real e favorecimento pessoal, exercício arbitrário das 
próprias razões 

❑ Tráfico de entorpecentes e afins 
❑ Crimes hediondos 

 
Teoria da pena 
➢ Sistema trifásico 

❑ Pena-base 
❑ Agravantes e atenuantes 
❑ Causas de aumento e diminuição 

➢ Regimes iniciais de cumprimento 
➢ Substituição por pena restritiva de direitos 
➢ Suspensão condicional da pena e Livramento condicional 

 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
➢ Lei processual penal no tempo 
➢ Inquérito policial 

❑ Instauração 
❑ Prazo de conclusão 
❑ Arquivamento (forma e efeitos) 
❑ Acesso do advogado aos autos 

➢ Ação penal 
➢ Competência 
➢ Citações e intimações 
➢ Recursos 
➢ Juizados especiais criminais 
➢ Prisão cautelar 
➢ Liberdade provisória e fiança 
➢ Provas ilícitas 
➢ Resposta à acusação 
➢ Emendatio libelli e mutatio libelli 

 
 
É claro que estes não são os únicos temas que você deve estudar, mas estes 
possuem especial relevância. 
 
Dentre estes que citei, dou um destaque ainda maior aos temas relacionados à 
pena (aplicação da pena, regime de cumprimento, etc.), por QUASE SEMPRE são 
objeto de cobrança na peça prática. Se a sua peça for uma apelação ou for 
memoriais (40% de chance de ser uma dessas), provavelmente você terá que 



levantar alguma tese subsidiária relativa à pena (atenuantes, substituição por 
restritiva de direitos, regime inicial de cumprimento, etc.). 
 
Mas, professor, devo estudar só os livros digitais (PDFs) ou só as videoaulas? Ou 
estudo ambos? 
Minha recomendação é que você estude ambos, começando pelo PDF. Assim, 
quando você for assistir a videoaula, já terá uma boa base porque já estou a parte 
escrita. 
 
Se você não tiver tempo (só neste caso!), e precisar estudar só por um dos 
materiais, recomendo estudar pelo livro digital (PDF), e utilizar a videoaula como 
forma de esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro quando do estudo 
do PDF. 
 
Revisões são importantes? Demais. O ciclo de aprendizado passa por revisar 
aquilo que foi estudado, para evitar a perda do conteúdo. Você pode revisar de 
acordo com sua disponibilidade de tempo: revisões diárias, revisões semanais, 
etc. Recomendo que você dedique pelo menos 04h por semana para revisar 
aquilo que estudou, além de programar uma revisão final, na semana anterior à 
prova. 
 
 
Na semana que antecede a prova, inclusive, é importante que você separe pelo 
menos 2h diárias para revisar as peças práticas e suas hipóteses de cabimento, 
estrutura, etc., dando preferência a três delas: apelação, memoriais e resposta à 
acusação. 
 
É isso, pessoal.  
 
Bons estudos! 
Prof. Renan Araujo 
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