APRENDA A MARCAR
SEU VADE MECUM
MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
PERMITIDOS PARA CONSULTA
NA 2ª FASE DO EXAME DA OAB
Descubra o que pode e o que é proibido na marcação do Vade
Mecum no Exame de Ordem.

Olá, tudo bem?
Temos algumas dicas importantes para você, que é nosso aluno de 2ª Fase.
Muitos candidatos possuem dúvidas do que pode ou não pode usar para marcar o Vade
Mecum para o Exame da OAB. A dúvida vai além de métodos para a marcação em si,
abrangendo também os materiais que podem ou não ser utilizados.
Fique atento às nossas dicas a seguir, e saiba como utilizar as regras ao seu favor!

Para começar, vamos esclarecer uma dúvida muito comum: qual a diferença entre a
simples remissão e a construção de um roteiro de peça processual?
A simples remissão está permitida. A construção de um roteiro para uma peça processual
está proibida.
A simples remissão é o ato de indicar no código a existência de leis, artigos e súmulas. Não
é permitido colocar informações extras!
Você não pode indicar uma estruturação de peça jurídica, ou seja, criar um roteiro de ações
que indiquem uma estrutura de peça.
A simples remissão pode ser feita em qualquer lugar do seu Vade Mecum, desde que seja
simples, como por exemplo "Lei Nº 9.099/95". A remissão não pode ser feita em post-its e
outros elementos colocados no Vade Mecum, apenas nas próprias folhas do Vade
Mecum!
No próprio edital do Exame, encontramos o seguinte trecho (pág. 34):
"As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados.
Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente
com o intuito de burlar as regras de consulta previstas neste edital, formulando palavras,
textos ou quaisquer outros métodos que articulem a estrutura de uma peça jurídica, o uso
do material será impedido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando".
Agora que a diferença ficou clara, vamos entender o que é ou não permitido, e como
utilizar as informações ao seu favor! Nas dicas a seguir, lembre-se sempre: tudo o que for
permitido não pode, em hipótese alguma, sugerir estruturação de peça.

SEGUNDO O EDITAL DO EXAME DE ORDEM
O QUE É PERMITIDO:
Legislação não comentada, não anotada e não
comparada.
Códigos, inclusive os organizados que não possuam
índices estruturando roteiros de peças processuais,
remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos
tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou
comparações.
Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais,
inclusive organizados, desde que não estruturem
roteiros de peças processuais.
Leis de Introdução dos Códigos.
Instruções Normativas.
Índices remissivos, em ordem alfabética ou temáticos,
desde que não estruturem roteiros de peças
processuais.
Exposição de Motivos.
Regimento Interno.
Resoluções dos Tribunais.
Simples utilização de marca texto, traço ou simples
remissão a artigos ou a lei.
Separação de códigos por clipes.
Utilização de separadores de códigos fabricados por
editoras ou outras instituições ligadas ao mercado
gráfico, desde que com impressão que contenha
simples remissão a ramos do Direito ou a leis.

É permitido o uso de
marca texto, caneta
e/ou lápis para
sublinhar, circular e/ou
grifar. Porém, não o
utilize de forma a
estruturar uma peça!

Utilize com cuidado
as cores de lápis,
caneta e marca texto.
Nunca as utilize de
forma a roteirizar uma
peça!

Não escreva
nos marcadores. Se
quiser que estes
indiquem algo, os
mesmos devem ser
adquiridos de fábrica já
com as remissões
impressas.

O ideal é separar uma cor
por assunto, porém de
forma a não remeter a uma
peça. Exemplo permitido:
marque tudo de Férias de
uma só cor, tudo de
Flagrante de outra cor, etc.

SEGUNDO O EDITAL DO EXAME DE ORDEM
O QUE É PROIBIDO:
Códigos comentados, anotados, comparados ou com
organização de índices estruturando roteiros de peças
processuais.
Jurisprudências.
Anotações pessoais ou transcrições (desde que não
seja simples remissão de lei ou artigo).
Cópias reprográficas (xerox).
Utilização de marca texto, traços, símbolos, post-its
ou remissões a artigos ou a lei de forma a estruturar
roteiros de peças processuais e/ou anotações
pessoais.
Utilização de notas adesivas manuscritas (ou post-it),
em branco ou impressas pelo próprio examinando.
Utilização de separadores de códigos fabricados por
editoras ou outras instituições ligadas ao mercado
gráfico em branco.
Impressos da Internet.
Informativos de Tribunais.
Livros de Doutrina, revistas, apostilas, calendários e
anotações.
Dicionários ou qualquer outro material de consulta.
Legislação comentada, anotada ou comparada.
Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais
comentados, anotados ou comparados.

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
PERMITIDOS PARA CONSULTA NA
SEGUNDA FASE DO EXAME DA OAB

Não utilize
post-its!

Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da Seccional da OAB presentes no
local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos, seja por grampo, fita adesiva, destacamento
ou qualquer outro meio. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma
aleatória ou partes tais que inviabilizem o procedimento de isolamento retromencionado, o examinando
poderá ter seu material recolhido pela fiscalização, sendo impedido seu uso.
Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova práticoprofissional, sendo garantida ao fiscal advogado a autonomia de requisitar os materiais de consulta para
nova vistoria minuciosa durante todo o tempo de realização do Exame.
O examinando que, durante a aplicação das provas, estiver portando e/ou utilizando material proibido,
ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital, especialmente as
concernentes aos materiais de consulta, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado
do Exame.

Atenção: lembre-se de chegar mais cedo no dia da prova para a conferência do material de consulta.

Exemplo correto da utilização de grifadores.

Exemplo correto da utilização de clips

Exemplo correto da utilização de grifadores

Uso proibido de post-its

Uso proibido de post-its

Uso incorreto de marcadores
em branco

FIQUE DE OLHO!

MARCAR O VADE
MECUM É COISA
SÉRIA!
"

Caso ainda tenha alguma dúvida, assista aos vídeos
tutoriais disponibilizados pelos nossos professores
ou nos procure através do suporte do curso.
Bons estudos!

