
1

TÓPICOS DE 

ÉTICA PROFISSIONAL
Professor Thiago Gomes

www.professorgomes.wordpress.com

http://www.facebook.com/tgluiz

QUAL A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA PELO 

ADVOGADO EM RAZÃO DE SEUS SERVIÇOS?
(Honorários Advocatícios –Art. 22 a 26, EAOAB, Art. 48 a 54,CED)

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –DEFINIÇÃO PRELIMINAR
 Remuneração pecuniária devida ao advogado pelo cliente em razão dos

serviços judiciaisou extrajudiciaisprestados.

 PONTOS A SEREM DESTACADOS
 Os honorários tem natureza alimentar.

 Vedação à cobrança abaixo dos limitesdefinidosem tabela.
 Aviltamentodoshonoráriosgeracensura.

 Inexistindo regra em contrário, serão devidos os honorários 1/3 no início do

serviço,1/3 até a decisão de primeirainstânciae o restante no final.

 Podem ser recebidos por sistemade cartão de crédito.
 Chequeenotafiscalpodemserprotestadosenquantoafaturaeduplicatanão.
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QUAL A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA PELO 

ADVOGADO EM RAZÃO DE SEUS SERVIÇOS?
(Honorários Advocatícios –Art. 22 a 26, EAOAB, Art. 48 a 54,CED)

 PONTOS A SEREM DESTACADOS
 Falecimento ou incapacidade do advogado transmite a seus sucessores ou

representantes legaisdo direitoaos honorários, inclusiveos sucumbenciais.

 Emolumentos, custas e serviços auxiliares devem ser pagos pelo cliente e, se

antecipados pelo advogado, são ressarcíveis atualizados monetariamente

mediante comprovação documental.

 A compensação de créditos pelo advogado pode ocorrer se houver

previsãono contrato ou autorização especial do clientepara tal.
 EAOAB X CED: AQUIESÊNCIA do profissional permite redução dos honorários diante

de acordo realizado pelo cliente e parte contrária. (Art.24,§4º,EAOAB)X A solução do litígio por

meiosALTERNATIVOSEXTRAJUDICIAISnãopermiteareduçãodehonorários.(Art.48,§5º,CED)
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QUAL A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA PELO 

ADVOGADO EM RAZÃO DE SEUS SERVIÇOS?

 HONORÁRIOS CONVENCIONADOS
 Não exige forma especial, sendo contratados preferencialmente por

escrito.(Art.48,CED)

 São os fixados livremente entre advogado e cliente, não sendo inferiores

ao valor indicado por tabela do ConselhoSeccional.

 Devem observar, entre outros fatores, a complexidade, experiência e

dedicação a seremexigidasdo advogado.

 CLÁUSULA QUOTALITIS
 Condicionaorecebimentodoshonoráriosaosucessodademandaemcontratoescrito.

 Representados em pecúnia os honorários contratados por quota litis + sucumbência

nãopodemsuperaravantagemeconômicadocliente.
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QUAL A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA PELO 

ADVOGADO EM RAZÃO DE SEUS SERVIÇOS?
 HONORÁRIOS CONVENCIONADOS

 CLÁUSULA QUOTALITIS
 A participação doadvogado embensparticularesde cliente, comprovadamente sem

condições pecuniárias, só é tolerada em caráterexcepcional, e desdequecontratada

porescrito.

 Os honorários poderão incidir nas parcelas vencidas e vincendas, atendidos os

requisitosdamoderaçãoedarazoabilidade.

 HONORÁRIOS ARBITRADOS JUDICIALMENTE
 É aplicado diante da inexistência de convenção anterior do advogado e

cliente, divergência entre eles no tocante ao valor dos honorários não

constantes em contratoescritoou ainda pela atuação do advogado

indicado ante a impossibilidadeda Defensoria.
 Nãopodeser inferioraosvaloresestabelecidosportabeladoCons.Seccional.
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QUAL A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA PELO 

ADVOGADO EM RAZÃO DE SEUS SERVIÇOS?

 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
 Valorespagos ao advogado pelaparte vencida.

 Constituemdireitodisponíveldo advogado. ADIN1194xArt.24,§3º,EAOAB

 Pode ser cumulado com os honorários contratados. Sua soma não pode

exceder avantagem pecuniáriaauferidaao cliente.

 Execução dos honorários sucumbenciais pode ser promovida nos mesmos

autos da ação em que tenhaatuado como advogado, se assim lheconvier.

 Honorários Sucumbenciais no substabelecimento

 Repartido entre substabelecente e substabelecido de acordo ajuste por eles

realizadoouaindadeacordoaproporcionalidadedeatuação noprocesso.

 OAB e TED poderão atuar como mediadores em questões envolvendo honorários

sucumbenciaisentreadvogados
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QUAL A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA PELO 

ADVOGADO EM RAZÃO DE SEUS SERVIÇOS?

 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
 Honorários Sucumbenciais no substabelecimento

 Processos administrativos levados ao TED relacionados à distribuição de

honoráriossucumbenciaisserãopreliminarmenteconciliáveispor partedo relator.

 PRAZO PARA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS
 São cinco anos  contados:

 Do vencimento do contrato, se houver;

 Do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

 Da ultimação do serviço extrajudicial;

 Da desistência ou transação;

 Da renúncia ou revogação do mandato.

 Cincoanos é o prazo parao cliente cobrar a prestação de contas.

Na cobrança judicial de

honorários advocatíciosoCED

determinaarenunciaprévia.
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?
(Direitos dos Advogados – Art. 6º e 7º, EAOAB)

 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES
 Não há vínculo de subordinação ou hierarquia entre advogados,

promotorese juízes,devendo todos guardarem consideração e respeito.

 As prerrogativas asseguram o livreexercícioda advocacia no país.

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

PRISÃO EM SALA DO ESTADO MAIOR

 Direitodo advogado independente do motivoda prisão

 Salado Estado Maior

 Ausência de sala do Estado Maior a prisão será domiciliar até o trânsito

em julgado.
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?
(Direitos dos Advogados – Art. 6º e 7º, EAOAB)

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

INVIOLABILIDADE DO LOCAL E MEIOS DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

 Visapreservar a liberdade de defesae o sigiloprofissional

 Amplitude da inviolabilidade

 ESCRITÓRIO OU LOCAL DE TRABALHO

 COMUNICAÇÕES E CORRESPONDÊNCIAS

 FERRAMENTAS DE TRABALHO

ELEMENTOS PARA A QUEBRA DA INVIOLABILIDADE
• Indíciosdeautoriaematerialidadedapráticadeumcrimepeloadvogado;

• Ordemjudicial (específica,pormenorizadaefundamentada);

• PresençadeRepresentantedaOAB;

• Utilizaçãodasprovasobtidassomentecontraoadvogadoenuncacontraocliente.

CUIDADO COM A 

EXCEÇÃO!
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

COMUNICAÇÃO COM CLIENTE PRESO

 Refletedisposiçãodo art.5º, LXIII , CF

 Independede procuração

 Essa comunicação PESSOAL e RESERVADA aplica-se em todo e

qualquerestabelecimentoprisional.

 Incomunicabilidadedo preso

TER A PRESENÇA DA OAB NA PRISÃO EM FLAGRANTE

 Crime ligado ao exercício da advocacia
 Presença obrigatória do representante da OAB

 Prisão em flagrante ligada ao exercício da profissão

 Crime seja inafiançável. 

 Nos demais crimes: Como funciona?

OAB 
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

DESAGRAVO PÚBLICO

 Direito quando ofendido em razão do exercício profissional ou de

cargoou função daOAB.

 Podeocorrerde ofício ou a pedidode advogadoou qualquerpessoa.

 PROCEDIMENTO
 Relator avalia e sugere ao Presidente eventual pedido de esclarecimentos ao

ofensornoprazode15dias, salvoemcasourgentee notório.

 Diante das informações o relator submete seu parecer ao Conselho e, se

aprovado,designasessãodedesagravo.

RELACIONAR-SE COM MAGISTRADOS

 Juízes devem receber advogados, independentemente de horário

agendado, observando-se tão somentea ordem de chegada.

(previsto também no RGEAOAB)

OAB 
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

EXAMINAR AUTOS DE FLAGRANTE E INVESTIGAÇÃO

DE QUALQUER NATUREZA E EM QUALQUER INSTITUIÇÃO

 Refletedisposiçãodo art.5º, LXIII , CF

Art. 7º, XIV, EAOAB

Antes Depois da Lei 13245/16

Examinar em qualquer repartição policial,

mesmo sem procuração, autos de flagrante

e de inquérito, findos ou em andamento,

ainda que conclusos à autoridade,

podendo copiar peças e tomar

apontamentos;

Examinar, em qualquer instituição

responsável por conduzir investigação,

mesmo sem procuração, autos de flagrante

e de investigações de qualquer natureza,

findos ou em andamento, ainda que

conclusos à autoridade, podendo copiar

peças e tomar apontamentos, em meio

físico ou digital;
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

EXAMINAR AUTOS DE FLAGRANTE E INVESTIGAÇÃO

DE QUALQUER NATUREZA E EM QUALQUER INSTITUIÇÃO

 Atualização do texto pois na atualidade a investigação criminal não é

realizadaapenas pelapolícia. (Ex.MP,CPI,CVM)

 Em regranão exigea procuração para tal acesso, salvo nos casos de sigilo.

 DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO: Autoridade pode delimitar acesso os

elementos não documentados nos autos quando houver risco de

comprometimentoda finalidade,eficiênciae eficáciadestas.

 DESCUMPRIMENTODO DIREITO

 Ensejaresponsabilização criminale funcionalpor abuso de autoridade.

 Permiteao advogado requereracesso aos autos ao juiz competente.
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE DURANTE O INTERROGATÓRIO OU 

DEPOIMENTO NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 Antes da Lei Federal havia divergências entre advogados e delegados

sobre a participação da defesa técnica durante o interrogatório

ou depoimento de testemunhas.

 Existeapossibilidademas não aobrigatoriedade de suapresença.

 Advogado pode apresentar razões e quesitos (formularperguntas)
 Autoridadepodeindeferirosquesitosformuladospeloadvogado.

 DESCUMPRIMENTO: nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou

depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e

probatóriosdele decorrentesou derivados, diretaou indiretamente.

OAB 
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS (Lei 13363/16)

BENEFÍCIOS DA ADVOGADA EM RAZÃO DA MATERNIDADE (Art. 7ª, EAOAB)

 Vagas no estacionamentodos fóruns

 Dispensade verificaçãoem detectores demetaise aparelhos de raioX

 Preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem

realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição .
 Prazoparagozarobenefício:Omesmodalicençamaternidade.

 Suspensão dos prazos em razão da adoção ou nascimento do filho, desde

que sejaaúnica patrona da causa e notificaçãopor escritoao cliente.

 Prazoparagozarobenefício:30diasapartirdoparto.

 Acesso à creche ou local adequado ao atendimento das necessidades do

bebê

 Prazoparagozarobenefício:Omesmoda licençamaternidade.

OAB 
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QUAIS OS DIREITOS DOS ADVOGADOS?

 ALGUNS DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS (Lei 13363/16)

BENEFÍCIOS DO ADVOGADO EM RAZÃO DA PATERNIDADE (Art. 7ª, EAOAB)

 Suspensão dos prazos em razão da adoção ou nascimento do filho, desde

que sejao únicopatrono da causa e notificação por escritoao cliente.

 Prazoparagozarobenefício:8diasapartirdoparto.

RETIRAR-SE DO RECINTO APÓS 30 MINUTOS

 Busca-se evitar atrasos por parte da autoridade que deva presidir o ato

judicial. É necessário comunicação protocolizadaem juízo.

IMUNIDADE PROFISSIONAL

 Não constituem crime as eventuais injúrias e difamações praticadas no

exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, no exercício de sua

atividade. ATENÇÃO:Desacato e calúnia são puníveis!

 Apenas OAB pode atribuir sançõespeloseventuaisexcessos.

OAB 
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QUAIS AS SANÇÕES ATRIBUÍVEIS AOS ADVOGADOS?
(Sanções disciplinares – Art. 35 a 40, EAOAB)

 INFRAÇÕES DISCIPLINARES
 Condutas que revelam um comportamento do advogado fora dos

parâmetros esperados pela sociedade e exigidospelaOAB.

 De formageral as condutas constantes do art. 34, EAOAB tratam de ações

do profissional voltadas a captar clientela, desviar recursos, obter

vantagens indevidas, comportamentos desalinhados e falta de

conhecimentos.

 CENSURA
 Sanção mais branda que não gera restriçõesao exercícioprofissional.

 Pode ser convertida em advertência, sem registro nos assentamentos, em

caso da existênciade atenuantes.
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QUAIS AS SANÇÕES ATRIBUÍVEIS AOS ADVOGADOS?

 SUSPENSÃO
 Sanção intermediária que gera restrições ao exercício profissional.

 Aplica-se diante do art. 34, incisos XVII a XXV e nos casos de reincidência.

 Suspensão pode ocorrer em prazo determinado (30 dias a 12 meses) ou 

indeterminado.

 MULTA
 Sanção de natureza acessória.

 Varia entre o valor correspondente a uma anuidade e seu décuplo.

 EXCLUSÃO
 Retirao advogado dos quadros da OAB

 Ocorre quando diante de falsa prova dos requisitos para inscrição na

OAB, prática de crime infamante, ato que torne advogado moralmente

inidôneoe ocorrênciade três suspensões.

OAB 
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QUAL A ESTRUTURA QUE ORGANIZA E GERE A

ADVOCACIA NO PAÍS?
(Ordem dos Advogados do Brasil – Art. 44 a 62, EAOAB)

CONSELHO FEDERAL

CONSELHOS SECCIONAIS

 CAIXAS DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

 SUBSEÇÕES

ATENÇÃO!  O TRIBUNAL DE ÉTICA E

DISCIPLINA (TED) NÃO É ÓRGÃO DA OAB!

OAB 
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QUAL A ESTRUTURA QUE ORGANIZA E GERE A

ADVOCACIA NO PAÍS?

CARACTERÍSTICAS GERAIS

 Personalidadejurídicaprópriae semvínculo com a Adm. Pública

Adota forma federativa pois está representada em todo território

nacional.

 Sigla: A siglaOAB é privativadessa instituição.

 Imunidadetributária total com relaçãoaosbens, serviçose rendas.

 ServidoresdaOAB: São regidospelo sistemaceletista.

Cargos: Os cargos de conselheiro ou membro da diretoria são

gratuitose obrigatórios,ou seja, não possuemvínculo de emprego

 Pode fixar e cobrar de seus inscritos, contribuições, preços de

serviçose multas.

OAB 
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QUAL A ESTRUTURA QUE ORGANIZA E GERE A

ADVOCACIA NO PAÍS?

 CONSELHO FEDERAL

 ASPECTOS GERAIS

 Órgão supremo da OAB. É quem a organiza em âmbito nacional. 

 Possui personalidade própria ( ATENÇÃO! CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CONSELHO SECCIONAL TAMBÉM)

 Papel do Presidente do Conselho Federal

 ALGUMAS ATRIBUIÇÕES

 Suprir lacunas do EAOAB, alterar RGEAOAB e CED

 Último grau recursal da instituição

 Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos

 Propor ADIn, ADC, A. Civil Pública, M.Inj e MS Coletivo

OAB 
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QUAL A ESTRUTURA QUE ORGANIZA E GERE A

ADVOCACIA NO PAÍS?

 CONSELHO SECCIONAL

 Está presente em cada estado, inclusive no DF

 As principais competências:

 A aplicação do Exame de Ordem cabe ao ConselhoSeccional

 Fixaro valor das anuidades e tabelas de honorários.

 Definiro trajedos advogados.

 Criara subseção e a caixados advogados.

 Cabe a ele julgar os recursos das decisões proferidas da caixa de

assistência dos advogados, da subseção, do tribunal de ética e

disciplinaou do Presidentedo ConselhoSeccional.

OAB 
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QUAL A ESTRUTURA QUE ORGANIZA E GERE A

ADVOCACIA NO PAÍS?

 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

 ASPECTOS INICIAIS

 Função/Serviçosoferecidos

 Tem personalidadejurídicaprópria

 Requisitos para criação: Órgão Responsável / Condições: +1500

advogadosinscritos

 ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS

 Diretoria: Composta por 5 membros

 Fonte de Manutenção: Metade das anuidades do C. Sec

 Intervenção do Conselho Seccional: Depende do voto 2/3 Cons. Sec

 Extinção

OAB 
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QUAL A ESTRUTURA QUE ORGANIZA E GERE A

ADVOCACIA NO PAÍS?

 SUBSEÇÕES
 ASPECTOS INICIAIS

 É a menor unidade organizacional da OAB 

 Não possui personalidade jurídica própria

 Requisitospara criação: Órgão responsável é o ConselhoSeccional.

 Condiçõesde criação: 15 advogados domiciliadosna região.

 Papel/ Conselho da Subseção: 100 membros

 ABRANGÊNCIA

 Maisde um município;

 Igual a um município;

 Menor que um município.

 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

OAB 
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COMO É O PROCESSO ELEITORAL NA OAB?
(Eleições e Mandatos na OAB – Art. 63 a 67, EAOAB)

 A QUESTÃO DO VOTO

 É obrigatório a todos advogados inscritos sob pena de multa de 20%

sobre o valordas anuidades.

 Advogados com inscrição suplementar podem escolher o local de voto,

desde que informadoo ConselhoSeccionalda inscriçãoprincipal.

 Estagiárionão vota!

 REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE

 Ter cinco anos de inscrição

 Estar em dia com as anuidades.

 Não ser condenado disciplinarmente

 Não ocupar nenhum cargo exonerável ad nutum
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COMO É O PROCESSO ELEITORAL NA OAB?
(Eleições e Mandatos na OAB – Art. 63 a 67, EAOAB)

 ELEIÇÕES

 Ocorrem na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do 

mandato.

 A eleição da Diretoria do Conselho Federal ocorre em 31 de janeiro

do último anodo mandato.

 MANDATO

 MembrosdaOAB são eleitosparaum mandatode 3 anos.

 O mandato inicia em 1 de janeiro, salvo o do Conselho Federal que

ocorre em1º de fevereiro.

OAB 
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COMO FUNCIONAM OS PROCESSOS INTERNOS NA OAB?
(Processo na OAB, Processo Disciplinar – Art. 68 a 77, EAOAB)

 REGRAS GERAIS

 Processos Comuns: Determinações do EAOAB e subsidiariamente as

regrasgeraisdo processoadministrativoe legislaçãoprocessualcivil

 Processos Disciplinares: Determinações do EAOAB e subsidiariamente

as regrasgeraisdo processopenal.

 Prazos:15 dias (salvoprescriçãointercorrente:3anos)

 PROCESSO DISCIPLINAR
 Processodisciplinaré sigilosoe admite dupla sanção. (Penale Disciplinar)

 Instaura-sede oficiooumediante representação. (NÃOANÔNIMA)

 Admite-seapresentação de até cinco pessoas como testemunhas.

 IMPORTANTE: Prescreve em 5 anos a pretensão à punibilidade das

infraçõesdisciplinares,contados da data da constatação oficialdo fato.

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL

COMO FUNCIONAM OS PROCESSOS INTERNOS NA OAB?

 PROCESSO DISCIPLINAR

 Compete ao Conselho Seccional do local da infração disciplinar punir

disciplinarmente, salvo sea falta for cometida peranteo ConselhoFederal.

 Competência de julgar: Tribunalde Éticae Disciplina– TED

 Composto por advogados conselheiros

 Exerce função consultiva e de julgamento 

 SUSPENSÃO PREVENTIVA

 Adotável nos casos de grave repercussão negativa à dignidade da

advocacia.

 Procedimento: Sessão Especial/15 minutos

 Efeitosda Suspensão Preventiva:PD em 90 dias

OAB 
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COMO FUNCIONAM OS PROCESSOS INTERNOS NA OAB?

 RECURSOS

 Cabe recurso ao Conselho Federal:

 Todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando

não tenham sidounânimes

 Se unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro

ConselhoSeccional e, ainda, o RGEAOAB,CED e os Provimentos

 Cabe recurso ao Conselho Seccional:

 Das decisões proferidas por seu PRESIDENTE, pelo Tribunal de Ética e

Disciplina, ou pela diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência dos

Advogados

 ATENÇÃO: Eleições, suspensão preventiva e cancelamento de inscrição obtido

por falsaprova:Recursosdesses temasnão admitemefeito suspensivo!

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS - CNA

 Órgão consultivo máximo do Conselho Federal

 As conclusões têm caráter de recomendação.

 Reúnem-se trianualmente no 2º ano de mandato.

 MEDALHA RUI BARBOSA

 Homenagem conferida pelo Conselho Federal às grandes

personalidades da advocacia brasileira

 Os agraciados podem participar das sessões do Conselho

Pleno, com direito a voz.

 Uma medalha por mandato do Conselho Federal

OAB 
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QUESTÕES

Caio é eleito Senador da República e escolhido para compor a mesa

do referido órgão legislativo. Como advogado regularmente inscrito

nos quadros da OAB, pretende atuar em causa própria e realiza

consulta nesse sentido à OAB. Quanto ao tema em foco, de acordo

com as regras estatutárias, é correto afirmar que a atuação de Caio

A) é possível, pois a função exercida caracteriza mero impedimento.

B) não é possível, sendo o caso de incompatibilidade mesmo em causa

própria.

C) em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso.

D) poderá ocorrer, nessa situação, mediante autorização especial.

OAB 
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Laura, advogada na área empresarial, após concluir o mestrado em renomada

instituiçãodeensinosuperior,éconvidadapara integrar aequipedeassessoria jurídica

da empresa K S/A . No dia da entrevista final, é inquirida pelo Gerente Jurídico da

empresa, bacharel em Direito, sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,

apesar de o mesmo ter logrado êxito no Exame de Ordem. Observado tal relato,

consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB,

assinaleaafirmativacorreta.
A) O bacharel em Direito pode exercer as funções de Gerência Jurídica mesmo que não tenha os

requisitospara ingressonaOrdemdosAdvogados.

B) Afunção de Gerente Jurídico é privativa de advogados com regular inscrição nos quadros da Ordem

dosAdvogados.

C) O bacharel em Direito, caso preencha os requisitos legais, inclusive aprovação em Exame de Ordem,

podeexercerfunçõesdeGerenteJurídicoantesdainscriçãonaOrdem dosAdvogados.

D)AfunçãodeGerenteJurídico,comoédeconfiançada empresa,podeserexercida porquemnãotem

formaçãonaárea.

OAB 
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Sávio, aluno regularmente matriculado em Escola de Direito, obtém a

sua graduação e, logo a seguir, aprovação no Exame de Ordem. Por

força de movimento grevista na sua instituição, o diploma não pode ser

expedido.

A respeito da inscrição no quadro de advogados, consoante as normas

do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a

afirmativacorreta.
A)Odiplomaéessencialparaa inscriçãonosquadrosda OrdemdosAdvogados.

B) Obacharel, diante do impedimento de apresentar o diploma, deve apresentar declaração

deautoridade certificandoaconclusãodocurso.

C) A Ordem, diante do movimento grevista comprovado, poderá acolher declaração de

própriopunhodo requerenteafirmandoterobtidograu.

D) O bacharel em Direito deve apresentar certidão de conclusão de curso e histórico escolar

autenticado.

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL

José da Silva, advogado renomado, é acometido por doença

mental considerada pela unanimidade dos médicos como

incurável, perdendo suas faculdades de discernimento e sendo

considerado absolutamente incapaz por sentença judicial. Nos

termos das regras estatutárias, sua inscrição como advogado

será

A) suspensa até laudo médico sobre a doença portada.

B) cancelada diante da incurabilidade da doença.

C) extinta por decisão de junta médica convocada para tal fim.

D) suspensa temporariamente para avaliação pelo Conselho

Seccional.

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL
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Paulo, advogado inscrito na seccional de seu Estado há 10 anos, toma

possenocargo de Auditor-FiscaldaReceita Federaldo Brasil.

Considerando a hipótese de Paulo continuar a exercer a função de

advogado,assinale aafirmativacorreta.

A) Paulo não poderá continuar a exercer a função de advogado, tendo em

vistaquepassoua exercer função incompatívelcom a advocacia.

B) Paulo poderá continuar a exercer a advocacia, desde que não advogue

contraa União,queo remunera.

C) Paulo poderá continuar a exercer a advocacia, desde que não atue em

causasenvolvendomatéria tributária.

D) Paulo poderá continuar a exercer a advocacia, não havendo qualquer

tipode impedimento.

João, após aprovação em Exame de Ordem, apresenta os documentos exigidos para

inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Após sua regular inscrição, a

instituição universitária que João informou ter cursado, comunicou àOAB que não havia,

nos seus registros, qualquer referência a ele. Em razão disso, foi instaurado processo

administrativo para apurar se o advogado havia efetivamente colado grau. Após o

devido processo legal, ficou confirmado que João, efetivamente, não lograra êxito no

cursodeDireito.

Diantedessanarrativa,à luzdalegislaçãoaplicávelaos advogados,assinaleaafirmativa

correta.

A) O advogado será apenado com a suspensão do exercício das atividades até apresentar

certidãodecolaçãodegrau.

B)Oadvogadoseráadvertidoenãopoderáexerceraprofissãoaté regularizarsuasituação.

C)Oadvogadoterácanceladasua inscriçãonaOrdemdos AdvogadosdoBrasil.

D) O advogado não será apenado porque o curso do tempo convalidou os seus atos sendo

consideradorábula.
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José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de

Direito,resolve acompanhá‐lo nos estudos. Presta exame vestibular e matricula‐se em

outra instituição de ensino, também no curso de Direito. Ambos alcançam o período letivo

emquehánecessidadederealizaroestágioforense.

José, desejando acompanhar seu filho nas atividades forenses nas horas de folga, vez

que continua na ativa, agora como General de Divisão, requer o seu ingresso no quadro

deestagiáriosdaOAB.

Apartirdocasoapresentado,assinaleaafirmativacorreta.

A)Militarnãopode,enquantopermanecer naativa, inscrever‐se no quadro deadvogados,mas

sepermiteaelea inscriçãonoquadrodeestagiários.

B) Militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados nem no

quadrodeestagiários.

C) Militar da ativa pode atuar na Justiça Militar especializada, porque se inscreve no quadro

especialdeestagiários.

D) Militar de alta patente pode obter inscrição tanto no quadro de estagiários como no de

advogados,mediantepermissãoespecialdoPresidentedaOAB.

João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decide candidatar‐se, pelo quinto

constitucional, ao cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal. Em razão dessa iniciativa, é

submetido aexame curricular e sabatina perante oConselhoFederal da OAB.Após longo

processo avaliatório, vem a ser escolhido para integrar a lista sêxtupla a ser remetida ao

TribunalRegionalFederal.

Diantedessa narrativa, à luz dalegislaçãoaplicávelaosadvogados, assinale aafirmativa

correta.

A) O advogado, ao ser incluído em lista sêxtupla para integrar os quadros de tribunal, deve

requererlicençaparatratamentodequestõesparticulares.

B) O advogado que integra lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo quinto constitucional

podecontinuarexercendolivrementesuasatividades.

C) Oadvogado que integra lista sêxtupla ou tríplice passa a ser considerado incompatibilizado

paraoexercíciodaadvocacia.

D) O advogado que pretende ingressar na magistratura pelo quinto constitucional passa a ser

consideradoimpedidoaocomporlistasêxtupla.
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Seja você a mudança que o mundo precisa...

Boa semana!

Bons estudos!

WWW.PROFESSORGOMES.WORDPRESS.COM


