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1. Introdução 

 

O estudo da disciplina de ética no exame de 1ª fase da OAB requer dos 
examinandos atenção mais que especial. Essa atenção dar-se em função da 
importância desta matéria para aprovação na primeira etapa, pois o atual 
exame aplicado pela banca Fundação Getúlio Vargas – FGV contempla 10 
questões sobre à disciplina. 

Considerando a necessidade de obtenção dos 40 pontos para a 
aprovação, a matéria de ética chega com 25% por deste mínimo de pontuação, 
ou seja, ¼ da prova poderá ser atingido somente com seu estudo. 

Aliado a esse importante fator, outros poderiam aqui também aguçar seu 
estudo:  

a) Lógica do estudo: durante o estudo desta matéria, os examinandos 
observarão que os preceitos legais tendem, na grande maioria dos 
casos, relacionar uma série de direitos aos advogados, consagrando 
a importância deles no exercício da atividade jurídica no Brasil. 
Costumamos afirmar que tratam-se de diplomas feitos por 
advogados para advogados . 
  

b) Material de estudo: Sem prejuízo da análise de específicos 
provimentos, o estudo da disciplina de ética resume-se ao Estatuto 
da Advocacia - EAOAB (Lei nº 8.906/94), o Novo Código de Ética 
e Disciplina da OAB - NCED (Resolução nº 02/2015) e o 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB  - RG. 

 
c) Objetividade do estudo: Em diversos momentos, observaremos que 

as questões exigidas no exame de 1ª fase da OAB prezarão pela 
mera literalidade dos diplomas legais mencionados. Não raro, 
relatam histórias fictas para que o examinando apenas identifique a 
aplicação das respectivas normatizações.  

 

Diante de todo o cenário até aqui apresentado, nossa apostila prezará 
também pela análise objetiva das principais normatizações, realizando a 
correta interpretação doutrinária, jurisprudencial e, em especial, a forma de 
exigência no exame de ordem. 

Para tanto, atente-se: este material não  exclui a leitura direta da lei, e 
sim complementá-la. Deste modo, aconselhamos a leitura acompanhado do 
EAOAB, NCED e RG. 



Ressaltemos que à desejada ética não se vincula apenas ao exercício 
da advocacia, mas sim de toda a sociedade que se diz justa.  

Em conceito teóricos, à palavra ética tem origem na Grécia antiga 
(derivada de ethos) correspondendo ao conjunto de noções e princípios 
norteadores da moral e que deve ser aplicado na vida social e individual do ser 
humano. Com elevando cunho subjetivo, a compreensão de ética dependerá a 
análise dos elementos de justiça integrantes de uma mesma sociedade, 
dependendo de sua construção política. 

Para fins do exame de ordem, o examinando deve ficar atento. Nem 
sempre aquilo que ocorre na praxe estaria correta a luz das normatizações aqui 
estudadas. É preciso separar os elementos práticos dos teóricos, aplicando 
estes últimos na prova. 

Objetivando exatamente ressaltar as verdadeiras pegadinhas do exame, 
ao longo deste material faremos diversas inserções e observações para 
chamar sua atenção, utilizando-se da expressão: “yéyÉTICA”. 

Aos desconhecedores, “yéyÉTICA” seria o “yé yé” (pegadinha) que 
poderiam prejudicar o bacharel em seu sonho de tornar-se advogado e 
advogadas de todo o Brasil. 

Assim, de forma descontraída, convidamos todos ao estudo importante 
desta disciplina na 1º fase do Exame da OAB, confiando no sucesso de todos 
para gabaritarmos às 10 questões e realizar na sua prova a hashtag: 

 

#yéyÉTICA 
 



2. Da advocacia  

2.1 Da Atividade de Advocacia   

No artigo 1º do estatuto encontraremos os atos privativos da advocacia, 
dividindo-os em judiciais (postulação a órgão do Poder Judiciário e aos 
juizados especiais) e extrajudiciais (consultoria, assessoria e direção jurídicas). 

Em outros termos, já no início do estatuto fica bem registrado aqueles 
atos que apenas podem ser praticados privativamente  por bacharéis em 
direito regularmente inscritos  nos quadros da OAB, respeitando os requisitos a 
serem estudados no art. 8º do mesmo diploma. 

Ressalte-se que, os atos praticados por não inscritos na OAB instituem 
exercício ilegal da profissão punível nas esferas administrativas, cíveis e 
criminais (art. 4º, RG). 

Na original redação estampada pelo artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.906/94 
(EAOAB) encontrávamos a utilização da expressão “qualquer” para 
determinar que apenas advogados poderiam postular perante os órgãos 
judiciais. 

Entretanto, com a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) nº 1.127-8 houve a declaração de inconstitucionalidade desta 
expressão, em virtude de verdadeiras exceções ao  ius postulandi  do 
advogado previstas em lei. 

Situações pontuais em que qualquer pessoa poderia postular junto ao 
Poder Judiciário sem a obrigatoriedade da representação por advogado.  

 Esclarecendo o tema, encontramos como verdadeiras exceções: 

a) Impetração de Habeas Corpus (art. 1º, §1º, EAOAB): A impetração 
do remédio constitucional do habeas corpus não dependerá da 
utilização de serviços advocatícios. Tratando-se da proteção a 
liberdade de locomoção (preventiva ou repressiva), quaisquer 
pessoas poderiam valer-se deste instrumento como forma de 
garantia do direito fundamental de liberdade (art. 5º, LV, CF/88). 
Porém, sendo necessária a apresentação de recurso contra decisões 
tomadas nestes autos, será necessária e obrigatória à interposição 
por meio de advogado; 
 

b) Juizados Especiais (art. 9º, lei 9.099/95): Em juizados especiais, 
desenvolvidos para descentralizar e otimizar a solução de demandas 
judiciais, a postulação por meio de advogado será dispensada se o 
valor da causa não exceder 20 salários mínimos. Trata-se de 
informalidade que objetiva ampliar o acesso das partes à solução de 
contendas, bem como desburocratizar o sistema. Para apresentação 



de recursos ao próprio juizado e em demandas que ultrapassem o 
valor designado (20 salários Mínimos) far-se-á obrigatória a 
participação do advogado; 

 
c) Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal (art. 10, lei 

10.259/01): De forma semelhante à anterior, em juizados no âmbito 
federal (limitados às causas de até 60 salários mínimos) as partes 
poderão designar seus representantes, que pode ou não ser 
advogado. De forma análoga, também seria dispensada a 
participação do advogado em juizados especiais da Fazenda Pública. 

 
d) Justiça do Trabalho (art. 791 da CLT e Súmula 425 do TST): A 

litigância na Justiça do trabalho entre empregados e empregadores 
pode ser feita diretamente entre as partes, limitadas às Varas do 
Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho. Tratando-se de 
ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos 
de competência do Tribunal Superior do Trabalho deverá nomear 
advogado para suas proposições; 

 
e) Juiz de Paz: Em decorrência de não integrar o corpo do Poder 

Judiciário; 
 
f) Ação de alimentos (art. 2º, da lei 5.478/68): O credor dos alimentos 

poderá, de forma pessoal ou através de advogado, dirigir-se ao juiz 
competente, requerendo à prestação alimentar, expondo o 
parentesco e a respectiva obrigação do devedor. Considerando a 
ainda existente urgência da natureza desta prestação, a lei determina 
mera faculdade na representação por advogado; 

 

Assim, externamos ao examinando a atenção redobrada com tais 
situações, evitando cair em eventuais armadilhas da prova. 

Retomando aos termos iniciais do EAOAB, elencamos como atos 
extrajudiciais as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas . 

Tratando-se de atos que também só podem ser praticados por 
advogados regularmente inscritos na OAB, sequer poderá o bacharel em direito 
desenvolve-las, sob pena de incidir no aludido exercício ilegal de profissão.  

Objetivando diferenciá-las, vejamos:  

 I. Consultoria jurídica : utilizadas quando envolver dúvidas sobre 
determinados assuntos jurídicos ou mesmo avaliação processual, indicando 
alternativas e opções recursais em processos judiciais. Esses questionamentos 
poderão ser respondidos ao cliente na forma escrito ou mesmo verbal; 

 II. Assessoria jurídica : Desenvolvidos por especialistas assuntos 
específicos, prestando orientação e prevenção na tomada de decisões. Seu 



papel será meramente consultivo, esclarecendo previamente o melhor caminho 
a ser realizado nos negócios da empresa ou da pessoa física.  

III. Direção jurídica : Encontrados nas empresas que possuem 
departamento próprio para tratar de questões jurídicas, devendo seu diretor ser 
obrigatoriamente advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB (art. 7º 
RG). 

 

#yeyÉTICA: Mesmo não existindo previsão no EAOAB, a figura do 
Gerente Jurídico tem previsão expressa no artigo 7º do 
Regulamento Geral como sendo atividade privativa do bacharel 
devidamente inscrito nos quadros da OAB. Seu papel se desenvolve 
nas funções de planejamento, controle e direção de atividades sobre 
assuntos jurídicos diversos, conforme determinações da alta 
administração, além de elaborar e acompanhar as ações judiciais de 
interesse da empresa que represente em face de terceiros.  

  

Complementando o exercício da advocacia, o §2º do mesmo art. 1º do 
EAOAB determina que os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas só 
poderão ser admitidos a registro em órgãos competentes quando visados por 
advogados, sob pena de nulidade. 

Em outros termos, quando a empresa pretende adquirir personalidade 
jurídica terá que registrar seus atos constitutivos no órgão qualificado, sendo 
imprescindível o visto através de advogado, não se limitando à rubrica. 

O objetivo seria a análise prévia da legalidade na constituição de 
empresas, tendo o profissional da advocacia o papel fundamental de analisar 
os respectivos contratos, mitigando futuros conflitos (art. 2º, RG). 

Porém, aqui também cabe especial atenção relacionada a pontual 
exceção à regra.  

Trata-se da previsão contida no art. 9º, §2º da Lei complementar 123/06 
(lei do supersimples), afastando a necessidade deste visto para às 
microempresas e às empresas de pequeno porte . A intenção, mais uma 
vez, foi simplificar a constituição destas formas societárias. 

Exercendo papel indispensável à administração da justiça (art. 2º, 
EAOAB), o advogado presta serviço público e exerce função social 1, 
constituindo-se seus atos em múnus público. 

                                                           
1 Para fins de prova, atente-se ao art. 2º do NCED ao determina que o advogado exerce função pública. 



Nos termos do art. 3º do EAOAB, o exercício da advocacia em todo 
território nacional e a designação “advogado” será privativo de inscritos na 
OAB .  

Exercem, ainda, a atividade de advocacia, os integrantes da Advocacia-
Geral da União (AGU), da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), da 
Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de 
administração indireta e fundacional, com sujeição ao mesmo estatuto, além de 
seus respectivos regimes próprios. 

Aliás, o Regulamento Geral designa como indispensável a inscrição de 
tais agentes, bem como considera-os elegíveis em qualquer órgão da OAB (art. 
9º, RG). A luz do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB, também existe 
específica previsão estabelecendo respeito às suas diretrizes (art. 8º, NCED). 

Ocorrendo à prestação de atividades privativas da advocacia por não 
inscritos, o estatuto determina a nulidade em cunho absoluto , sequer sendo 
permitida a revalidação por profissional devidamente inscrito. Esta nulidade 
também alcança o advogado impedido, suspenso ou licenciado ou que passar 
a exercer atividade incompatível (art. 4º, EAOAB). 

No exercício da profissão o advogado deverá postular, judicial ou 
extrajudicialmente, comprovando o mandato outorgado, salvo em casos de 
urgência em que poderá atuar brevemente sem tal procuração. Obriga-se, 
contudo, a apresentá-la no prazo prorrogável de 15 dias (art. 5º, §1º, EAOAB + 
art. 104, NCPC)2. 

Atente-se para os casos de procuração que exigem poderes especial, 
além daqueles afetos ao foro em geral (art. 5º, §2º, EAOAB + art. 105, NCPC)3. 

Tratando-se do direito de renúncia exercido pelo advogado que pretende 
deixar à causa, o estatuto exige formalidade especial relacionada à notificação 
da parte que lhe constituiu. 

O advogado deverá notificar o cliente, preferencialmente mediante carta 
com aviso de recebimento (AR), comunicando após o juízo, e permanecerá 
respondendo aos autos do processo durante os 10 dias seguintes à notificação, 
salvo se substituído antes do termino do prazo (art. 5º, §3º, EAOAB + art. 112, 
§ 1º, NCPC). 

 

                                                           
2 Para apresentação de recursos, imprescindível a apresentação de procuração. Vide súmula nº 115 do 

STJ. 
3 A título exemplificativo, podemos ressaltar a necessidade de poderes especiais na procuração para que 

o advogado possa participar de assembleias e reuniões (art. 7º, VI, d, EAOAB). 



#yeyÉTICA: Atente-se que a prova poderá erroneamente lhe induzir 
a notificação única e exclusivamente ao juízo. Na verdade, a 
notificação deverá ser feita diretamente ao cliente constituinte, 
apenas após comunicando o juízo. 

Por questões éticas, os motivos determinantes da renúncia, mesmo se 
tratando de ato próprio do advogado, não deverão ser mencionados para evitar 
exposição do profissional e clientes (art. 16, NCED). 

 

Vamos exercitar???? 
 

Questão XVII exame.  Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, 
para sua admissão em registro, em não se tratando de empresas de pequeno 
porte e de microempresas, consoante o Estatuto da Advocacia, devem: 

A) apresentar os dados do contador responsável.  

B) permitir a participação de outros profissionais liberais.  

C) conter o visto do advogado.  

D) indicar o advogado que representará a sociedade. 

Gabarito: C (art. 1º, §2º, EAOAB). 

 

2.2 Dos Direitos dos Advogados   

 

De suma importância para o exame de ordem, os artigos 6º ao 7º-A do 
estatuto consagram rol de direitos dos advogados que seriam utilizados para 
garantir o exercício da profissão. 

Considerando-os como rol meramente exemplificativo, tendo em vista a 
possibilidade de extensão por meio de outras leis, o estatuto tratou de forma 
indefinível os direitos e/ou prerrogativas do advogado. 

De início, o estatuto consagra a ausência de hierarquia ou subordinação 
entre advogados, magistrados e promotores de justiça, além do tratamento 
compatível ao exercício da advocacia por servidores e serventuários de justiça, 
aplicando tratamento respeitoso reciprocamente (art. 6º, EAOAB). 

Passemos, agora, para análise objetiva do rol elencado no artigo 7º do 
estatuto: 



 Art. 7º São direitos do advogado : 

 I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o t erritório nacional ; 

Poderá exercer ilimitadamente à advocacia no conselho em que possui 
inscrição principal. Se, porventura necessitar exercer à profissão em outros 
estados, será indispensável a inscrição suplementar quando exceder cinco 
causas por ano neles.  

 II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de tra balho, bem 
como de seus instrumentos de trabalho, de sua corre spondência escrita, 
eletrônica, telefônica e telemática, desde que rela tivas ao exercício da 
advocacia;   

A inviolabilidade mencionada neste dispositivo é relativa, pois os §§ 6º e 
7º deste mesmo artigo determinam as hipóteses em que poderá ocorrer 
“quebra” deste direito, quando afetos ao elemento criminoso ao advogado. 
Assim, mandado de busca e apreensão poderá ser expedido, em decisão 
motivada, para cumprimento de diligências, na presença de representante da 
OAB. 

 III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e res ervadamente, 
mesmo sem procuração, quando estes se acharem preso s, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que 
considerados incomunicáveis;  

Atente-se para inconstitucionalidade para incomunicabilidade do réu (art. 
136, §3º, IV, CF). 

 IV - ter a presença de representante da OAB, quando  preso em 
flagrante, por motivo ligado ao exercício da advoca cia, para lavratura do 
auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais  casos, a 
comunicação expressa à seccional da OAB;  

Estamos diante de duas situações:  

a) Advogado preso em flagrante por motivo ligado a profissão : O §3º 
deste mesmo artigo complementa determinando que tal prisão somente 
será admitida em caso de crime inafiançável, sendo indispensável a 
presença de representante da OAB  para a lavratura do auto de 
prisão.  

b) Advogado preso em flagrante por motivo diverso da profissão:  Seria 
dispensável  a presença de representante da OAB para lavratura do 
respectivo procedimento, porém, faz-se necessária à comunicação da 
seccional . Essa comunicação é importante para que a respectiva 
seccional tome ciência do ocorrido e possa punir disciplinarmente o 
advogado, se for o caso.  



V - não ser recolhido preso, antes de sentença tran sitada em julgado, 
senão em sala de Estado Maior, com instalações e co modidades 
condignas, na sua falta, em prisão domiciliar;   

A pertinente observação sobre este inciso seria modificação trazida pela 
ADI 1.127-8, que declarou inconstitucional da expressão “assim reconhecidas 
pela OAB”. Atualmente, a sala de estado maior será definida pela 
administração pública (federal, estadual, municipal), e não mais pela OAB. Não 
havendo sala de estado maior, o advogado ficará preso domiciliarmente.   

VI - ingressar livremente:  

a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além d os cancelos que 
separam a parte reservada aos magistrados;  

b) nas salas e dependências de audiências, secretar ias, cartórios, 
ofícios de justiça, serviços notariais e de registr o, e, no caso de 
delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expedie nte e 
independentemente da presença de seus titulares;  

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial 
ou outro serviço público onde o advogado deva prati car ato ou colher 
prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do 
expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente 
qualquer servidor ou empregado;  

d) em qualquer assembleia ou reunião de que partici pe ou possa 
participar o seu cliente, ou perante a qual este de va comparecer, desde 
que munido de poderes especiais; 

#yeyÉTICA: Pela leitura dos mencionados dispositivos, o advogado 
terá direito ao atendimento, ainda que fora do horário de expediente, 
desde que exista servidor para tanto. A violação destes dispositivos 
poderá caracterizar crime de abuso de autoridade (art. 3º, alínea j, da 
lei nº 4.898/65). 

VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de q uaisquer locais 
indicados no inciso anterior, independentemente de licença;  

Rememorando a inexistência de vínculo hierárquico entre os agentes 
públicos e advogados (art. 6º, EAOAB).   

VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas s alas e gabinetes de 
trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra 
condição, observando-se a ordem de chegada;  

Ainda que divergente na prática, trata-se de direito conferido ao advogado 
ser ouvido pelas autoridades julgadoras. Atente-se que não assiste tal direito 
ao estagiário , que não tem direito de despachar com o magistrado.   



IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas 
sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou 
administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for 
concedido;  

Dispositivo inteiramente declarado inconstitucional por força da ADI 1.127-
8, pois o STF entendeu que a sustentação oral deve ser feita antes do voto do 
relator. 

X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, 
mediante intervenção sumária, para esclarecer equív oco ou dúvida 
surgida em relação a fatos, documentos ou afirmaçõe s que influam no 
julgamento, bem como para replicar acusação ou cens ura que lhe forem 
feitas;  

O uso da palavra “pela ordem” será concedido ao advogado sempre que 
for necessário afastar ofensa ou corrigir erro material que influa no julgamento. 
Inexiste limite para sua utilização, podendo valer-se dela sempre que precisar. 
A ofensa poderá ser contra o advogado ou seu cliente, cabendo ao magistrado 
deferi-la para utilização breve.  

XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 
tribunal ou autoridade, contra a inobservância de p receito de lei, 
regulamento ou regimento;  

Neste caso pode esperar o instante mais propicio para interferir.  

XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal o u órgão de 
deliberação coletiva da Administração Pública ou do  Poder Legislativo; 

Mais uma vez decorrente da ausência de hierarquia entre os agentes, 
podendo utilizar-se da forma mais cômoda ao seu mister.  

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judi ciário e 
Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos 
findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quand o não estejam 
sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias,  podendo tomar 
apontamentos;   

Trata-se do direito à obtenção de copias, anotações e fotografia de 
processos, mesmo sem procuração. Quando sujeitos ao sigilo (segredo de 
justiça), só poderá fazer mediante a apresentação da específica procuração.  

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável  por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagra nte e de 
investigações de qualquer natureza, findos ou em an damento, ainda que 
conclusos à autoridade, podendo copiar peças e toma r apontamentos, em 
meio físico ou digital ;  



Com redação dada pela lei nº 13.245/16, assiste direito ao advogado 
examinar e acompanhar investigações (em especial na esfera penal). Aqui 
cabe a observação dos parágrafos 10, 11 e 12 do mesmo artigo 7º, 
determinado limitações de acesso aos autos sujeitos à sigilo, bem como nas 
investigações em andamento.  

Entretanto, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos 
em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo 
implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do 
responsável que impedir. 

Sobre o tema, já o Supremo Tribunal Federal já reiterou jurisprudências, 
editando a importante Súmula Vinculante nº 14 , designando que “é direito do 
defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos 
de prova que já documentados em procedimento invest igatório realizado 
por órgão com competência de polícia judiciária, di gam respeito ao 
exercício do direito de defesa”.  

XV - ter vista dos processos judiciais ou administr ativos de qualquer 
natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos 
prazos legais ;  

XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo 
prazo de dez dias ; 

Os incisos XV e XVI serão complementados pela previsão estampada no 
§1º do mesmo art. 7º do EAOAB, determinando situações em que não serão 
autorizadas as retiradas de autos pelo advogado, notadamente: 

1) aos processos sob regime de segredo de justiça;  

2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil 
restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a 
permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, 
reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de 
ofício, mediante representação ou a requerimento da parte 
interessada;  

3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver 
deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer 
depois de intimado. 

XVII - ser publicamente desagravado, quando ofendid o no exercício 
da profissão ou em razão dela ;  

O desagravo tem previsão no Regulamento Geral, em seus artigos 18 e 
19, quando o advogado for ofendido comprovadamente em razão do 
exercício profissional ou de cargo ou função da OAB . O Conselho 
competente poderá promovê-lo, de ofício, a pedido do ofendido ou de qualquer 
pessoa, sem prejuízo da responsabilidade criminal do infrator (art.7º, § 5º, 
EAOAB).  



Considerando-o ofensa a toda classe de advogados, não dependerá da 
concordância do advogado ofendido, que não pode dispensá-lo, sendo 
promovido a critério do Conselho. Via de regra, acontece no Conselho 
Seccional do lugar que ocorreu a ofensa, podendo ocorrer no Conselho Federal 
em três hipóteses: quando a ofensa ocorrer contra Conselheiro Federal, 
Presidente de Conselho Seccional e advogado, quando se revestir de 
relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão 
nacional (art. 19, RG). 

XVIII - usar os símbolos privativos da profissão de  advogado; 

XIX - recusar-se a depor como testemunha em process o no qual 
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacion ado com pessoa de 
quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo 
constituinte, bem como sobre fato que constitua sig ilo profissional; 

Encontraremos maiores disciplinamentos sobre o sigilo nos artigos 35 a 38 
do NCED. O advogado tem o dever de guardar sigilo sobre os fatos que soube 
no exercício da profissão, mesmo que o cliente expressamente lhe autorize. 

Porém, esse sigilo pode ser quebrado em razão de circunstâncias 
excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça 
ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria.   

XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguarda ndo pregão para 
ato judicial, após trinta minutos do horário design ado e ao qual ainda não 
tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante 
comunicação protocolizada em juízo ;  

Apenas se o magistrado não se encontrar no respectivo juízo, não se 
configurando no mero atraso nas audiências que ele esteja presente. 
Promovendo a comunicação escrita e protocolizando, para assegurar os seus 
direitos e dos seus clientes.  

XXI - assistir a seus clientes investigados durante  a apuração de 
infrações, sob pena de nulidade absoluta do respect ivo interrogatório ou 
depoimento e, subsequentemente, de todos os element os investigatórios 
e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta  ou indiretamente, 
podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração : apresentar razões e 
quesitos;   

Incluído pela lei nº 13.245/16, embora não seja obrigatória a presença do 
advogado no inquérito policial, existe direito assegurado. 

No exercício de sua atividade o advogado terá direito a específica 
imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis 
qualquer manifestação de sua parte, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das 
sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer (art. 7º, §2º, 
EAOAB).  



Reservando a punição pelos excessos cometido, a efetiva liberdade 
profissional somente poderia ser alcançada se o advogado puder atuar com 
destemor, sem amarras ou submissões. O mister da advocacia, muitas vezes, 
exige postura firme para assegurar os direitos do cliente e externar a 
verdadeira justiça. 

Ressalte-se que a ADI 1.127-8 declarou à inconstitucionalidade da 
expressão “desacato”, retirando-a do texto original. Assim, o advogado apenas 
terá imunidade profissional quanto a injuria e difamação, no exercício 
profissional, não alcançando desacato (crime realizado contra funcionários 
públicos). 

O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos os 
juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais 
permanentes para os advogados, com uso assegurados à OAB (art. 7º, §2º, 
EAOAB).  

Mais uma vez, a ADI 1.127-8 declarou inconstitucional a expressão 
“controle”, retirando-o da OAB. Em outros termos, à OAB deterá apenas o 
direito de uso e não de controle. 

Enaltecendo a importância do direito social da maternidade (art. 6º, CF), 
recente lei nº 13.363/13 acrescentou o art. 7º-A no EAOAB, concedendo uma 
série de direitos à advogada gestante, lactante e adotante.  

Esses direitos perpassam entre a reserva de vagas de estacionamento e 
local adequado para atendimento das necessidades do bebê, até prioridade de 
sustentação oral e suspensão de prazos processuais. Tratando-se de 
novidade, aconselhamos a leitura atenta do dispositivo. 

 

Vamos exercitar???  

Questão XVII exame  A advogada Maria foi presa em flagrante por furto 
cometido no interior de uma loja de departamentos. Na Delegacia, teve a 
assistência de advogado por ela constituído. O auto de prisão foi lavrado sem a 
presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, fato que levou 
o advogado de Maria a arguir sua nulidade. Sobre a hipótese, assinale a 
afirmativa correta.  

A) O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença 
de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao 
exercício da advocacia.  

B) O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois a presença de representante 
da OAB é facultativa em qualquer caso, podendo sempre ser suprida pela 
presença de advogado indicado pelo preso.  



C) O auto de prisão em flagrante é nulo, pois advogados não podem ser presos 
por crimes afiançáveis.  

D) O auto de prisão em flagrante é nulo, pois a presença de representante da 
OAB em caso de prisão em flagrante de advogado é sempre obrigatória. 

Gabarito: A (art. 7º, IV, EAOAB) 

 

2.3 Da Inscrição   

 

- Requisitos 

Nos artigos 8º e 9º do EAOAB encontraremos os requisitos para a 
inscrição do advogado, bem como do estagiário. 

Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:  

I - capacidade civil;  

Em regra, a capacidade civil plena será adquirida quando a pessoa natural 
atingir a maioridade aos 18 anos completos (art. 5º do Código Civil). 

Entretanto, não podemos esquecer dos casos de emancipação (judicial, 
legal ou voluntária) em que a maioridade será atingida antes desta idade (art. 
5º, § único, CC). A título exemplificativo, podemos mencionar a colação de grau 
em curso de ensino superior quando o indivíduo torna-se bacharel em direito 
antes dos 18 anos. 

II - diploma ou certidão de graduação em direito, o btido em instituição 
de ensino oficialmente autorizada e credenciada;  

A comprovação de graduação em direito será determinada, pela via 
ordinária, através do diploma exarado pela instituição credenciada junto ao 
MEC.  

Contudo, considerando tramites burocráticos que afetam a celeridade na 
expedição deste documento, o estatuto aceita a utilização da certidão de 
graduação em direito.  

 

#yeyÉTICA: A previsão estampada neste inciso deve ser 
complementada pela normatização do art. 23 do Regulamento Geral, 
ao estabelecer que a apresentação desta certidão de graduação em 
direito deve ser acompanhada de cópia autenticada do respectivo 
histórico escolar. 



III - título de eleitor e quitação do serviço milit ar, se brasileiro ;  

Os bacharéis do sexo masculino precisarão apresentar o título de eleito e 
a quitação do serviço militar, para eles obrigatório. Já o sexo feminino, bastará 
a apresentação do título de eleitor. 

Quanto aos estrangeiros e brasileiros graduados fora do Brasil, o estatuto 
determina a necessidade de comprovação do título de graduação em 
instituição estrangeira revalidado, além de atender os demais requisitos (art. 8º, 
§2º, EAOAB). 

IV - aprovação em Exame de Ordem;  

Referendado pelo provimento nº 144/11 do Conselho Federal da OAB, o 
bacharel apenas tornar-se-á advogado se comprovar habilitação em prova 
nacionalmente unificada (art. 8º, §1º, EAOAB). 

V - não exercer atividade incompatível com a advoca cia;  

Em momento oportuno, estudaremos a diferenciação sobre os conceitos 
de incompatibilidades e impedimentos  (art. 27 e seguintes do EAOAB).  

Por hora, apenas entendam que incompatibilidade  se caracteriza pela 
proibição total ao exercício da advocacia. Ainda que aprovado no exame de 
ordem, não poderá inscrever-se enquanto estiver incompatível.  

VI - idoneidade moral;  

Doutrinariamente conceitua-se idoneidade moral  como o conjunto de 
qualidades que recomendam o indivíduo à consideração pública, com atributos 
como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. 

Comete infração disciplinar o advogado que se tornar inidôneo (art. 34, 
XXVII, EAOAB), sofrendo penalidade de exclusão (art. 38, II, EAOAB). 

Os parágrafos 3º e 4º deste mesmo artigo 8º do estatuto complementam o 
estudo sobre a idoneidade moral, determinando que: 

a) Qualquer pessoa poderá suscitar a inidoneidade que será declarada 
apenas se obter 2/3 dos votos de todos os membros do conselho 
competente; 

 

b) Aquele que cometer crime infamante4 não será considerado idôneo, 
salvo reabilitação judicial.  

                                                           
4 Conceituando-se como aqueles de elevada reprovabilidade social do autor, praticados com desonra, 

rebaixes, etc.   



VII - prestar compromisso perante o conselho;   

Tratando-se de ato personalíssimo, prestar compromisso ao conselho é 
solenidade especial e de papel indelegável, não podendo ser exercida 
mediante procuração (art. 20, §1º, RG). 

No que concerne aos estagiários , o estatuto também determinou 
requisitos para sua regular inscrição nos quadros da OAB. 

Com efeito, o artigo 9º do EAOAB requer quase todos os mesmos 
requisitos exigidos do advogado, a exceção do diploma ou certidão de 
graduação, bem como a aprovação no exame de ordem. 

 

#yeyÉTICA: O disciplinamento do estágio será encontrado entre os 
artigos 27 ao 31 do Regulamento Geral, ressaltando sua duração de 
2 anos (últimos anos do curso de direito) e inscrição realizada na 
seccional onde se localize o seu curso jurídico (faculdade). 

 

- Tipos de Inscrição 

O Estatuto disciplina no seu art. 10º os tipos de inscrições para o 
advogado: principal (art. 10), suplementar (art. 10, § 2º) e por transferência (art. 
10, § 3º). 

Para o estagiário a previsão apenas menciona “inscrição do estagiário”, 
que é feita no território em que se localize seu curso jurídico (art. 9º, § 2º). 

Objetivando esclarecer as diferenças entre as modalidades de 
inscrições, vejamo-las:  

a) Principal: Caracteriza-se como a primeira inscrição do advogado. Em 
regra, deve ser feita no Conselho Seccional onde o pretende estabelecer 
seu domicilio profissional ou, existindo dúvida, no domicilio civil do 
advogado (da pessoa física). 
 

b) Suplementar: Utilizada quando o advogado exceder mais de 5 
intervenções judiciais por ano em cada seccional diversa da que tem 
inscrição principal. Exercendo com habitualidade a advocacia em outros 
estados, poderá ter inscrições suplementares em todos eles. 
Ressaltemos que não serão contabilizadas as intervenções extrajudiciais 
(consultorias, assessorias, pareceres, dentre outros).  
 



c) Por transferência: Realizada em casos de mudança do domicilio 
profissional, quando o advogado requerer junto ao Conselho Seccional 
onde se encontra inscrito. Pugna pela mera transferência de seu registro 
principal para a nova Seção que pretende atuar.  
 

- Cancelamento de Inscrição e licença 

 O art. 11 aponta algumas hipóteses de cancelamento  da inscrição:  

 I – assim o requerer ;  

Ato personalíssimo, não precisa de motivo justificado.  

 II - sofrer penalidade de exclusão ;  

Sanção disciplinar mais grave, promovido de oficio pelo Conselho (§ 1º), 
fazendo-se necessário ao pedido de nova inscrição, provas de reabilitação (§ 
3º).  

 III - falecer ;  

Promovido de oficio pelo Conselho competente ou mediante comunicação 
de qualquer pessoa.  

 IV - passar a exercer, em caráter definitivo, ativi dade incompatível 
com a advocacia ;  

Passa a atuar em qualquer das atividades incompatíveis elencadas no art. 
28 desse mesmo estatuto de forma definitiva. 

V - perder qualquer um dos requisitos necessários p ara inscrição . 

Deixar de atender aos requisitos estudados anteriormente. 

Já na licença  encontramos o afastamento apenas temporário das 
atividades, listando o art. 12 do EAOAB suas hipóteses:  

I - assim o requerer, por motivo justificado;  

Requerimento este analisado pela OAB. 

II - passar a exercer, em caráter temporário, ativi dade incompatível 
com o exercício da advocacia; 

Passa a atuar em qualquer das atividades incompatíveis elencadas no art. 
28 desse mesmo estatuto de forma apenas temporária. 

 



III - sofrer doença mental considerada curável. 

Tratando-se de doença curável, nada justifica o cancelamento. 

Por fim, o arrigo 14 do EAOAB trabalha a ideia de identidade profissional 
ao determinar que o advogado, no exercício de sua atividade, deverá indicar 
seu nome e respectivo número de inscrição em todos os documentos que 
assinar. A vedação estaria na divulgação da atividade sem indicação do nome 
e número de registro do profissional, bem como o registro de eventual 
sociedade de advogados5. 

 

Vamos exercitar??? 

Questão XIX exame  Victor nasceu no Estado do Rio de Janeiro e formou-se 
em Direito no Estado de São Paulo. Posteriormente, passou a residir, e 
pretende atuar profissionalmente como advogado, em Fortaleza, Ceará. 
Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir 
também em feitos judiciais em favor de clientes nesse Estado, cabendo-lhe 
patrocinar seis causas no ano de 2015. Diante do exposto, assinale a opção 
correta.  

A) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional de 
São Paulo, já que a inscrição principal do advogado é feita no Conselho 
Seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Além da principal, 
Victor terá a faculdade de promover sua inscrição suplementar nos Conselhos 
Seccionais do Ceará e do Rio de Janeiro, onde pretende exercer a profissão.  

B) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do 
Rio de Janeiro, pois o Estatuto da OAB determina que esta seja promovida no 
Conselho Seccional em cujo território o advogado exercer intervenção judicial 
que exceda três causas por ano. Além da principal, Victor poderá promover sua 
inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais do Ceará e de São Paulo.  

C) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do 
Ceará. Isso porque a inscrição principal do advogado deve ser feita no 
Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio 
profissional. A promoção de inscrição suplementar no Conselho Seccional do 
Rio de Janeiro será facultativa, pois as intervenções judiciais pontuais, como as 
causas em que Victor atuará, não configuram habitualidade no exercício da 
profissão.  

D) A inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do 
Ceará. Afinal, a inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho 
Seccional em cujo território ele pretende estabelecer o seu domicílio 
                                                           
5 Sobre a identidade profissional, vide artigos 32 ao 36 do Regulamento Geral. 



profissional. Além da principal, Victor deverá promover a inscrição suplementar 
no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, já que esta é exigida diante de 
intervenção judicial que exceda cinco causas por ano.  

Gabarito: D (art. 10 e § 2º, EAOAB)  

 

2.4 Da Sociedade de Advogados 

Entre os artigos 15 ao 17 o EAOAB trabalha as espécies de sociedades 
de advocacia possíveis no ordenamento nacional. O maior destaque fica por 
parte das inovações trazidas pela lei nº 13.247/2016. 

De início, o estatuto autoriza a existência de Sociedade Simples para 
prestação de serviços de advocacia e também a inovação da Sociedade 
Unipessoal de Advocacia , carinhosamente denominada “SUA”. 

Ressalte-se que, diversamente das sociedades empresariais, para 
constituição de sociedades de advocacia será necessário o registro aprovado 
de seus atos constitutivos no conselho seccional da OAB em cuja base 
territorial tiver sede (art. 15, §1º, EAOAB). 

Em outros termos, para aquisição de personalidade jurídica a sociedade 
“pluri ou uni” pessoal de advocacia terá que registrar seus atos no próprio 
conselho secciona e que pretenda atuar, diversamente das demais empresas 
que costumam registrar em juntas comerciais e afins. 

Aliás, esse mesmo estatuto expressamente proíbe o registro em outros 
órgãos que não a OAB, além de não permitir fins empresariais, atividades ou 
pessoas estranhas à advocacia, nome fantasia (art. 16, §§, EAOAB). 

Existindo interesse na constituição de filiais do escritório, seu ato 
constitutivo deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no 
Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da 
sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar (art. 15, 
§ 5º, EAOAB). 

#yeyÉTICA: Na razão social é obrigatório o nome de pelo 
menos um advogado responsável pela sociedade, podendo 
permanecer do sócio falecido se previsto no ato constitutivo 
(art.16, § 1º, EAOAB; art. 38, RG). Já na denominação da 
sociedade unipessoal de advocacia deverá ser formada 
obrigatoriamente pelo nome do advogado, completo ou parcial, 



acompanhado posteriormente da expressão “Sociedade 
Individual de Advocacia” (art. 16, § 4º, EAOAB).  

Objetivando evitar discussões sobre a lisura em pleitos jurídicos, os 
advogados sócios de uma mesma sociedade não poderão representar clientes 
de interesses opostos (art. 15, § 6º, EAOAB). Seria temeroso a ideia de 
advogados poderem controlar o teor de suas defesas, condicionando o 
julgamento das demandas ao arrepio da justiça. 

Seguindo este mesmo raciocínio, nenhum advogado pode integrar mais 
de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal 
de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e 
uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área 
territorial do respectivo Conselho Seccional (art. 15, § 4º, EAOAB). 

Ocorrendo danos causados por ação ou omissão no exercício da 
advocacia, a sociedade, o sócio e o titular da SUA respondem subsidiária e 
ilimitadamente (art. 17, EAOAB), em típico caso de responsabilidade subjetiva 
da culpa em sentido amplo (art. 32, EAOAB). 

Ademais, constitui infração disciplinar punível com censura manter 
sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei (art. 
34, II, e 36, I, do EAOAB). 

 

Vamos exercitar??? 

 

Questão XI exame  Os advogados Roberto e Alfredo, integrantes da sociedade 
Roberto & Alfredo Advogados Associados, há muito atuavam em causas 
trabalhistas em favor da sociedade empresária “X”. A certa altura, o advogado 
Armando ingressou na sociedade de advogados. Armando, no entanto, já 
representava os interesses de ex-empregado da sociedade empresária “X”. Em 
razão disso, Armando não foi constituído para atuar nas causas do escritório 
envolvendo a sociedade empresária “X”, continuando, assim, a atuar em favor 
do ex-empregado. Por outro lado, Roberto e Alfredo não foram constituídos 
para advogar pelo ex-empregado. A partir do caso apresentado, assinale a 
afirmativa correta.  

A) Roberto, Alfredo e Armando agiram correta e eticamente, pois dividiram os 
clientes, de forma que nenhum deles advogasse, ao mesmo tempo, para 
clientes com interesses opostos.  



B) Roberto, Alfredo e Armando não agiram corretamente, pois, em causas 
trabalhistas, os advogados de partes com interesses opostos não podem ter 
qualquer tipo de relação profissional ou pessoal.  

C) Roberto, Alfredo e Armando não agiram correta e eticamente, pois os 
advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem 
representar, em juízo, clientes com interesses opostos.  

D) Roberto, Alfredo e Armando não poderiam ter constituído a sociedade em 
questão, ainda que Armando deixasse de atuar na causa em favor do ex-
empregado. 

Gabarito: C (art. 15, §6º, EAOAB). 

 

2.5 Do Advogado Empregado   

Com previsão no estatuto (arts. 18 ao 21, EAOAB) e complementado no 
Regulamento Geral (arts. 11 ao 14, RG), o advogado empregado conceitua-se 
como aquele que mantém vínculo empregatício, prestando seus serviços de 
advogado a uma sociedade ou empresa. 

Mesmo com este vinculo, o profissional advogado não perde sua 
isenção técnica, não permitindo a redução de sua independência profissional e 
não estando obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse 
pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego (art. 18, EAOAB; art. 
4º, NCED). 

Sua jornada de trabalho será de 4 (quatro) horas continuas diárias, não 
excedendo a de 20 (vinte) horas semanais, salvo se estipulado em acordo ou 
convenção coletiva de trabalho ou em regime de dedicação exclusiva, 
contabilizando o período em que estiver à disposição do empregador (art. 20, 
EAOAB). Em caso de dedicação exclusiva, a sua jornada de trabalho não 
poderá exceder 8 horas diárias (art. 12, RG). 

As horas excedentes  à jornada de trabalho (horas extras) serão 
remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora 
normal e o horário noturno  compreende o período entre às 20 (vinte) horas de 
um dia até as 5 (cinco) horas do dia seguinte, sendo remuneradas com 
acréscimo do adicional de 25% (art. 20, §§ 2º e 3º, EAOAB). 

Por fim, o artigo 21 do EAOAB estabelece nas causas em que for parte o 
empregador ou pessoa por este representado, os honorários de sucumbência 
são devidos aos advogados empregados. Sendo o advogado empregado de 



sociedade, esses honorários serão partilhados entre ele e a empregadora, na 
forma estabelecida em acordo. 

 

 

 

 

 

 

 

#yeyÉTICA:  Na atuação do advogado empregado, os 
honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do 
exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de 
emprego, não integram o salário ou a remuneração (art. 14, 
RG). 

Vamos exercitar??? 

Questão 2010 – CESPE  Assinale a opção correta acerca da situação do 
advogado como empregado, de acordo com as disposições do Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 

A) O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços 
profissionais de interesse pessoal, fora da relação de emprego. 

B) Nas causas em que for parte empregador de direito privado, os honorários 
de sucumbência serão devidos a ele, empregador, e não, aos advogados 
empregados. 

C) Considera-se jornada de trabalho o período em que o advogado esteja à 
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no âmbito do 
escritório, não sendo consideradas as horas trabalhadas em atividades 
externas. 

D) A relação de emprego, no que se refere ao advogado, não retira a isenção 
técnica inerente à advocacia, mas reduz a independência profissional, visto que 
o advogado deve atuar de acordo com as orientações de seus superiores 
hierárquicos. 

Gabarito: A; art. 18, parágrafo único, EAOAB.  

Empresa 

Sociedade de 

Advogados 

Honorários sucumbenciais 

pertencem ao advogado (art. 

21, caput, EAOAB) 

Honorários sucumbenciais 

serão partilhados entre ambos 

(art. 21, § único, EAOAB) 



 

2.6 Dos Honorários Advocatícios 

Considerado um dos temas mais relevantes para fins do exame de 
ordem e também para saúde financeira dos profissionais (yé yética), os 
honorários advocatícios detém previsão no estatuto (arts. 22 ao 26, EAOAB) e 
também no Novo Código de Ética e Disciplina da OAB (arts. 48 ao 54, NCED). 

O art. 22 do estatuto explana a existência de três tipos de honorários: 
convencionados, por arbitramento judicial e os de s ucumbência. 

a) Convencionados : Aqueles livremente contratados entre o advogado 
e o cliente;  

b) Por arbitramento : Configuram-se diante da falta de estipulação ou 
de acordo entre as partes, sendo juridicamente estipulados, em 
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da 
questão. Contudo, não poderão ser inferiores aqueles estabelecidos 
na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da OAB; 

c) De sucumbência : Oriundos da parte vencida em demandas judiciais, 
pagos ao advogado da parte vencedora. 

O contrato de prestação de serviços não exige forma especial, mas deve 
estabelecer com clareza e precisão, seu objetivo, honorários ajustados, forma 
de pagamentos, entre outras matérias a ele referentes. Essa prestação poderá 
ser contratada, verbalmente ou por escrito, ainda que o Novo Código de Ética 
preveja preferência pela forma escrita (art. 48, NCED). 

O pagamento dos honorários deverá seguir os preceitos estabelecidos 
contratualmente entre as partes. Ocorrendo omissão quanto ao momento deste 
pagamento, o estatuto adota regra que determina (art. 22, §3º, EAOAB): 

- 1/3: No início do serviço; 

- 1/3: Até decisão de 1ª instância; 

- Restante6: ao final. 

No momento da contratação, o advogado não pode usurpar o poder de 
negociação e realizar exigências desproporcionais a atividade jurídica 
prestada. Em termos éticos, deverá estabelecer honorários com moderação  
seguindo elementos relacionados ao seu labor (art. 49, NCED). 

                                                           
6 Atente-se que o estatuto não determinou 1/3 ao final e sim a expressão “restante”, pois ao final os 

valores podem divergir dessa divisão inicial (maior ou menor). 



Entretanto, essa moderação suscitada não significa contratação em 
valores ínfimos, tendo em vista a abstenção de contratação com valores 
aviltantes (art. 2º, VIII, f, e 46, §6º, do NCED). 

Os honorários advocatícios gozam de natureza alimentar, integrando o 
patrimônio civil da pessoa do advogado. Assim, na hipótese de falecimento ou 
incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais 
ao trabalho realizado, serão recebidos por seus sucessores ou representantes 
legais (art. 24, §2º, EAOAB). 

O estatuto estabelece que os honorários por arbitramento ou 
sucumbência, pertencem ao advogado. Sua execução, inclusive, poderá 
acontecer nos próprios autos da ação originária ou mesmo em ação autônoma, 
resguardando o a classificação como crédito privilegiado e falência, 
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial 
(arts. 23 e 24 do EAOAB e art. 85 do NCPC). 

Juntando o contrato de honorários antes da expedição do mandado de 
levantamento ou precatório, o advogado poderá requerer que o Magistrado 
determine a separação do montante pertencente ao cliente, sendo pago ao 
diretamente ao profissional a respectiva quantia (art. 22, §4º, EAOAB). 

Tratando-se de direito do advogado, o art. 24, §3º do estatuto 
determinou como nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou 
convenção individual ou coletiva que retire  do advogado o direito ao 
recebimento dos honorários de sucumbência. 

Por outro lado, considerando dinheiro como direito disponível, o STF 
declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo na ADI nº 1.194-4, 
autorizando a disposição destes honorários. 

#yeyÉTICA:  Os honorários de sucumbência dos advogados 
empregados constituem fundo comum, cuja destinação é 
decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da 
empresa ou por seus representantes (art. 14, § único, RG).  

Atente-se à especifica previsão estampada no Novo Código de Ética e 
Disciplina da OAB afeta a utilização da cláusula quota litis nos honorários 
pactuados. Em termos mais simples, traduz-se pela divisão realizada, entre 
cliente e advogado, nos ganhos possivelmente oriundos da causa. 

A soma dos ganhos obtidos pelo advogado (incluindo-se eventual 
honorário sucumbencial) não poderá ultrapassar aquilo a ser recebido pelo seu 
cliente, devendo ter previsão em pecúnia e apenas excepcionalmente a 
participação em bens particulares da parte (art. 50, NCED). 



Por fim e não menos importante, o estatuto trabalha a ideia afeta a 
prescrição de cobrança dos honorários e prestação d e contas.   

Entendida como forma de extinção da pretensão de propositura da ação, 
o prazo para exigência estampado no estatuto será de 5 anos, contados do 
encerramento da relação jurídica contratual, da ultimação do serviço 
extrajudicial, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do 
mandato (art. 25, EAOAB). Ocorrendo substabelecimento com reserva de 
poderes, será necessário a participação do daquele que conferiu poderes (art. 
26, EAOAB). 

O mesmo prazo também será aplicado para prestação de contas do 
advogado ao seu cliente (art. 25-A, EAOAB).  

 

Vamos exercitar??? 

Questão XII exame  Eugênio é advogado contratado pela empresa Ônibus e 
Ônibus Ltda. Na empresa ele é responsável pelas defesas em ações que 
pleiteiam o reconhecimento da responsabilidade civil da sua cliente e dos seus 
prepostos. O contrato de honorários venceu em 2010 e não foi renovado. Em 
dificuldades financeiras, a empresa não pagou os honorários devidos. O termo 
inicial para a contagem do prazo para a prescrição da pretensão de cobrança 
dos honorários advocatícios, observado o disposto no Estatuto da Advocacia, 
ocorre a partir da  

A) última tentativa de conciliação.  

B) data fixada pelo Juiz.  

C) última prestação de serviço. 

D) data do vencimento do contrato.  

Gabarito: D (art. 25, I, EAOAB). 

 

2.7 Das Incompatibilidades e Impedimentos 

Elencados em capítulo próprio nos artigos 27 ao 30 do estatuto, 
incompatibilidades e impedimentos se caracterizam como verdadeiras 
limitações  ao pleno exercício da atividade advocatícia por parte de pessoas 
determinadas. 



Elementos pessoais destes sujeitos possuem verdadeiro poder de 
influência capaz de intervir em causas processuais em desrespeito aos ditames 
da moral, ética e justiça. Encontraremos, ainda, pessoas que detenham certo 
nível de responsabilidade financeira e estrutural da administração pública ou 
economia brasileira. 

Ainda que existam ferrenhas críticas por parte de certas categorias, o 
cenário apresentado condiz para acertada decisão legal em afastar, total ou 
parcialmente, os sujeitos elencados ao exercício da advocacia. 

- Incompatibilidade 

A incompatibilidade caracteriza-se pela proibição total  ao exercício da 
advocacia, mesmo em causa própria. Situações mais gravosas em que o 
estatuto vedou, em caráter absoluto, a advocacia mesmo em causa própria. 

Logo, necessitando dos serviços desta natureza, os agentes elencados 
no estatuto como incompatíveis deverão contratar profissional habilitado para 
sua representação. 

Representado o rol destes agentes, aduz o artigo 28 do EAOAB: 

  Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa  própria, com as 
seguintes atividades:  

I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do P oder Legislativo 
e seus substitutos legais;  

Diante do elevado poder político concedidos para estes agentes, sua 
atuação poderia vincular-se à influencias dos cargos exercidos.  

Ressalte-se que, a incompatibilidade do membro do poder legislativo 
apenas se aplica se este for integrante da mesa. Tratando-se meramente do 
cargo eleitoral, sem indicação como integrante da mesa, o caso não será de 
incompatibilidade e sim de apenas impedimento (art. 30, II, EAOAB). 

II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Mini stério Público, 
dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados e speciais, da justiça de 
paz, juízes classistas, bem como de todos os que ex erçam função de 
julgamento em órgãos de deliberação coletiva da adm inistração pública 
direta e indireta;    

O exercício da função judicante (julgador) ocasionará a incompatibilidade 
ao exercício da advocacia exatamente pela natureza de suas atividades. 
Imaginemos um Juiz de Direito exercendo pela manhã a função de advogado 
e, logo mais pela tarde, julgando suas próprias causas ou de seus amigos. 



Sobre o inciso apresentado, duas pertinentes observações merecem 
destaque: 

a) A extinção da figura do juiz classista após EC nº 24/99: Anteriormente à 
referida Emenda Constitucional existia a figura deste julgador leigo, 
escolhido pelo empregados e empregadores; 

 

b) Permissão aos juízes eleitorais advogados: No julgamento da ADIN nº 
1.127-8 o STF autorizou que advogados que exercem o mandado 
temporário de juiz eleitoral poderão continuar exercendo a advocacia, 
evidentemente que em atividades diversas daquela de julgador. 

III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da 
Administração Pública direta ou indireta, em suas f undações e em suas 
empresas controladas ou concessionárias de serviço público; 

A atuação em nível de direção na administração pública também ressalta a 
incompatibilidade pelo poder de gestão exercidos. Não se trata de todos os 
cargos ou funções, mas apenas aqueles com poder de direção. 

Entretanto, nestes cargos de direção, podemos elencar duas exceções 
estampadas no parágrafo 2ª do mesmo artigo 28 do estatuto: 

a) Ocupantes de cargos ou funções de direção sem poder de decisão  
relevante sobre interesses de terceiros, a juízo do conselho competente 
da OAB; 

 

b) Administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério 
jurídico . 

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados dire ta ou 
indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem 
serviços notariais e de registro; 

Claramente os casos de servidores e serventuários do judiciário nacional 
que, por motivos óbvios, detém de enorme conhecimento da estrutura 
julgadora. Não seria ética a utilização de seu cargo para obter favorecimentos. 

Técnicos, Analistas, Assessores, Oficial de Justiça, além dos servidores 
notariais e de registro não poderão advogar, nem em causa própria. 

V - ocupantes de cargos ou funções vinculados diret a ou 
indiretamente a atividade policial de qualquer natu reza; 



A atividade policial também guarda relação com o exercício da advocacia, 
em especial na esfera criminal. Assim, evitando alguma irregularidade no 
exercício policial, estarão incompatíveis para advocacia. 

VI - militares de qualquer natureza, na ativa; 

Pelos mesmo motivos alinhados no inciso anterior, militares ativos também 
poderiam valer-se de seus cargos para obterem indevidos benefícios na 
atividade advocatícia. 

VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham com petência de 
lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos  e contribuições 
parafiscais; 

Considerando-os como os agentes responsáveis por abastecer os cofres 
públicos com receitas, também existirá a incompatibilidade. Inegável que tais 
agentes poderiam valer-se do elevado poder fiscal e atuar indevidamente na 
advocacia, em especial tributária. 

VIII - ocupantes de funções de direção e gerência e m instituições 
financeiras, inclusive privadas. 

A incompatibilidade decorre do elevado conhecimento financeiro que tais 
agentes detêm, podendo influenciar em demandas desta natureza.  

São instituições financeiras, por exemplo, os bancos, as administradoras 
de cartões de crédito, as bolsas de valores, as sociedades de crédito, 
financiamento e Investimentos, as cooperativas de crédito, entre outras, sejam 
públicas ou privadas. 

Observem que em todos dos casos mencionados, o nível de influência de 
tais agentes se mostra grande.  

Portanto, ainda que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo 
temporariamente (exemplo, férias), permanecerá incompatível como exercício 
da advocacia.  

Sendo incompatibilidade temporária (exemplo, mandado de prefeito) 
ocorrerá mera licença do advogado (art. 12, III, EAOAB), ao passo em que o 
caráter definitivo (exemplo, juiz de direito) ocasionará o cancelamento da 
inscrição na OAB (art. 11, IV, EAOAB). 

- Impedimento 

O impedimento caracteriza-se pela apenas proibição parcial ao exercício 
da advocacia. Em outros termos, o profissional não estará absolutamente 
limitado em sua atuação, podendo exercer a advocacia em alguns casos 
determinados no estatuto.  



Poderá advogar, mas com específicas restrições elencadas no artigo 30 do 
EAOAB. 

Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:  

I - os servidores da administração direta, indireta  e fundacional, 
contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a 
entidade empregadora; 

Em complemento ao estudado no inciso III do art. 28 do estatuto, os 
servidores que não ocupantes de cargos ou funções com poder de direção 
poderão advogar, desde que não seja contra a fazenda que lhe remunera. 

Entretanto, docentes de cursos jurídicos (professores jurídicos de 
faculdades públicas) não estarão impedidos ao exercício de sua advocacia, 
inclusive contra a própria fazenda pública que lhe remunera (art. 30, § único, 
EAOAB). 

II - os membros do Poder Legislativo, em seus difer entes níveis, 
contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações p úblicas, entidades 
paraestatais ou empresas concessionárias ou permiss ionárias de serviço 
público. 

Também em complemento ao artigo 28 do estatuto, agora no inciso I, os 
membros do Poder Legislativo poderão advogar, desde que não integrantes da 
respectiva mesa. Atente-se que a advocacia aqui exercida terá impedimentos 
perante aquelas que desenvolvem serviços públicos. 

#yeyÉTICA:  Tratando-se de vários incisos, diferencie os casos 
de incompatibilidade e impedimento por meio do seguinte 
raciocínio:   

a) Altas Funções – incompaTibilidade: Total 
 

b) Baixas Funções – imPedimento: Parcial 

Situação interessante vem estampada no artigo 29 do estatuto ao 
designar hipótese apenas de exercício limitado da advocacia  (tecnicamente 
não se trata de incompatibilidade ou impedimento) para os Procuradores 
Gerais, Advogados Gerais, Defensores Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos 
da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que apenas podem 
exercer a advocacia para o órgão que os chefia. 

Atente-se que a limitação deste exercício seria apenas para aqueles que 
atuam com a qualificante “geral” ou de “dirigentes”. 



Vamos exercitar??? 

Questão XVII exame  Deise é uma próspera advogada e passou a buscar 
novos desafios, sendo eleita Deputada Estadual. Por força de suas raras 
habilidades políticas, foi eleita integrante da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado Z. Ao ocupar esse honroso cargo procurou conciliar sua 
atividade parlamentar com o exercício da advocacia, sendo seu escritório agora 
administrado pela filha. Nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a 
afirmativa correta.  

A) A atividade parlamentar de Deise é incompatível com o exercício da 
advocacia.  

B) A participação de Deise na Mesa Diretora a torna incompatível com o 
exercício da advocacia.  

C) A função de Deise como integrante da Mesa Diretora do Parlamento 
Estadual é conciliável com o exercício da advocacia.  

D) A atividade parlamentar de Deise na Mesa Diretora pode ser conciliada com 
o exercício da advocacia em prol dos necessitados. 

Gabarito: B (art. 28, I, EAOAB) 

Questão XX exame Salvador Renata, devidamente inscrita na Ordem dos 
Advogados do Brasil, exerce, há muitos anos, atividades privativas da 
advocacia. Ocorre que Renata concorre a deputada estadual, encontrando-se 
em curso diversos processos em que ela atua como advogada. Caso Renata 
seja eleita, é correto afirmar que  

A) ela ficará impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de 
pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviço público.  

B) ela ficará sujeita à proibição total ao exercício da advocacia, pois este é 
incompatível, mesmo em causa própria, com as atividades dos membros do 
Poder Legislativo.  

C) ela ficará impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de 
pessoas jurídicas de direito público.  

D) ela ficará sujeita à proibição total ao exercício da advocacia, pois este é 
incompatível, mesmo em causa própria, com as atividades dos membros do 
Poder Legislativo, mas poderá atuar, excepcionalmente, nos feitos que já 
estavam em curso antes do exercício de seu mandato parlamentar. 

Gabarito: A  (art.30, II, EAOAB)  



 

2.8 Da Ética do Advogado 

Os artigos 31 ao 33 do estatuto estampa capítulo especifico para tratar 
sobre a ética do advogado. 

Na introdução este material já alertávamos para importância social da 
atuação com ética social, em especial no exercício da importante atividade de 
advocacia.  

O advogado deve agir com ética, tratando todos com respeito e 
contribuindo com o prestigio de toda à classe, mantendo sua independência 
técnica e profissional, tendo liberdade para agir de acordo com suas 
convicções pessoais.  

Aliás, o advogado não deve temer nenhum receio de desagradar a 
magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade no 
exercício da profissão. 

Esses elementos éticos demonstram que o advogado será responsável 
pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, sem 
prejuízo de apreciação e punição na esfera administrativa. Inclusive, também 
haverá responsabilização profissional em lides temerárias que atuar o 
advogado em conluio com o cliente para lesar terceiros (art. 32, EAOAB). 

Ressalte-se que estas previsões éticas do estatuto são complementadas 
pela Resolução nº 02/2015 do Conselho Federal da OAB ao aprovar diversas 
normatizações no Novo Código de Ética e Disciplina da OAB. 

 

Vamos exercitar??? 

Questão XIX exame  Alexandre, advogado que exerce a profissão há muitos 
anos, é conhecido por suas atitudes corajosas, sendo respeitado pelos seus 
clientes e pelas autoridades com quem se relaciona por questões profissionais. 
Comentando sua atuação profissional, ele foi inquirido, por um dos seus filhos, 
se não deveria recusar a defesa de um indivíduo considerado impopular, bem 
como se não deveria ser mais obediente às autoridades, diante da 
possibilidade de retaliação. Sobre o caso apresentado, observadas as regras 
do Estatuto da OAB, assinale a opção correta indicada ao filho do advogado 
citado.  

A) O advogado Alexandre deve recusar a defesa de cliente cuja atividade seja 
impopular.  



B) O temor à autoridade pode levar à negativa de prestação do serviço 
advocatício por Alexandre. 

C) As causas impopulares aceitas por Alexandre devem vir sempre 
acompanhadas de apoio da Seccional da OAB.  

D) Nenhum receio de desagradar uma autoridade deterá o advogado 
Alexandre. 

Gabarito: D (art. 31, §2º, EAOAB) 

 

2.9 Das Infrações e Sanções Disciplinares   

De suma importância para o exame de 1ª fase da OAB, as infrações 
disciplinares e respectivas sanções estão elencadas entre os artigos 34 ao 43 
do estatuto. 

De forma ainda mais específica, o rol taxativo de infrações 
disciplinares  já será apresentado no art. 34 do EAOAB, apenas podendo ser 
cometidos por aqueles que são inscritos nos quadros da OAB, como advogado 
ou estagiários, por sua ação ou omissão, violando condutas trazidas na norma, 
não admitindo interpretação extensiva ou análoga. 

Por questões didáticas, aconselhamos o estudo deste tópico 
acompanhado das premissas do EAOAB, com a leitura dos respectivos incisos. 

Já as sanções disciplinares , nos termos do estatuto, dividem-se em: 
censura, suspensão e exclusão , além da aplicação da multa  em 
determinadas situações. 

A censura  caracteriza-se como punição para infrações de cunho mais 
leve, sendo aplicáveis (art. 36, EAOAB): 

a) Nas infrações elencadas entre os incisos I ao XVI e XXIX do art. 34 
do estatuto: utilizando-se da lógica menos prejudicial, os advogados 
apenas receberão punição de censura pela infração de menor 
potencial lesivo. Situações como a violação de sigilo profissional, 
prejudicar com culpa grave o cliente, abandonar a causa, dentre 
outros. Ao estagiário, caberá a sanção de advertência quando 
exceder atos de sua habilitação. 
 

b) Em violações ao código de ética e disciplina: Casos de desrespeito à 
resolução nº 02/2015 que criou o NCED. 

 
c) Violações ao estatuto em caráter subsidiário: Situações em que não 

existe infração de cunho mais grave para a violação cometida 



(suspensão ou exclusão), aplicando-se de forma subsidiária apenas 
à censura. 

Por ser considerada de menor potencial ofensivo, a censura pode ser 
convertida em advertência , assim compreendida como ofício reservado, sem 
registro nos assentamentos do inscrito, constando apenas no cadastro interno 
para fins de antecedentes. Esta conversão seria aplicável se presente 
circunstancias atenuantes (art. 40, EAOAB). 

 
A suspensão  conceitua-se como a proibição temporária ao exercício da 

advocacia em todo o território nacional, mesmo em causa própria, sob pena de 
nulidade. Será aplicável nos seguintes casos (art. 37, EAOAB): 

 
a) Nas infrações elencadas entre os incisos XVII ao XXV do art. 34 do 

estatuto: Situação de razoáveis infrações praticadas pelo advogado, 
nem tão graves e nem tão leves. Receber valores da parte contrária 
sem consentimento do cliente, reter abusivamente os autos, prestar 
concurso, prestar concurso atuando contra à lei ou destinado a 
fraudá-la, etc. 
 

b) Reincidência em infração disciplinar: situações em que o advogado 
não mais será primário, já tendo reincidência em infração anterior, 
notadamente censura. 

 
Nos moldes do estatuto, o período de suspensão compreenderá o prazo 

entre 30 (trinta) dias a 12 (doze) meses . 
 
Entretanto, o mesmo estatuto excepciona situações em que o prazo de 

suspensão poderá se estender por período superior aos 12 (doze) meses, nas 
hipóteses de: 

 
I. Recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de 

quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI, 
EAOAB): Suspensão até efetiva prestação de contas. 
  

II. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços 
devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo (art. 34, 
XXIII, EAOAB): Suspensão perdurará até efetivo pagamento, 
inclusive com correção monetária; 

 
III. Erros reiterados que evidenciem inépcia profissional (art. 34, XXIV, 

EAOAB): Suspensão perdura até que preste novas provas de 
habilitação. 

 

#yeyÉTICA:  O estatuto ainda prevê suspensão preventiva ao 
advogado, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, em casos de 
infração com repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, 



depois de ouvi-lo em sessão especial designada (art. 70, §3º, 
EAOAB). 

A penalidade de exclusão  será aplicada aos casos de infrações mais 
graves cometidas pelo advogado, tendo em vista que terá sua inscrição 
cancelada e consequente perda do respectivo número. 

 
Contudo, considerando a natureza mais gravosa desta sanção, o estatuto 

exige a manifestação favorável de dois terços dos membros do Conselho 
Seccional competente. 

 
Os casos em quer poderá ser aplicada serão (art. 38, EAOAB): 
 

a) Nas infrações elencadas entre os incisos XXVI ao XXVIII do art. 34 
do estatuto: Situação mais gravosas praticadas pelo advogado. Faltar 
requisitos para inscrição da OAB, tornar-se inidôneo e praticar crime 
infamante seriam as situações listadas no estatuto. 
 

b) Aplicação de suspensão por 3 (três) vezes: Caracteriza-se pela 
reincidência na infração de cunho razoável suspensão, merecendo o 
agravamento com a exclusão. 

A multa  enquadra-se como penalidade acessória que poderá ser aplicada 
cumulativamente com as sanções de censura e suspensão, sempre que 
presentes situações agravantes. O valor pode variar entre o valor da anuidade 
(mínimo) até seu décuplo (máximo), a depender da agravante identificada (art. 
39, EAOAB). 

#yeyÉTICA:  Para memorização adote: 

 

 

 

 

 

 

 

A reabilitação  qualifica-se pelo requerimento realizado pelo advogado que 
tenha cometido qualquer sanção disciplinar, um ano após seu cumprimento, 
em face de provas efetivas de bom comportamento. Porém, se resultar da 
prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente 
reabilitação criminal (art. 41, EAOAB e art. 69, NCED). 

$ Envolva valores; 
F Fraude;  
R Retenção de autos;  
I Inépcia profissional;  
C Conduta incompatível.  

R Reincidência  

F Falsa prova;  
I Inidoneidade moral; 
C Crime infamante; 
S 3 suspensões. 

Hipóteses de Exclusão Hipóteses de Suspensão Hipóteses de Censura 

Todas as demais 
situações 



Adotando regra básica do ordenamento nacional, o poder punitivo ao 
advogado não será eterno. O estatuto elenca prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos para pretensão punitiva ao profissional que praticar qualquer das 
infrações mencionadas neste tópico, contada da constatação oficial do fato7 
(art. 43, EAOAB). 

O estatuto determina, ainda, a denominada prescrição intercorrente em 
prazo de 3 (três) anos, quando constatada paralisação. Trata-se de decurso de 
prazo durante o trâmite processual, que poder ser reiniciada se causa 
interruptiva ocorrer (art. 43, §§ 1º e 2º, EAOAB). 

 

Vamos exercitar??? 

Questão XVI exame  O advogado Felício é contatado pelo seu cliente Paulo 
que pretende promover ação de responsabilidade civil em face de Rosa, por 
danos causados à sua honra e ao seu patrimônio material. Nas tratativas, o 
cliente cientifica o advogado que presenciara diversos atos criminosos 
praticados por Rosa e por seus familiares Marta e Fábio. Contratado para 
realizar os seus serviços profissionais, apresenta diversas ações contra o réu 
Rosa em que descreve seus crimes e os praticados por Marta e Fábio, seus 
filhos. A petição é subscrita somente pelo advogado e a procuração tem os 
poderes gerais para o foro. Nos termos do Estatuto da Advocacia,  

A) é inerente à atividade postulatória a menção a crimes praticados pelas 
partes ou terceiros.  

B) é decorrente do processo a indicação dos fatos essenciais ao deslinde da 
causa, inclusive os criminosos, que somente demandam ciência do advogado.  

C) é essencial a autorização escrita para imputação a terceiro de fato definido 
como crime.  

D) é possível a descrição de fatos criminosos atribuídos a partes ou a terceiros 
por autorização verbal. 

Gabarito: C (art. 34, XV, e 36, I, EAOAB)  

 

                                                           
7 Atente-se que constatação oficial seria aquela feita aos responsáveis pela aplicação das sanções 

disciplinares, ou seja, o respectivo conselho seccional. Assim, mesmo que ocorrendo infração em 

período superior, o prazo de 5 (cinco) anos será iniciado da constatação oficial e não de qualquer 

conhecimento por terceiros. 



3. Da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

3.1 Dos Fins e da Organização   

Criada pelo Decreto nº 19.408/30, a OAB caracteriza-se como serviço 
público  dotado de personalidade jurídica e forma federativa, independente de 
órgãos da administração pública e sem vínculo ou submissão hierárquica. 
Entre suas finalidades, encontraremos (art. 44, EAOAB): 

a) Institucional:  Defender à Constituição, ordem jurídica do 
Estado democrático, direitos humanos, justiça social, boa 
aplicação das leis, rápida administração da justiça e 
aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas; 
  

b) Corporativa:  Promover, com exclusividade, a representação, 
defesa, seleção e disciplina dos advogados em toda República 
Federativa do Brasil. 

O estatuto divide os órgãos da OAB em: Conselho Federal, Conselho 
Seccional, Subseção e a Caixa de Assistência aos Ad vogados.   

#yeyÉTICA:  Conforme será demonstrado posteriormente, a 
subseção será o único dos órgãos da OAB que não deterá de 
personalidade jurídica própria, configurando-se apenas como 
entidade autônoma do respectivo Conselho Seccional (art. 45, 
§§ 1º, 2º, 3º e 4º, EAOAB). 

Diante da atribuição de prestadora de serviço público, o estatuto prevê 
que a OAB gozará de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas 
e serviços, além de exigir publicidade de seus atos externos (art. 45, §§ 5º e 6º, 
EAOAB). 

Por outro lado, sua independência dos demais órgãos da administração 
pública ensejará também a ausência de repasses do poder público. Assim, a 
manutenção da instituição dependerá da colaboração dos próprios inscritos 
(advogados e estagiários).  

Assim, as anuidades da OAB não serão definidas em leis por parte do 
poder público, afastando a natureza de tributos, e sim pelo próprio conselho 
seccional respectivo (art. 46, EAOAB e art. 55, §1º, RG)8. Seu inadimplemento 
não ensejará execução fiscal, mas mera execução cível por se tratar de título 
executivo extrajudicial (art. 46, § único, EAOAB e art. 784, XII, NCPC). 

                                                           
8 Considerando a possibilidade da figura do advogado empregado (arts. 18 e seguintes do EAOAB), o 

pagamento das anuidades para OAB isentará o profissional do pagamento obrigatório da respectiva 

contribuição sindical (art. 47, EAOAB). 



Por fim, já neste momento introdutório sobre os fins e organização da 
OAB, o estatuto ressalta que o cargo de conselheiro ou membro da diretoria de 
órgão na instituição será de exercício gratuito e obrigatório, conceituando-se 
como serviço público relevante até para fins de disponibilidade e 
aposentadoria, além de fator atenuante quanto a eventual infração cometida 
(arts. 40, III e 48, EAOAB). 

#yeyÉTICA:  Nos termos do estatuto, os presidentes dos 
conselhos e subsecções terão legitimidade para atuar, judicial 
ou extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringi suas 
disposições. Poderá, ainda, cópias de peças de autos e 
documentos em qualquer tribunal ou órgão da administração 
pública (arts. 49 e 50, EAOAB). 

Sobre a requisição de cópias, a ADI nº 1.127-8 designou que 
os presidentes deverão motivar o pedido, desde que seja 
compatível com as finalidades da lei, além de se 
responsabilizar pelos custos da requisição, ressalvados os 
documentos cobertos por sigilo. 

Superada a análise inicial deste capítulo, passemos ao estudo específico 
de todos estes órgãos. 

 

3.2 Do Conselho Federal  

Elencado como órgão máximo da OAB, dotado de personalidade jurídica 
própria, tem sua sede na Capital da República, compondo-se de Conselheiros 
Federais integrantes das delegações de cada unidade federativa (paridade na 
representação dos Estados). 

Além desses representantes, os seus ex-presidentes também comporão 
o órgão na qualidade de membros honorários vitalícios, com direito apenas a 
voz nas sessões9.  

Cada delegação será composta por 3 Conselheiros Federais, ou seja, 
um total de 81 Conselheiros Federais distribuídos pelas 27 delegações (26 
Estados e o Distrito Federal). 

Entretanto, não confundam, cada delegação terá direito apenas à 1 (um) 
voto, de modo que a maioria entre os 3 (três) conselheiros irá definir a posição 
daquele estado10. 

                                                           
9 Atente-se que os ex-presidentes que exerceram mandatos antes da publicação do Estatuto (lei nº 

8.906 de 04 de julho de 1994) terão direito de voz e também de voto nas seções do conselho federal 

(art. 81, EAOAB). 



Ressalte-se que, por motivos óbvios, quando se tratar de votação de 
matérias que unidade federada detenha interesse, o direito a voto não será 
concedido aos respectivos conselheiros (art. 51, §2º, EAOAB).  

Quanto ao Presidente, nas deliberações do Conselho, terá apenas 
direito ao voto de qualidade, ou seja, o voto de desempate.  

O rol de competências do Conselho Federal encontra-se estampado no 
artigo 54 do EAOAB de forma meramente exemplificativa, vez que o próprio 
Estatuto e Regulamento Geral também elencam outras competências do 
Conselho Federal. Ademais, algumas destas competências também poderão 
ser delegadas ao Conselho Seccional e até a Subseção. 

Para sua preparação, aconselhamento a leitura do mencionado 
dispositivo do estatuto. 

A diretoria do Conselho Federal é composta de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro, eleitos 
nos termos procedimentais elencados no estatuto (arts. 55 e 67, EAOAB). 

O Presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, 
competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial 
e dar execução às suas decisões.  

Sua substituição (faltas, licenças e impedimentos), nos moldes do 
Regulamento Geral, seguirá a seguinte ordem: Vice-Presidente, Secretário-
Geral, Secretário-Geral Adjunto e pelo Tesoureiro (art. 98, RG).  

 

#yeyÉTICA:  Compete ao presidente, entre outras atribuições: 
representar o Conselho Federal, em juízo ou fora dele; 
convocar e presidir o Conselho Federal e executar suas 
decisões; adquirir, onerar e alienar bens imóveis, quando 
autorizado, e administrar o patrimônio do Conselho Federal, 
juntamente com o Tesoureiro (art. 100, RG).  

 

 

Vamos exercitar??? 

                                                                                                                                                                          
10 Ainda que composto por 3 (três) integrantes, em pontuais situações apenas poderão estar presentes 2 

(dois) membros. Nesta situação, ocorrendo divergência na votação com empate, ocorrerá invalidação 

do voto (art. 77, RG). 



Questão XIII exame  A respeito da competência do Conselho Federal da OAB, 
assinale a opção incorreta.  

A) Compete ao Conselho Federal da OAB representar, em juízo ou fora dele, 
os interesses coletivos ou individuais dos advogados.  

B) Compete ao Conselho Federal da OAB editar seu regimento interno e o 
regimento interno das Seccionais da OAB.  

C) Compete ao Conselho Federal da OAB julgar, em grau de recurso, as 
questões decididas pelos Conselhos Seccionais, nos casos previstos no 
EAOAB e no regulamento geral.  

D) Compete ao Conselho Federal da OAB velar pela dignidade, independência, 
prerrogativas e valorização da advocacia. 

Gabarito: B (arts. 54, V, e 58, I, EAOAB).  

 

3.3 Do Conselho Seccional  

Composto por conselheiros eleitos conjuntamente com membros da 
Diretoria, corresponde ao órgão estadual de representação da classe, dotado 
de personalidade jurídica, e com jurisdição sobre os respectivos territórios dos 
Estados-membros, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 45, §2º, EAOAB). 

O número de conselheiros será definido em número proporcional ao 
quantitativo de advogados inscritos naquele conselho secciona, observados os 
seguintes critérios (art. 106, RG):  

a) Abaixo de 3.000 inscritos:  Eleição de até 30 membros; 
 

b) Acima de 3.000 inscritos: mais 1 (um) membro será acrescido por 
grupo completo de 3.000 inscritos, limitando-se ao total de 80 
membros (máximo).  

Seguindo a mesma linha já estabelecida no estudo do conselho federal, 
também serão membros do conselho seccional, como membros honorários 
vitalícios, seus ex-presidentes com direito a voto (art. 56, §1º, EAOAB)11. Além 
deles, também detém condição de membro honorário o presidente do Instituto 
dos Advogados do Brasil – IAB, somente com direito a voz nas seções. 

Merece leitura atenta as competências do conselho seccional, 
estampadas nos artigos 57 e 58 do EAOAB. 

                                                           
11 Novamente aqui deve-se atentar para o período em que o ex-presidente exerceu tal cargos. Se antes 

da criação do atual estatuto terá direito de voz e voto, se após, somente direito à voz (art. 81, EAOAB). 



A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições 
equivalentes às do Conselho Federal: um Presidente, de um Vice-Presidente, 
de um Secretário-Geral, de um Secretário-Geral Adjunto e de um Tesoureiro 
(art. 59, EAOAB). 

 

Vamos exercitar???? 

Questão 2008 – CESPE  Assinale a opção correta em relação ao Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 

A) A tabela de honorários advocatícios é fixada pelo Conselho Seccional e tem 
validade em todo o território do respectivo estado da Federação. 

B) O julgamento dos recursos interpostos em face de questões decididas pelo 
presidente do Conselho Seccional da OAB de São Paulo é da competência 
privativa do Conselho Federal da OAB. 

C) É da competência do presidente de cada Conselho Seccional a eleição de 
lista de advogados para preenchimento dos cargos de desembargadores 
estaduais, a ser encaminhada ao tribunal de justiça do estado, para 
preenchimento de vaga reservada pelo quinto constitucional. 

D) Os conselheiros seccionais têm prioridade perante os demais advogados 
inscritos na Seccional para figurar nas listas de composição de escolha de 
desembargador estadual, para preenchimento de vaga reservada pelo quinto 
constitucional. 

Gabarito: A (art. 58, V, EAOAB)  

 

3.4 Da Subseção  

Diversamente dos demais órgãos, a Subseção não possui personalidade 
jurídica própria, sendo meramente considerada extensão do respectivo 
Conselho Seccional, que deterá competência para autorizar ou lhe extinguir 
(art. 58, II, EAOAB). 

A área territorial da Subseção pode abranger um ou mais municípios, ou 
parte de município, inclusive da capital do Estado, contando com um mínimo de 
quinze advogados, nela profissionalmente domiciliados12 (art. 60, §1º, EAOAB). 

A criação de Subseção depende, além da observância dos requisitos 
estabelecidos no Regimento Interno do Conselho Seccional, de estudo 
preliminar de viabilidade realizado por comissão especial designada pelo 
Presidente do Conselho Seccional, incluindo o número de advogados 

                                                           
12 O Regimento Interno do respectivo Conselho Seccional poderá ampliar o número de advogados 

necessários para criação da Subseção ou para criação de Conselho de Subseção (art. 60, §4º, EAOAB). 



efetivamente residentes na base territorial, a existência de comarca judiciária, o 
levantamento e a perspectiva do mercado de trabalho, o custo de instalação e 
de manutenção (art. 117, RG). 

 A diretoria 13 da Subseção tem a mesma composição e atribuições da 
Diretoria do Conselho Seccional e, existindo naquela Subseção mais de 100 
advogados inscritos, poderá ser formado o Conselho de Subseção , tendo o 
número de membros definidos pela Seccional. 

#yeyÉTICA:  As atribuições de eventual Conselho de 
Subseção dividem-se em (art. 61, § único, EAOAB): 

a) editar seu regimento interno, a ser referendado pelo 
Conselho Seccional; 

b) editar resoluções, no âmbito de sua competência; 

c) instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento 
pelo Tribunal de Ética e Disciplina; 

d) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e 
estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio, para decisão 
do Conselho Seccional. 

Exercendo o papel de mãe criadora, o Conselho Seccional fixará as 
dotações orçamentárias específicas, dentro do seu orçamento, para 
manutenção das subseções, além de nelas intervir quando constatada grave 
violação ao estatuto ou regimento interno (art. 60, §§ 5º e 6º, EAOAB). 

São competências da Subseção (art. 61, EAOAB): dar cumprimento 
efetivo às finalidades da OAB; velar pela dignidade, independência e 
valorização da advocacia, e fazer valer as prerrogativas do advogado; 
representar a OAB perante os poderes constituídos; desempenhar as 
atribuições previstas no regulamento geral ou por delegação de competência 
do Conselho Seccional. 

Ademais, existindo conflitos de competência entre subseções e entre 
estas e o Conselho Seccional são por este decididos, com recurso voluntário 
ao Conselho Federal (art. 119, RG). 

Vamos exercitar??? 

Questão 2010 – CESPE  Ao conselho da subseção compete 

A) representar a OAB no Conselho de Segurança do MERCOSUL. 

B) fiscalizar as funções e atribuições do conselho seccional. 
                                                           
13 Nos termos do artigo 49 do regulamento Geral: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário 

Adjunto e Tesoureiro. 



C) instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo Conselho 
Federal. 

D) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, 
instruindo e emitindo parecer prévio, para decisão do conselho seccional. 

Gabarito: D (art. 61, § único, d, EAOAB) 

 

3.5 Da Caixa de Assistência dos Advogados  

Destina a prestação de assistência aos profissionais da advocacia, a 
CAA – Caixa de Assistência dos Advogados é dotada de personalidade 
jurídica própria, e serão criadas pelos Conselhos Seccionais quando contarem 
com mais de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos (art. 62, EAOAB). 

A mencionada assistência dependerá do preenchimento de específicas 
condições, dispostas no artigo 123 do Regulamento Geral, a saber: 

a) Regularidade do pagamento, pelo inscrito, da anuidade à OAB; 
b) Carência de um ano, após o deferimento da inscrição; e 
c) Disponibilidade de recursos da Caixa. 

Entretanto, em casos especiais poderá ocorrer a dispensa do prazo de 
carência e regularidade de pagamentos. 

Além das atribuições assistenciais, a CAA também poderá instituir 
regime previdenciário de seguridade complementar e contribuições obrigatórias 
de seus inscritos em favor deles (art. 62, §§ 2º e 3º, EAOAB). 

A composição do órgão será tomada pelos seguintes cargos de diretoria 
(art. 62, §4º, EAOAB e art. 49, RG): Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 
Secretário Adjunto e Tesoureiro. 

De forma semelhante as subseções, mediante voto de dois terços de seus 
membros, o Conselho Seccional poderá intervir na CAA, no caso de 
descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória, enquanto 
durar a intervenção (art. 62, §7º, EAOAB). 

 

Vamos exercitar??? 

Questão 2008 – CESPE Em relação à organização da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), assinale a opção correta. 



A) Somente é possível a criação de Caixa de Assistência dos Advogados 
quando a seccional contar com mais de 1.500 inscritos. 

B) A OAB está ligada ao Ministério da Justiça para fins de dotação 
orçamentária. 

C) O presidente de Seccional pode, a critério do Pleno, receber remuneração 
pelo exercício do cargo. 

D) O Conselho Seccional é órgão do Conselho Federal. 

Gabarito: A (art. 45, § 4º, EAOAB).  

 

3.6 Das Eleições e dos Mandatos   

A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB deverá ocorrer, 
obrigatoriamente, na segunda quinzena do mês de novembro, ou seja, entre 16 
e 30 de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação 
direta dos advogados regularmente inscritos (art. 63, EAOAB). Essa eleição 
ocorre trienalmente (art. 65, EAOAB). 

Para esta eleição será necessário que o Conselho Seccional em até 45 
dias antes da votação, no último ano do mandato, convoque os advogados 
inscritos para a votação obrigatória, mediante edital resumido, publicado na 
imprensa oficial (art. 128, RG). 

O comparecimento será obrigatório para todos os advogados inscritos 
na OAB, sob pena de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 
anuidade. A ressalva existe na ausência justificada por escrito, a ser apreciada 
pela Diretoria do Conselho Seccional (art. 63, §1º, EAOAB + art. 134, RG). 

Para candidatar-se será necessário que o advogado preencha os 
seguintes requisitos: situação regular junto à OAB, não ocupe cargo exonerável 
ad nutum, não tenha sido condenado em definitivo por infração disciplinar, 
salvo reabilitação, e exerça efetivamente a profissão há mais de cinco anos, 
esteja em dia com as anuidades; não ocupe cargos ou funções incompatíveis 
com a advocacia (art. 28 do EAOAB), em caráter permanente ou temporário; 
não integre listas, com processo em tramitação, para provimento de cargos nos 
tribunais judiciais ou administrativos (art. 63, § 2º, EAOAB e art. 131, § 5º, RG). 

A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos 
ao conselho  (conselheiros seccionais) e à sua diretoria (Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Geral, Secretário Geral Adjunto e 
Tesoureiro) e, ainda, à delegação ao Conselho Federal  e à Diretoria da 
Caixa de Assistência dos Advogados  para eleição conjunta. A delegação 
junto ao Conselho Feral, indicará os três titulares e os suplentes. 



 Já a chapa para a Subseção deve ser composta com os candidatos à 
diretoria, e de seu conselho quando houver. 

#yeyÉTICA:  Formação da Chapa (art. 64, EAOAB):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a 
maioria dos votos válidos, ou seja, a maioria simples (50% + 1 dos votos 
válidos).  

 O mandato tem duração de 3 anos em qualquer órgão da OAB, 
iniciando-se em 01 de janeiro do ano posterior à eleição, à exceção do 
Conselho Federal, que inicia seu mandato em 01 de fevereiro do ano posterior 
à eleição (art. 65, EAOAB).  

À eleição da Diretoria do Conselho Federal, obedecerá às regras 
específicas estampadas no artigo 67 do EAOAB, autoexplicativas. 

Em situações pontuais poderá ocorrer a extinção do mandato, de forma 
automática e antes do seu término, quando: ocorrer qualquer hipótese de 
cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional (arts. 11 e 12, 
EAOAB); o titular sofrer condenação disciplinar, titular faltar três reuniões 
ordinárias (sem motivo justificado) consecutivas de cada órgão deliberativo do 
conselho ou da diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência dos 
Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. 

- Presidente 

- Vice-Presidente 

- Secretário Geral 

- Secretário Geral Adjunto 

- Tesoureiro 

 

Diretoria do 
Conselho Seccional 

Candidatos a Conselheiros Seccionais 

Candidatos a Conselheiros Federais 

Diretoria da Caixa de Assistência dos 
Advogados (5 membros) 



 

Vamos exercitar??? 

Questão XIX exame.  Os jovens Rodrigo, 30 anos, e Bibiana, 35 anos, 
devidamente inscritos em certa seccional da OAB, desejam candidatar-se, pela 
primeira vez, a cargos de diretoria do Conselho Seccional respectivo. Rodrigo 
está regularmente inscrito na referida seccional da OAB há seis anos, sendo 
dois anos como estagiário. Bibiana, por sua vez, exerceu regularmente a 
profissão por três anos, após a conclusão do curso de Direito. Contudo, 
afastou-se por dois anos e retornou à advocacia há um ano. Ambos não 
exercem funções incompatíveis com a advocacia, ou cargos exoneráveis ad 
nutum. Tampouco integram listas para provimento de cargos em tribunais ou 
ostentam condenação por infração disciplinar. Bibiana e Rodrigo estão em dia 
com suas anuidades. Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa 
correta.  

A) Apenas Bibiana preenche as condições de elegibilidade para os cargos.  

B) Apenas Rodrigo preenche as condições de elegibilidade para os cargos.  

C) Bibiana e Rodrigo preenchem as condições de elegibilidade para os cargos.  

D) Nenhum dos dois advogados preenche as condições de elegibilidade para 
os cargos. 

Gabarito: D (a rt. 63, § 2º, EAOAB) 

 



4. Do Processo na OAB  

Em respeito aos ditames constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa como direitos e garantias fundamentais do cidadão nacional, o estatuto 
também elencou pontuais dispositivos prevendo o funcionamento dos 
processos na OAB. 

De início, o diploma prevê a aplicação de suas normas sem prejuízo da 
utilização subsidiária da legislação penal aos processos disciplinares , bem 
como o uso das regras do procedimento administrativo comum e da legislação 
processual civil aos demais processos (art. 68, EAOAB). 

Trata-se de questão lógica, pois em processos disciplinares investiga-se o 
cometimento de infrações por parte do advogado, de forma semelhante ao 
tramite do processual penal, externando conjunto maior de garantias para o 
investigado/indiciado. 

Contrariando à diversidade de prazos processuais e objetivando a 
simplicidade, o estatuto padronizou em 15 (quinze) dias todos os prazos 
necessários para manifestação de advogados, estagiários e terceiros, nos 
processos em geral da OAB, incluindo-se a interposição de recursos (art. 69, 
EAOAB).  

Tratando-se comunicação por oficio ou notificação pessoal o prazo será 
contado a partir do dia útil imediato ao da notificação do recebimento, e nos 
casos de publicação na imprensa oficial do ato ou da decisão, o prazo inicia-se 
no primeiro dia útil seguinte (art. 69, §§ 1º e 2º, EAOAB). 

 

4.1 Do Processo Disciplinar  

O processo disciplinar objetiva apurar as infrações e irregularidades 
eventualmente praticadas pelos profissionais da advocacia, aplicando-lhes as 
respectivas penas. 

Em regra, a competência para o processamento e julgamento caberá ao 
Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, que pode 
ou não ser aquela em que o advogado tenha sua inscrição principal (art. 70, 
EAOAB). 

A título exemplificativo, imaginemos que o Advogado Caio tenha 
inscrição principal no Estado de São Paulo. Caso pratique infração profissional 
durante atuação no Estado de Alagoas, este último deterá competência para 
processamento e julgamento da infração. 

Entretanto, se a infração for cometida perante o Conselho Federal, 
caberá a ele o poder de punir. 



#yeyÉTICA:  Ocorrendo decisão condenatória irrecorrível, o 
Conselho Seccional processante comunicará o respectivo 
Conselho Seccional em que o advogado tenha inscrição 
principal, para registro em seus assentamentos (art. 70, §2º, 
EAOAB). 

O início do processo, sua instauração, poderá ocorrer (art. 72, EAOAB): 

a) De ofício : Quando o conselho obter informações sobre o fato através 
de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade 
competente (art. 55, NCED); 
 

b) Representação : Qualquer interessado poderá formular 
representação perante o Presidente do Conselho Seccional ou 
Subseção, por escrito ou verbal, identificando-se e narrando os 
acontecimentos que ensejariam a infração disciplinar em conjunto 
com provas existentes (arts. 56 e 57, NCED). 

Em ambos os casos será vedado o anonimato, afastando a possibilidade 
de usurpação do instituto para mero interesses pessoais de desafetos (art. 55, 
§2º, NCED). 

Caberá ao Tribunal de Ética e Disciplina – TED da respectiva 
seccional julgar os processos disciplinares instituídos pelas Subseções ou por 
relatores do próprio conselho (art. 70, §1º, EAOAB), com suas competências 
definidas no Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 71, NCED). 

Instaurado o processo, seu tramite ocorrerá sob sigilo até seu término, 
apenas tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a 
autoridade judiciária competente (art. 72, §2º, EAOAB). 

Recebida a representação, o Presidente deve designar relator, a quem 
compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser 
submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Ao representado, será assegurado 
amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após 
ser notificado.  

#yeyÉTICA:  O TED, do conselho em que detenha inscrição 
principal o advogado, poderá suspendê-lo preventivamente, 
quando o caso tomar repercussão prejudicial à dignidade da 
advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial. Neste caso, 
o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 
noventa dias (art. 70, §3º, EAOAB + art. 63, NCED). 

   



Ofertando defesa prévia, o relator poderá se manifestar pelo 
indeferimento liminar da representação, decidindo o Presidente do Conselho 
Seccional quanto arquivamento ou não (art. 73, EAOAB). 

Admitida a representação, o Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, 
após o recebimento do processo, devidamente instruído, designa, por sorteio, 
novo relator para proferir voto (art. 60, NCED). 

Do julgamento do processo disciplinar lavrar-se-á acórdão, do qual 
constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da 
infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a 
indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto 
divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
consideradas e as razões determinantes de eventual conversão da censura 
aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do inscrito (art. 61, 
NCED). 

É também permitida a revisão do processo disciplinar , por erro de 
julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Tem legitimidade para 
requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar e a 
competência para julgamento será do mesmo órgão que emanou a decisão 
final (art. 68, NCED). 

Ressalte-se que, a jurisdição administrativa disciplinar da OAB não 
exclui a comum, quando os fatos constituírem crime ou contravenção, 
comunicando-se as autoridades competentes (art. 71, EAOAB). 

 

Vamos exercitar??? 

Questão 2010 – CESPE  Assinale a opção correta acerca do processo 
disciplinar a que se sujeitam os advogados inscritos na OAB. 

A) É possível a revisão do processo disciplinar caso haja erro de julgamento ou 
condenação baseada em falsa prova. 

B) Apenas o Conselho Federal pode punir disciplinarmente o advogado inscrito 
na OAB. 

C) No processo disciplinar, a pena de suspensão só pode ser imposta após 
decisão irrecorrível, não se mostrando lícita qualquer espécie de suspensão 
preventiva. 

D) De acordo com o Estatuto da OAB, o processo disciplinar contra advogado 
deve tramitar, de regra, com a publicidade devida a qualquer feito. 

Gabarito: A (art. 73, § 5º, EAOAB).  

 



4.2 Dos Recursos  

Aplicando o princípio do duplo grau de jurisdição também na seara 
administrativa, o estatuto prevê a interposição de recursos em casos 
específicos. 

Deste modo, caberá recurso ao (arts. 75 e 76, EAOAB): 

a) Conselho Federal:  de todas as decisões definitivas proferidas pelo 
Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo 
unânimes, contrarie esta lei, decisão do Conselho Federal ou de 
outro Conselho Seccional e, ainda, o regulamento geral, o Código de 
Ética e Disciplina e os Provimentos. Além dos interessados, o 
Presidente do Conselho Seccional também será legitimado a interpor 
este recurso. 
 

b) Conselho Seccional  de todas as decisões proferidas por seu 
Presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela diretoria da 
Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. 

O estatuto determina a atribuição de efeito suspensivo  para todos os 
recursos, exceto quando tratarem de eleições, de suspensão preventiva 
decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e de cancelamento da inscrição 
obtida com falsa prova (art. 77, EAOAB). 

Finalizando o estudo sobre o Processo na OAB,  reforçamos a 
necessidade do examinado acompanhar todos os dispositivos referentes ao 
tema no estatuto e no novo código de ética e disciplina da OAB. 

 

Vamos exercitar??? 

Questão 2010 – CESPE De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, 
tem efeito suspensivo recurso contra 

A) decisão não unânime proferida por conselho seccional. 

B) decisão que trate de eleições de membros dos órgãos da OAB. 

C) suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina. 

D) cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. 

Gabarito: A (art. 77, EAOAB).  

 



5. Do desagravo público  

O desagravo público conceitua-se como a reparação moral promovida 
pela OAB e dirigida a sociedade, em favor do advogado e de toda categoria 
quando ocorrer ofensa ao exercício da profissão ou de cargo ou função de 
órgão na instituição. 

Considerando-a como ofensa à toda categoria, o desagravo não 
dependerá da aceitação ou concordância do ofendido, e poderá ser requerida 
não apenas por ele, mas por qualquer pessoa ou mesmo de ofício pelo 
Conselho competente (art. 18, RG). 

#yeyÉTICA:  O desgravo apenas caberá quando ocorrerem 
ofensas ao advogado no exercício da profissão, não cabendo 
em situações pessoais ocorridas fora de sua atividade ou 
mesmo por críticas de cunho doutrinário, político ou religioso, 
cabendo o arquivamento (art. 18, §2º, RG). 

O relator, quando convencido da existência de prova ou indício de 
ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, irá propor ao 
Presidente do Conselho que solicite informações da pessoa ou autoridade 
ofensora, no prazo de 15 (quinze) dias, salvo em caso de urgência e 
notoriedade do fato, que poderá ser concedido o desagravo sem os 
esclarecimentos pelo ofensor (art. 18, §1º, RG). 

Quando o relator receber as informações e convencer-se das ofensas, 
emitirá um parecer que será submetido ao Conselho. Acolhido esse parecer, 
será designada a sessão de desagravo, que deverá ser amplamente divulgada. 
Na sessão de desgravo, o Presidente lerá nota a ser publicada na imprensa, 
encaminhando ao ofensor, autoridades competentes e registrando nos 
assentamentos o advogado (art. 18, §§ 4º e 5º, RG). 

Em regra, o desagravo ocorrerá no Conselho Seccional  aonde ocorrer 
a ofensa, podendo ser efetuado em diretoria ou conselho de subseção, se 
houver, em que se vincule o inscrito (art. 18, §6º, RG). 

Entretanto, este desgravo também poderá ocorrer no Conselho Federal  
quando tratar-se de Conselheiro Federal ou de Presidente de Conselho 
Seccional  (ambos no exercício de suas funções), bem como quando a ofensa 
a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas 
profissionais, com repercussão nacional. O desgravo ocorrerá no respectivo 
Conselho Seccional, salvo se a ofensa for contra conselheiro federal quando 
ocorrerá perante este (art. 19, RG). 

 

Vamos exercitar??? 



Questão XX exame  Júlia é advogada de Fernando, réu em processo criminal 
de grande repercussão social. Em um programa vespertino da rádio local, o 
apresentador, ao comentar o caso, afirmou que Júlia era “advogada de porta 
de cadeia” e “ajudante de bandido”. Ouvinte do programa, Rafaela procurou o 
Conselho Seccional da OAB e pediu que fosse promovido o desagravo público. 
Júlia, ao tomar conhecimento do pedido de Rafaela, informou ao Conselho 
Seccional da OAB que o desagravo não era necessário, pois já ajuizara ação 
para apurar a responsabilidade civil do apresentador. No caso narrado,  

A) o pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, que é a 
pessoa ofendida em razão do exercício profissional.  

B) o pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela, mas depende da 
concordância de Júlia, que é a pessoa ofendida em razão do exercício 
profissional.  

C) o pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela, e não depende da 
concordância de Júlia, apesar de esta ser a pessoa ofendida em razão do 
exercício profissional.  

D) o pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, que é a 
pessoa ofendida em razão do exercício profissional, mas o ajuizamento de 
ação para apurar a responsabilidade civil implica a perda de objeto do 
desagravo. 

Gabarito: C (art. 18, RG).  

 



6. Da advocacia pro Bono  

Relevante inovação trazida com o Novo Código de Ética e Disciplina 
da OAB – NCED denomina-se de “Advocacia pro Bono”, conceituando-se 
como aquela prestada de forma gratuita, eventual e voluntária em favor de 
instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os 
beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional 
(art. 30, §1º, NCED). 

A questão ética reside exatamente na forma de prestação deste serviço 
jurídico, pois o código determina a excepcionalidade de ser: 

1. Gratuita:  Não poderá exigir contraprestação, financeira ou não, dos 
serviços prestados. Caráter de filantropia; 
 

2. Eventual:  O exercício desta advocacia não poderá ser constante, 
mostrando-se como medida excepcional aos necessitados; 
 

3. Voluntária:  A vontade de prestá-la deve partir do próprio profissional 
e não de pressões externas ou coercitivas. Efetivamente tem que ser 
voluntária. 

Seguindo essa mesma linha, o código veda expressamente a utilização 
desta advocacia para fins político-partidários, eleitorais ou afins, bem como 
utilizada para instrumento de publicidade para captação de clientela (art. 30, 
§3º, NCED). Deve ser gratuita de verdade. 

Considerando a essência filantrópica, também poderá ser exercida em 
favor de pessoas naturais que não dispuserem de recursos para, sem prejuízo 
do próprio sustento, contratar advogado (art. 30, §2º, NCED). 

Relevante discussão vincula-se ao cabimento ou não de honorários 
advocatícios de sucumbência em favor dos advogados que exerçam esta 
advocacia. 

A corrente que admite o cabimento fundamenta-se no direito dos 
advogados aos honorários, dependendo apenas de previsão contratual sobre 
tal possibilidade por se tratar de verba econômica disponível (art. 24, §3º, 
EAOAB). 

Por outro lado, filiando-me a ideia de que a advocacia deve ser feita de  

forma gratuita e voluntária, seria vedada ao advogado o direito aos 
honorários de sucumbência em decorrência da deturpação do instituto. Alguns 
advogados poderiam utilizar-se desta previsão para irregularmente realizarem 
a catação de clientes. Os honorários, neste caso, seriam revertidos para 
instituições assistenciais. 



7. Sigilo do advogado  

Quando estudamos o importantíssimo tópico sobre os direitos dos 
advogados vimos que o profissional detém direito e recusar-se a depor como 
testemunha em processos no qual funcionou ou deva funcionar em situações 
relacionadas as informações obtidas em razão do exercício da profissão, 
mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte (art. 7, XIX, EAOAB e art. 
38, NCED). 

Trata-se do sigilo profissional exercido pelo advogado, não podendo 
revelar fatos que tome conhecimento em sua atividade, inclusive aqueles 
afetos aos cargos da OAB (art. 35, NCED). Classificando-o como matéria de 
ordem pública, não dependerá de solicitação de reserva. Ou seja, o advogado 
deve manter o sigilo, mesmo inexistindo requerimento da parte (art. 36. NCED). 

Entretanto, existem exceções à regra do sigilo em situações que 
excepcionais envolvam grave ameaça ao direito à vida e à honra,  sua ou de 
terceiros, ou que envolvam defesa própria  (art. 37, NCED).  

Vamos exercitar??? 

Questão XIII exame  Valdir representa os interesses de André em ação de 
divórcio em que estão em discussão diversas questões relevantes, inclusive de 
cunho financeiro, como, por exemplo, o pensionamento e a partilha de bens. 
Irritado com as exigências de sua ex-esposa, André revela a Valdir que 
pretende contratar alguém para assassiná-la. Deve Valdir comunicar o segredo 
revelado por seu cliente às autoridades competentes?  

A) Valdir não pode revelar o segredo que lhe foi confiado por André, pois o 
advogado deve sempre guardar sigilo sobre o que saiba em razão do seu 
ofício.  

B) Valdir poderia revelar o segredo que lhe foi confiado por André, mas apenas 
no caso de ser intimado como testemunha em ação penal eventualmente 
deflagrada para a apuração do homicídio que viesse a ser efetivamente 
praticado.  

C) Valdir pode revelar o segredo que lhe foi confiado por André, em razão de 
estar a vida da ex-esposa deste último em risco.  

D) Valdir não pode revelar o segredo que lhe foi confiado por André, mas tem 
obrigação legal de impedir que o homicídio seja praticado, sob pena de se 
tornar partícipe do crime. 

Gabarito: C (art. 37, NCED). 



8. Da publicidade profissional  

O código de ética trabalha em capitulo próprio a publicidade profissional, 
alegando ser ela meramente de caráter informativo, prezando pela discrição e 
sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização 
da profissão (art. 39, NCED). 

As vedações estão estampadas no artigo 40 do NCED o qual alertamos 
quanto sua leitura obrigatória para correta compreensão das vedações. 

Entre os destaques, observe que existe vedação quanto à publicidade 
por meio de cinema, rádio e televisão, nada dispondo sobre a mídia impressa. 
Deste modo, inexistindo vedação, seria permitida a mídia escrita impressa (ex.: 
jornais impressos), desde que razoável com discrição e sobriedade. 

Ressalte-se que, participando de programa de televisão ou de rádio 
deve ser feita de forma eventual e não deve objetivar a promoção pessoal ou 
profissional, bem como sobre métodos de trabalho utilizados por outros colegas 
de profissão (art. 43, NCED). 

Outra situação de destaque atrela-se a inicial vedação quanto ao uso de 
painéis luminosos, pois existe especifica exceção afeta a identificação de 
escritórios de advocacia se feito com discrição e sobriedade (art. 40, § único, 
NCED). 

Quanto as colunas ou artigos literários, não poderá ocorrer divulgação 
de dados ou contatos, bem como induzir o leitor a litigar para promover a 
captação de clientela (art. 41, NCED). 

#yeyÉTICA:  Entre as inovações trazidas no NCED 
encontramos a admissibilidade de patrocínio por meio de 
eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, 
divulgação de boletins em meio físico ou eletrônico, sobre 
matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua 
circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio 
jurídico (art. 45, NCED). 

 

Por fim e não menos importante, recente inovação relacionada a 
utilização de cartões por parte do advogado. 

Esta publicidade deve ser acompanhada do nome do advogado ou da 
sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB, 
podendo referir-se apenas aos títulos acadêmicos do advogado e as distinções 
honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas 
de que faça parte, além das especialidades a que se dedicar, endereço, e-mail, 



site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário 
de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido (art. 44, 
NCED). 

#yeyÉTICA:  Objetivando desvincular a atividade profissional 
da imagem do profissional, prezando pela identidade técnica de 
defesa e não de aparências, o código de ética proibiu a 
utilização de fotos pessoais ou de terceiros em cartões. Apenas 
seria permitida a foto do respectivo escritório que faça parte o 
profissional (art. 44, §2º, NCED). 

Vamos exercitar??? 

Questão XX exame Salvador  As advogadas Juliana e Patrícia, iniciando 
carreira na advocacia, acreditam que seja necessária a divulgação de seus 
serviços, para se tornarem conhecidas. Assim, decidem realizar publicidade de 
sua atuação, mediante as seguintes medidas: primeiramente, publicam um 
anúncio, em jornal de grande circulação, onde constam seus nomes, números 
de inscrição na OAB e endereço de atuação. Além disso, anunciam no rádio 
suas qualificações profissionais, bem como expedem correspondências a seus 
clientes e a colegas advogados, contendo boletim informativo e comentários à 
legislação. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta.  

A) Se realizadas com discrição e moderação, as publicações no jornal e as 
correspondências expedidas não representam infração ética, porém a 
veiculação do anúncio no rádio viola o Código de Ética e Disciplina da OAB.  

B) As três medidas de publicidade adotadas por Juliana e Patrícia violam o 
disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois é vedado ao advogado 
anunciar seus serviços profissionais de forma a alcançar uma coletividade de 
pessoas.  

C) Apenas a expedição de correspondências contendo boletim informativo e 
comentários à legislação configura violação ao previsto no Código de Ética e 
Disciplina da OAB, já que é vedada a comunicação do advogado por 
correspondências, salvo aquelas destinadas a informar os clientes de seus 
interesses.  

D) Se realizadas com razoabilidade, nenhuma das medidas adotadas viola o 
Código de Ética e Disciplina da OAB, porque o advogado pode anunciar seus 
serviços profissionais, individual ou coletivamente, desde que observadas 
moderação e discrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões. 

Gabarito: A (art. 40, I, NCED) 

    Boa Prova Guerreiros!!! Prof. Rafael Novais 


