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COMUNICADO 
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

35º EXAME DE ORDEM UNIFICADO 
 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil torna pública as alterações a seguir do 
Edital de Abertura do 35º Exame de Ordem Unificado, publicado em 20 de abril de 2022, que 
passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens nele 
expressos. 

 

5.2.2. O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do 
gabarito definitivo, em face de erro material em alternativa apontada como a correta para 
quaisquer das questões integrantes da prova. Ocorrendo esta hipótese, por se tratar de mero 
erro material, a correção das provas se dará com base no gabarito republicado, o qual deve ser 
considerado pelos examinandos para todos os efeitos de aferição de seus resultados, não sendo 
hipótese de atribuição de ponto ou anulação de questão. 

5.3. O examinando que desejar interpor recurso contra gabarito preliminar da prova objetiva 
poderá fazê-lo, das 12h do dia 4 de julho de 2022 às 12h do dia 7 de julho de 2022, observado 
o horário oficial de Brasília/DF. 

5.3.1. O examinando que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova 
objetiva, em caso de erro material no somatório final da nota, poderá fazê-lo das 12h do dia 19 
de julho de 2022 às 12h do dia 21 de julho de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

5.3.2. A teor do subitem anterior, o examinando disporá de três dias para a interposição de 
recursos contra o resultado preliminar da prova prático-profissional, das 12h do dia 20 de 
setembro de 2022 às 12h do dia 23 de setembro de 2022, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 

5.4. Para recorrer contra o gabarito preliminar da prova objetiva e dos os resultados 
preliminares da prova objetiva ou da prova prático-profissional, o examinando deverá utilizar 
exclusivamente, nos prazos previstos nos subitens 5.3 e 5.3.1, o Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, no endereço eletrônico http://oab.fgv.br, e seguir as instruções ali 
contidas, sob pena de não conhecimento do recurso. 

5.6. Para a interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva e dos os 
resultados preliminares da prova objetiva ou da prova prático-profissional, o examinando 
informará seus dados cadastrais exclusivamente no campo indicado para tanto, sendo o seu 
recurso registrado única e exclusivamente por seu número de inscrição, de maneira a possibilitar 
à FGV conhecer a identidade do examinando recorrente. A Banca Recursal, porém, quando do 
julgamento do recurso, terá acesso apenas ao seu teor, sem qualquer identificação, assim como, 
no caso de recurso acerca do resultado da prova prático-profissional, terá acesso às folhas de 
textos definitivos do examinando devidamente desidentificadas, de modo a garantir a 
impessoalidade no julgamento do pedido de revisão.  

Brasília, 20 de junho de 2022. 

 

José Alberto Simonetti 
Presidente do Conselho Federal da OAB 
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EVENTO DATA 

Publicação do edital 20/04/2022 

Período de inscrições 25/04/2022 a 02/05/2022 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 25/04/2022 a 02/05/2022 

Resultado preliminar da análise de solicitações de isenção da taxa 19/05/2022 

Prazo recursal contra o resultado preliminar da análise de solicitações 

de isenção da taxa 
20/05/2022 

Resultado definitivo da análise de solicitações de isenção da taxa 01/06/2022 

Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 02/06/2022 

Publicação do edital complementar (reaproveitamento da 1ª fase) 10/06/2022 

Divulgação dos locais de realização da prova objetiva 27/06/2022 

Realização da 1 ª fase (prova objetiva) 03/07/2022 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 03/07/2022 

Prazo recursal contra o gabarito preliminar da 1ª fase 04/07/2022 a 07/07/2022 

Divulgação do gabarito definitivo da 1ª fase e resposta aos recursos 18/07/2022 

Resultado preliminar da 1ª fase 18/07/2022 

Prazo recursal contra o resultado preliminar da 1ª fase (erro material) 19/07/2022 a 21/07/2022 

Divulgação do resultado final da 1ª fase (prova objetiva)  01/08/2022 

Divulgação dos locais de realização da prova prático-profissional 22/08/2022 

Realização da 2ª fase (prova prático-profissional) 28/08/2022 

Divulgação do padrão de resposta preliminar da prova prático-

profissional 
28/08/2022 

Divulgação do padrão de respostas definitivo e do resultado 

preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional)  
19/09/2022 

Prazo recursal acerca do resultado preliminar da 2ª fase 20/09/2022 a 23/09/2022 

Decisão dos recursos acerca do resultado preliminar e divulgação do 

resultado final do Exame 
03/10/2022 

 

ANEXO V – CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 


