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Tá aqui pessoal, EU FUI APROVADO!

Então você, você também pode ter

essa mesma alegria que eu estou

sentido agora, passar por essa

mesma emoção que eu passei, confiar,

confie no professor Almir Fernandes

e sua equipe, profissional capacitado

e que pode trazer para você esse

mesmo resultado que eu tive, o meu

muito obrigado professor Almir

Fernandes!

Dr. Alexandre Ferreira de Melo



Marcelo Eustáquio das Graças

Dr. Angelo Augusto

Deixo meu agradecimento, eu sou
militante do exame da ordem pois sou
formado desde 2006 e após 12 anos eu
obtive essa conquista que é
impressionante! 

Dra. Carla Fermin

Graças a Deus hoje eu consegui
realizar o meu grande sonho que é
passar na prova da OAB e fazer minha
inscrição na OAB daqui da Bahia, muito
obrigado Dr. Almir!

Hoje foi o dia do meu juramento na
ordem e eu só tenho a agradecer ao
professor Almir, muito obrigada! Valeu
professor! 

Dr. Angelo Augusto

Dr. Renato Maciel Pinto 

Prestei o exame por 27 vezes
ininterruptas para alcançar meu alvo,
a aprovação! Fui orientado pelo
professor Almir Fernandes e alcancei
a tão sonhada aprovação, o que mudou
minha vida, meu conceito, meu status,
minha gratidão ao professor e doutor
Almir Fernandes!

Dr. Rodrigo Sanches de Souza

Dra. Valdenise Martins Rodrigues 

Doutor muito obrigada pela dedicação,
pelo seu profissionalismo, eu só quero
agradecer ao senhor por me ajudar a
conquistar o meu sonho, muito
obrigada!

Dra. Viviane Jessica dos Santos Correia

Com o Dr. Almir Fernandes eu senti toda
confiança e Graças a Deus consegui
com ele obter a minha aprovação.
Fiquei muito feliz, depois ele me deu um
feedback, parabenizando, é um
profissional capaz, eficiente!!



Marcelo Eustáquio das Graças

Eu passei Na OAB! Com a ajuda do professor Almir
Fernandes do Mapa do Direito! Vocês não sabem a
alegria que eu estou vivendo, por ter sido um ex-
morador de rua, um ex-alcoólatra, um ex mendigo e
agora ser advogado, passei no XXX da ordem com a
ajuda do professor Almir Fernandes

Eu passei na 2ª fase com o auxílio do
professor Almir Fernandes, mudou
totalmente porque eu estava com minha
vida travada, eu não tinha como tomar
decisão nenhuma, pra você ver, com minha
idade já 46 anos a gente tem muita coisa
pra decidir com pouco tempo, foi uma
alegria muito grande eu gostaria que
muitas pessoas tivessem essa alegria
também de passar na prova da ordem!

Dr. Paulo Leite de Menezes

Dr. Raimundo Costa de Moraes

igor souza

Flanklin Calixto

Clarissa Araújo da Silva

Dra. Edileuza Ferreira

Hoje eu estou aqui para agradecer ao
Dr. Almir Fernandes porque ele é o
responsável pela minha aprovação no
exame de ordem e eu estou muito feliz!



Marcelo Eustáquio das Graças

Eu só tenho a agradecer ao Dr. Almir, pela
atenção, pelo carinho, que foram essenciais
na minha aprovação

Dra. Caroline Regert Moreira

Dra. Ana Patrícia de Freitas Limas

Eu fui aprovada no 23º exame da ordem
Graças a Deus e ao Dr. Almir Fernandes!

Dra. Bruna Miranda

Através dele eu realizei o meu sonho de ser
aprovada na OAB, muito obrigada Dr. Almir,
serei eternamente grata

Consegui a aprovação com um trabalho muito
bem feito, objetivo, foi sucesso, muito
obrigada professor Almir!

Dra. Stéfany Alves Correa

No 5º ano do Direito já consegui minha
aprovação na OAB graças ao professor Almir
com seu trabalho idôneo e sério.

Dra. Liliane Rocha

Josedec Lima



Hoje eu sou advogado, tá aqui minha
OAB, feliz da vida e devo muito ao
Mapa do Direito!

O professor Almir me ajudou muito porque
no 9º período, quando eu fiz o exame de
ordem, ele ministrava as disciplinas de
Direito do Trabalho e Direito Processual
do Trabalho e fazia várias palestras na
faculdade sobre o tema, eu tive a
oportunidade de assistir e conversar com
elas sobre as didáticas de estudo para
aprovação no Exame de Ordem e graças a
Deus ele me passou várias dicas e
planejamento de estudo, eu pude
absorver bem e consegui a aprovação no
exame de ordem, então eu agradeço muito
o professor Almir e espero que a ajuda
que ele me passou ele possa passar para
muitos de vocês!!

Eu acessei o site, pulei, gritei de
alegria, vi o meu nome na lista de
aprovados! Muito obrigado Prof. Almir!

Dr. Thiago Soares Heloisa Barbosa

Camila Cirilo

Dr. Paulo Roberto Gonçalves

Eu confiei nele e consegui ser
aprovado!

Dr. Edson Mauro

Dr. Álvaro Alves Pires 



Fui aprovada no XXIX exame da
ordem, eu tô passando aqui para
dizer pra vocês que podem confiar no
trabalho do professor Almir!

Dra. Anésia Tereza dos Reis Santana

Ericka Yanna Guimarães Santa Cruz

Angela Correia

Nei RochaDr. Márcio Januário Gomes

Um trabalho muito sério do
professor Almir, um trabalho de
muita dedicação, o que resultou na
minha aprovação, agradeço muito a
equipe do professor Almir que me
apoiou e o que eu tenho a dizer é que
é um trabalho sensacional, um
trabalho excepcional que o
professor Almir vem fazendo! 

Dra. Isabela Reigota Silva Ferreira

Prestei o XXVIII exame da ordem
onde eu obtive o sucesso com a
ajuda do Dr. Almir!



Dr. Bruno Rodrigues da Silva

Graças e todo esforço, a todo empenho da
equipe do Professor Almir Fernandes eu
consegui a minha tão sonhada aprovação!
Então eu quero dizer para você que o
trabalho do professor Almir Fernandes é um
trabalho de qualidade, um trabalho de
competência e vale a pena, eu estou o mais
novo aprovado advogado da família! 

Dr. Hilda Maria Haubert 

Eu agradeço ao Dr. Almir pela sensação
maravilhosa que é, após tanta batalha,
tanto envolvimento da família, dos amigos,
dos colegas do trabalho, de todo mundo que
se envolve com a gente em busca dessa
aprovação na OAB, ter o nome da gente
aprovado, foi uma conquista de todos nós e
eu só tenho a agradecer e recomendar o
trabalho dele, muito obrigado Dr. Almir!

Dr. Alexandre Signoretti Botazini

Eu gostaria de agradecer o professor
Almir, se não fosse a dedicação que ele
teve, com certeza eu não teria alcançado a
minha aprovação, muito obrigado!

Anderson Alves

Adriana Evaristo 

Márcio Duques

Katia Piamonteze

Aldo Góes



Dr. Sarah Melo

Eu sou muito grata ao Almir porque
graças ao excelente trabalho que ele
realiza eu obtive aprovação na 2ª fase
da OAB!

Aline Rocha

Dayane Cardoso

Dr. Claudiney Silva Moura

Fui aprovado estou muito feliz, dei
credibilidade ao trabalho dele, a equipe
dele, foi um trabalho realizado com
sucesso, estou muito feliz pela minha
aprovação.

Val Haranda

Edimilson Torres

Dr. Waldir Santana

Pela seriedade dele, pelo trabalho dele
que eu consegui minha aprovação, eu só
tenho que te agradecer Dr. Almir! Muito
obrigado!

Bianca Vilas Boas

gell araujo



Eu passei na OAB! Aos 62 anos de idade
enquanto muitos colocam o pé no freio eu
coloquei o meu no acelerador, com foco e
determinação eu passei, pude contar com
excelentes professores e dentre os quais
eu destaco um, o professor Almir
Fernandes, no qual eu tive o prazer de
ter como professor na graduação e após
na pós-graduação. É um professor
centrado, de notório saber jurídico, boa
dicção, aulas planejadas e bem
explicadas, facilitando assim nosso
aprendizado para que possamos alcançar
nosso objetivo que é passar na OAB!
Obrigado professor!

Dr. Marcos Rodrigues

Ontem recebi minha vitória e acredito que
o colega também tenha recebido a dele
em me ver aprovado, e isso foi através do
seu trabalho, do seu empenho
profissional. Dr. Almir, serei eternamente
grato ao senhor!

Dr. Jafet Rodrigues dos Santos

Olá desbravadores de meu Brasil, meu
nome é Jafet, sou do Estado de Alagoas,
passei no exame de ordem graças a
assessoria que obtive do professor Almir
Fernandes! Valeu a pena, estou muito
feliz, obrigado Dr. Almir e sua equipe,
estarei eternamente grato!

Josildete Pinheirox

milton brito

Dr. José Lourenço

Cleiton Ribeiro

Dr. Laudemir Vicente

Muito obrigado Dr. Almir Neto por ter me
ajudado a realizar esse meu sonho!



Eu passei no Exame da Ordem, no exame
XXXI, vou tá trocando a chave de fenda
pela caneta, isso vai ser uma mudança
muito eficiente na minha vida, chegar na
idade que eu cheguei e consegui uma
formação não é para todo mundo. Eu
tenho que agradecer bastante,
agradecer de coração o Professor Almir
Fernandes, o professor conseguiu passar
pra gente de forma bem eficiente,
técnicas que favorecem os estudos, que
apliquei na prova da ordem, nas provas
da faculdade, no meu tcc, hoje com
orgulho serei advogada na área
trabalhista e previdenciária, Dr.
Professor, meus sinceros agradecimentos!

luciana de assiz garcia

Patricia Pinheiro

Marcia Carvalho

Johny Wodson

Dr. Willian dos Reis

Consegui minha aprovação no 18ª exame da
OAB graças ao Dr. Almir Neto!

Dr. Leandro Nunes da Cruz

Dr. Sérgio Furtado de Lima

Através do Dr. Almir tive o prazer de
passar no 19ª exame da ordem! Desejo a
todos muito boa sorte e fiquem com Deus!



Na 2 fase foi muito legal porque eu estava
pegando aula com ele, e ele dava dicas
durante a prática de como executar as
peças, as dicas para não perder tempo na 2ª,
agradeço muito ao professor, sempre
disponível, sempre dedicado a aprovação dos
alunos no exame de ordem, foi marcante
porque foi a primeira vez que tentei e eu
consegui! 

Obtive a aprovação no 19ª exame com a ajuda
do Almir que eu indico a todos!

Dr. Rodrigo Honório

Dra. Katrine Costa Braga

Ele foi muito sério, muito competente, me
respondeu muito rápido aos e-mails, ao
whatsapp e foi graças a ele que eu consegui
minha aprovação! Muito obrigada Dr. Almir! 

Dra. Letícia David Moura

Íngrid Reis

Éder Salles

Vanderson Nogueira de Oliveira

Sahiara Almeida

Sahiara Almeida



Marcelo Eustáquio das GraçasJuliana Mota

bela Silva

Dra. Helene Cristine

Graças a Deus e ao Dr. Almir eu consegui
ser aprovada no 21º exame da OAB! 

Dr. Edson Carlos Faiz

Sou do interior do Paraná e gostaria de
agradecer imensamente ao Dr. Almir pela
minha aprovação no 20º exame da OAB!

Eu passei na prova ordem! Procure o Dr.
Almir, ele é uma pessoa maravilhosa,
explica bem, te recebe bem, explica tudo o
que você precisar. O meu nome vai ficar
como legado na minha família, para meus
familiares, netos e outros que por ventura
virão! Obrigado Dr. Almir, agradeço a
realização dos meus sonhos a sua
competência!

Dr. Edson Carlos Faiz

Dra. Marisa da Silva Almeida 

Eu fui agraciado com a aprovação no
exame de ordem! 
Se eu tiver que falar o que significa essa
aprovação para todos vocês, eu digo a
vocês que é um divisor de águas na minha
vida, eu já batalho a bastante tempo, não
sou tão jovem assim mais e agora eu vou
ter a oportunidade de modificar
totalmente tudo aquilo que eu tinha
planejado para a minha vida. Eu agradeço
muito ao professor Almir e sua equipe e
indico, eu consegui, eu estou aprovado!



Dra. Samarah Lahysa

Graças a Deus deu certo, estou aprovada,
graças a Deus e a ajuda do Dr. Almir

Eu fui aprovada no 25º exame da Ordem dos
Advogados do Brasil e agradeço ao Dr. Almir
Neto e sua equipe!

Dra. Nadir Aparecida Silva

Eu estou muito feliz pois fui aprovada no XXX
exame da OAB! Eu passei o ano estudando
para a OAB, tive muitos empecilhos, já estava
cansada e desestimulada, mas graças a Deus
e ao Dr. Almir eu consegui passar! Muito
obrigada Dr. Almir, eu estou muito feliz você
ajudou a realizar o meu sonho!

Dra. Wanessa Tatiana Alves de Menezes

Dr. Wallison Nogueira

Professor Almir eu quero te agradecer
imensamente, você fez parte disso tudo, e
hoje eu sou um Dr. Graças a Deus e a vocês!

Eu fico contente em poder contar com o
grupo, com a equipe para enfim contar com a
vermelhinha e quando vê aquele tão
sonhado aprovado, o emocional não
aguenta! 

Dr. Eduardo Henrique de Oliveira

Dra. Maria Sonia Silva

: Estou imensamente agradecida, foi muito
bom passar por aquela pesquisa e
encontrar vocês, agradeço muito, graças a
Deus e a vocês não vou mais ficar
acompanhando a página da FGV para saber
sobre a prova!



Dr. Gilmar Pereira de Brito

Muito obrigado Dr. Almir, me ajudou bastante,
agora é entrar para o time dos advogados e
começar a vida!

Dr. Carlos Augusto Dezotti Filho 

Dr. Wellington Donizete

Foi a cereja do bolo, muito obrigado pela
dedicação, pelo trabalho, tenho certeza que
muitas pessoas foram felizes com a ajuda do
senhor! Foi sensacional, muito obrigado
professor!

Dra. Mariana Katia de Araújo

Obrigado pela ajuda que vocês me deram,
agradeço a Deus, que Deus abençoe vocês
poderosamente para ajudar outras pessoas
que virão, eu sempre vou indicar o Mapa do
Direito!

Nada mais fácil do que a gente externar o
agradecimento pelo seu tempo, pela sua
dedicação, eu me sinto muito grato.

Dr. Wilson Gonzaga de Barros

Depois da ajuda do professor eu consegui
passar na temida prova da OAB, alcançar o
resultado necessário, um sonho realizado,
uma luta intensa!

As técnicas apresentadas pelo professor
Almir, pra mim foram muito importantes e
motivadoras para continuar, faz muito tempo
já que eu saí da faculdade e agora estou
retornando com muito afinco, então agradeço
imensamente essa apresentação e a didática
do professor Almir!

Dr. Paulo Leonel Mendes



Sheile Regina de Souza 

Dra. Rafaela Barbosa 

Com essa técnica que o professor Almir tem
nos apresentado, de estruturar, separar as
teses, faz com que você treine e não esqueça
e identifique corretamente e some seus
pontos!

Eu consegui passar em uma vaga de estágio
por conta das dicas que foram dadas durante
as aulas do professor Almir, as dicas eram
pra OAB e eu apliquei na prova de estágio, de
600 pessoas eu fui a número 1 selecionada!

José Araújo

Dra. Sheile Regina de Souza 
Naldicea Cunha

Janaína Cristiane

Claudio Allan



Sheile Souza

Selma Luchs 

Eugenio Argollo

Flávia Araújo

Carlinhos Dezotti



Augusto Otavio

Beatriz De Souza

Rafaela Barbosa

Sueli Aparecida

Eliane Rabelo

Maristson De Souza Leal



Cris Ara

Valdomiro Neto

Wesley Silva Alves

Ze Zee

Caroline Souza



Fabio Ramos Sônia Maria Cascaval

Gil Rocha

Heloisa Barbosa

Izabely Lima

Fabiana B AmACHI



Paula Yuri ashiro

sebastiao elvio

Ira Leite

Oswaldo da Silva Filho

Marroni PM

Gertrudes

Paulo Augusto Silva

Elon Machado

andressa.studygram

michelinegalvao



angela52vbgmail

lindaveralindarosieny_tomaz

eu.djorgenes

patryciapiva salimsaidrj



vitor.refaelvra

ira.andrade


