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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

• Capacidade civil (maioridade + sanidade)  

• Como se comprova? 

• Perda da capacidade  

• Menor de idade 

• Diploma/ certidão de graduação em Direito 

• Qualquer diploma? 

• Título de eleitor/quitação do serviço militar 

• Razões da exigência  

• Posição da Doutrina 
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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

• Aprovação no Exame de Ordem 

• Finalidade  

•Constitucionalidade 

• Obrigatoriedade de inscrição imediata? 

• Não exercício de atividade incomPaTível com a advocacia 

• Dica da Lady Kate/ PT 

• O que é a incompatibilidade? 

• Declaração falsa/responsabilização 

•  

•  
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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

 

• Idoneidade moral  

• Para o Exame OAB  

• Compromisso perante o Conselho 

•  
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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

• Capacidade civil (maioridade + sanidade)  

• Diploma/ certidão de graduação em Direito 

• Título de eleitor/quitação do serviço militar 

• Aprovação no Exame de Ordem 

• Não exercício de atividade incomPaTível com a advocacia 

• Idoneidade moral  

• Para o Exame OAB  

• Compromisso perante o Conselho  

 

•  
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PRINCIPAL 

• Local do Domicílio Profissional 

 

SUPLEMENTAR 

• Intervenção Judicial / Habitualidade 

• > 5 causas por ano   

• Procedimento /  nº do registro   

 

• O que não é intervenção judicial !!! 

• Reflexão: Cancelamento da principal/suplementar 
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TIPOS DE INSCRIÇÃO  



•Afeta a existência da inscrição 

• Quem propõe o cancelamento? 

CASOS DE CANCELAMENTO NO EAOAB 

 

• Por pedido do advogado;  

• Quando o advogado sofrer pena de exclusão; 

• Falecimento 

• Passar a exercer, em caráter definitivo, atividade 

incomPaTível com a advocacia; 

• Perda de qualquer um dos requisitos necessários para a 

inscrição. 

CASOS DE CANCELAMENTO NO RGEAOAB 

• Terceira suspensão decorrente ao não pagamento das 

anuidades 

• E para retornar aos quadros da OAB? 
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CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 
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• Interrupção temporária da inscrição 

• Fica isento do pagamento da anuidade 

• Nº do Registro 

 

CASOS DE LICENCIAMENTO 

 

• Por pedido justificado do advogado  

• Quando o advogado passar a exercer, de forma temporária, 

atividade incomPaTível com a advocacia 

• Doença mental curável 

•Quem solicita o licenciamento? Comprova? Incurável? 
 

IMPORTANTE 

• Suspensão não se confunde com licenciamento! 

LICENCIAMENTO 
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•  Proibição Total ao exercício da advocacia 

• Pode ser permanente ou temporária 

 

CASOS DE INCOMPATIBILIDADE 

 

• Chefe do Poder Executivo/ Mesa Legislativo 

 

• Membros de Órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 

dos Tribunais e Conselhos de Contas, dos Juizados Especiais, da 

Justiça de Paz, Juízes Classistas, bem como de todos os que 

exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva 

da administração pública direta e indireta.  

 

•ADIN 1.127-8: Exclusão dos Juízes Eleitorais 

INCOMPATIBILIDADE 
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INCOMPATIBILIDADE 
CASOS DE INCOMPATIBILIDADE 

 

• Ocupantes de Cargos ou Funções de Direção em Órgãos da 

Administração Pública Direta ou Indireta, em suas Fundações e em 

suas Empresas controladas ou Concessionárias de Serviço Público 

 

• Administração acadêmica relacionada ao magistério 

jurídico 

• Procurador geral, Advogado Geral, Defensor Geral e 

dirigente de órgão jurídico da Administração Pública direta, 

indireta e fundacional (art.29, EAOAB) 

 

• Serviços notariais e de registro e ocupantes de cargos ou funções 

vinculados ao Poder Judiciário 

 

• Serviços de Registro não vinculados ao Judiciário 
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INCOMPATIBILIDADE 
CASOS DE INCOMPATIBILIDADE 

 
• Vinculados à atividade policial  

 

• Militares, na ativa 

 
•Ocupantes de Cargos ou Funções que tenham competência de 

lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e 

contribuições parafiscais 

 

• Ocupantes de funções de direção e gerência em Instituições 

Financeiras, inclusive Privadas 
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IMPEDIMENTO 

• Proibição parcial ao exercício da advocacia 
 
CASOS DE IMPEDIMENTO 
 

• Os Servidores da Administração Direta, Indireta e fundacional, 

contra a Fazenda Pública que os remunere. 
 

• Exceção: Docente dos Cursos Jurídicos 
 
• Os Membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, 

contra ou a favor das Pessoas Jurídicas de Direito Público, 

Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Fundações 

Públicas, Entidades Paraestatais ou Empresas Concessionárias ou 

Permissionárias de Serviço Público 

 

Toda questão que falar sobre incompatibilidade/impedimento de 

membros do legislativo verifique: 

 - Se está na mesa: INCOMPATÍVEL 

 - Caso contrário: IMPEDIDO  
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MANDATO  JUDICIAL 
CONCEITO 

Contrato pelo qual alguém recebe de outrem poderes para, em 

seu nome, praticar ou administrar interesses.  

PARTES 

• Outorgante: qualquer pessoa 

• Outorgado: advogados e/ou estagiários. Obs: Soc. Adv  
 

ADVOGADO CONSTITUÍDO/ NOVO MANDATO 

POSTULAR SEM MANDATO? E SUA VALIDADE? 

EXTINÇÃO DO MANDADO 

• Revogação    - Substabelecimento 

• REnúncIa   - Conclusão/Arquivamento Processo 

CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CLIENTES 
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LET’S SING 
 

FLORENTINA DE JESUS ( Versão Acústica  e Acadêmica MTV) 

 

 

Revogação, revogação 

É ato unilateral 

Proposto pelo cliente 

Mas que enseja pagamento proporcional 

 

Canta 
“minino”! 
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SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

CONCEITO 

• Composição 
 

CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE 

• Objeto Social 

• Surgimento da Sociedades/Filiais 

INSCRIÇÃO 

• Sócios 

• Sócios e as filiais 

• Sócio em sociedades diferentes? 
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SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

SÓCIOS 

• Interesses opostos 

• Exclusão 

RAZÃO SOCIAL 

• Vedado nome fantasia 

• Nome do Sócio Falecido 

• Símbolos 

PROCURAÇÃO 
 

INCOMPATIBILIDADE 
 

RESPONSABILIDADE 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONCEITO 

 - Súmula 201 do STJ: Proíbe fixação em salários mínimos 

 - Substabelecimento 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

• CONVENCIONADOS 

• ARBITRADOS JUDICIALMENTE 

• SUCUMBENCIAIS 

CLÁUSULA QUOTA  LITIS (Pacto Cotista)  
  

• Contrato escrito com tal cláusula; 

• O pagamento será feito em pecúnia, salvo de o cliente não 

possuir; condições financeiras. A dificuldade financeira deve 

constar do contrato; 

• Determinação contratual do percentual a ser ganho pelo 

advogado; 

• Vantagens do advogado não pode ultrapassar as do cliente. 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PRESCRIÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

• PRAZO PARA COBRANÇA  = 5 anos 

• Do vencimento do contrato, se houver (Inciso I); 

• Do trânsito em julgado da decisão que os fixar (Inciso II); 

•  Da ultimação (término) do serviço extrajudicial (Inciso III);  

•  Da desistência ou transação (Inciso IV); 

•  Da renúncia ou revogação do mandato (Inciso V). 

 

• PRAZO PARA O CLIENTE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS 

• Lei 11.902/09 e o art. 25-A, EAOAB 

• Descumprimento/ suspensão 
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HORA H! 

Considere que Salvador, advogado regularmente inscrito na OAB, 

tenha sido eleito deputado estadual e tomado posse. Considere, ainda, 

que, durante o mandato parlamentar, Salvador tenha sido constituído 

por Manoel e ingressado em juízo com uma ação trabalhista contra a 

empresa privada XYZ. Nessa situação, de acordo com o Estatuto da 

Advocacia e da OAB, o ato processual praticado por Salvador é 

considerado 

 

A) anulável, pois qualquer parlamentar está impedido de advogar. 

B) nulo, visto que o advogado está no exercício de atividade 

incompatível com a advocacia. 

C) anulável, devendo o advogado ser punido pela OAB. 

D) plenamente válido. 
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HORA H! 

Assinale a opção correta de acordo com o Estatuto da Advocacia e da 

OAB. 

A) O sócio de sociedade de advogados que cause danos a clientes 

deve responder por seu ato comissivo ou omissivo, sendo tal 

responsabilidade pessoal, não havendo implicações para a pessoa 

jurídica. 

B) Falecendo o advogado durante o curso de um processo, os 

honorários de sucumbência serão integralmente recebidos pelo 

profissional que o suceder na causa. 

C) Na situação em que advogados se reúnam em sociedade civil, 

devem as procurações ser outorgadas individualmente a cada 

causídico, com a indicação da sociedade de que façam parte. 

D) É proibido que a sociedade de advogados ostente, na razão social, o 

nome de sócio falecido. Assim, em caso de falecimento de algum sócio, 

deve-se, obrigatoriamente, providenciar a alteração do registro da 

sociedade. 
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HORA H! 

Ana, residente e domiciliada em Salvador – BA, é uma advogada 

inscrita somente no Conselho Seccional da OAB na Bahia (OAB/BA). 

Além de atuar em oito causas perante o Poder Judiciário baiano, Ana 

atua, também, em treze processos que correm na justiça estadual de 

Pernambuco e em dois processos que correm perante varas da justiça 

federal em São Paulo. Considerando a situação hipotética acima, 

assinale a opção correta. 
 

A) Ana deve solicitar a transferência de sua inscrição para a OAB/PE, pois 

ela atua em mais processos na justiça pernambucana que na justiça baiana. 
 

B) Ana somente tem o dever de solicitar inscrição suplementar na OAB/PE. 
 

C) Ana deve solicitar inscrição suplementar no Conselho Seccional da 

OAB/PE e da OAB/SP. 
 

D) A situação de Ana é regular, pois a inscrição na OAB tem caráter nacional, 

podendo ela advogar em todo o território brasileiro. 
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HORA H! 

 Acerca do exercício da advocacia, assinale a opção correta. 

 

A) O advogado que passar a sofrer de doença mental incurável deve 

licenciar-se por prazo indeterminado. 

 

B) O advogado que passar a exercer, em caráter definitivo, atividade 

incompatível com a advocacia terá sua inscrição suspensa até 

desincompatibilizar-se. 

 

C) Todos os membros dos Poderes Legislativo e Judiciário exercem 

atividade incompatível com a advocacia. 

 

D) O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa, respondendo ilimitadamente pelos danos 

causados aos clientes em decorrência da ação ou omissão.  
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HORA H! 
Júlio e Lauro constituíram o mesmo advogado para, juntos, ajuizarem 

ação de interesse comum. No curso do processo, sobrevieram conflitos 

de interesse entre os constituintes, tendo Júlio deixado de concordar 

com Lauro com relação aos pedidos. Nessa situação hipotética, deve o 

advogado 

 

A) optar, com prudência e discernimento, por um dos mandatos, 

e renunciar ao outro, resguardando o sigilo profissional. 

 

B) manter com os constituintes contrato de prestação de serviços 

jurídicos no interesse da causa, resguardando o sigilo 

profissional. 

 

C) assumir, com a cautela que lhe é peculiar, o patrocínio de 

ambos, em ações individuais. 

 

D) designar, com prudência e cautela, por substabelecimento com 

reservas, um advogado de sua confiança. 
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HORA H! 
Assinale a opção correta de acordo com as disposições do 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 

 

A) O compromisso que o requerente à inscrição nos quadros da OAB 

deve fazer perante o conselho seccional, a diretoria ou o conselho 

da subseção é indelegável, haja vista sua natureza solene e 

personalíssima. 

 

B) Toda vez que figurar como indiciado em inquérito policial, por 

qualquer espécie de infração, o advogado deve ser assistido por um 

representante da OAB, sem prejuízo da atuação de seu defensor. 

 

C) É vedado ao requerente pleitear inscrição nos quadros da OAB sem 

ter, regularmente registrado, diploma de bacharel em direito, não 

suprindo sua falta nenhum outro documento. 

 

D) O estagiário inscrito na OAB pode praticar, isoladamente, todos os 

atos próprios de advogado, desde que sua inscrição esteja regular. 
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TENHAM TODOS UMA BOA PROVA! 

ACESSEM! 
 

www.professorgomes.wordpress.com 


