ÉTICA E ESTATUTO DA OAB –
AULA II
QUESTÕES

INFRAÇÕES, SANÇÕES E
PROCESSO DISCIPLINAR

23.
(VI) Daniel, advogado, resolve divulgar seus trabalhos contratando empresa de propaganda e
marketing. Esta lhe apresenta um plano de ação, que inclui a contratação de jovens, homens e mulheres,
para a distribuição de prospectos de propaganda do escritório, coloridos, indicando as especialidades de
atuação e apresentando determinados temas que seriam considerados acessíveis à multidão de
interessados. O projeto é realizado. Em relação a tal projeto, consoante as normas aplicáveis aos
advogados, é correto afirmar que
A)
a moderna advocacia assume características empresariais e permite publicidade como a
apresentada.
B)
atividades moderadas como as sugeridas são admissíveis.
C)
desde que autorizada pela OAB, a propaganda pode ser realizada.
D)
existem restrições éticas à propaganda da advocacia, entre as quais as referidas no texto.

24.
(VII) Determinado advogado, valendo-se dos poderes para receber, que lhe foram outorgados
pelo autor de certa demanda, promove o levantamento da quantia depositada pelo réu e não presta
contas ao seu cliente, apropriando-se dos valores recebidos. Por tal infração disciplinar, qual a sanção
prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB?
A)
Censura, com possibilidade de conversão em advertência, caso o advogado infrator preste
contas ao seu cliente antes do fim do processo disciplinar instaurado na OAB.
B)
Suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias a 12 (doze) meses, perdurando a suspensão até que o
advogado satisfaça integralmente a dívida.
C)
Suspensão pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.
D)
Exclusão.

25.
(VIII) O advogado “X”, regularmente constituído pelo seu cliente “Z”, retira os autos de cartório
para realizar peça defensiva dos interesses do seu cliente. Os autos permanecem no escritório
profissional de “X”. Um incêndio no prédio em que se localiza o escritório destruiu numerosos
documentos, inclusive os autos referidos. Com base no ocorrido, “X” comunica o fato ao Juízo e ao seu
cliente. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta.

A)
B)
C)
D)

O extravio de autos é caracterizado como infração, com pena de suspensão.
O advogado deverá receber pena de advertência, por não prever o incêndio.
O extravio de autos deve ser doloso ou culposo, para ser punível disciplinarmente.
O extravio de autos seria punível, caso fosse recebido em confiança.

26.
(XIV) Ao requerer sua inscrição nos quadros da OAB, Maria assinou e apresentou declaração
em que afirmava não exercer cargo incompatível com a advocacia. No entanto, exercia ela ainda o cargo
de Oficial de Justiça no Tribunal de Justiça do seu Estado. Pouco tempo depois, já bem-sucedida como
advogada, pediu exoneração do referido cargo. No entanto, um desafeto seu, tendo descoberto que
Maria, ao ingressar nos quadros da OAB, ainda exercia o cargo de Oficial de Justiça, comunicou o fato à
entidade, que abriu processo disciplinar para apuração da conduta de Maria, tendo ela sido punida por
ter feito falsa prova de um dos requisitos para a inscrição na OAB. De acordo com o EAOAB, assinale a
opção que indica a penalidade que deve ser aplicada a Maria.
A)
Maria não deve ser punida porque, ao tempo em que os fatos foram levados ao conhecimento da
OAB, ela já não mais exercia cargo incompatível com a advocacia.
B)
Maria não deve ser punida porque o cargo de Oficial de Justiça não é incompatível com o
exercício da advocacia, não tendo Maria, portanto, feito prova falsa de requisito para inscrição na OAB.
C)
Maria deve ser punida com a pena de suspensão, pelo prazo de trinta dias.
D)
Maria deve ser punida com a pena de exclusão dos quadros da OAB.

27.
(II) Dentre as sanções cabíveis no processo disciplinar realizado pela OAB no concernente aos
advogados estão a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Dentre as circunstâncias atenuantes
para a aplicação do ato sancionatório, encontra-se, consoante o Estatuto,
A)
exercício assíduo e proficiente em mandato realizado na OAB.
B)
ser reincidente em faltas da mesma natureza.
C)
prestação de serviços à advocacia, mesmo irrelevantes.
D)
ter sido o ato cometido contra outro integrante de carreira jurídica.

28.
(XVIII) O Presidente de determinada Seccional da OAB recebeu representação contra advogado
que nela era inscrito por meio de missiva anônima, que narrava grave infração disciplinar. Considerando
a via eleita para a apresentação da representação, foi determinado o arquivamento do expediente, sem
instauração de processo disciplinar. Pouco tempo depois, foi publicada matéria jornalística sobre
investigação realizada pela Polícia Federal que tinha como objeto a mesma infração disciplinar que havia
sido narrada na missiva anônima e indicando o nome do investigado naquele procedimento inquisitorial.
Com base na reportagem, foi determinada, pelo Presidente da Seccional, a instauração de processo
disciplinar. Sobre o procedimento adotado pelo Presidente da Seccional em questão, assinale a
afirmativa correta.
A)
Deveria ter instaurado processo disciplinar quando recebeu a missiva anônima.
B)
Não poderia ter instaurado processo disciplinar em nenhuma das oportunidades.
C)
Deveria ter instaurado processo disciplinar em qualquer uma das oportunidades.
D)
Poderia ter instaurado processo disciplinar a partir da publicação da matéria jornalística.

29.
(XX) A advogada Dolores cometeu infração disciplinar sujeita à sanção de suspensão em
12/07/2004. Em 13/07/2008 o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada notícia a certo
Conselho Seccional da OAB. Em 14/07/2010 foi instaurado processo disciplinar. Em 15/07/2012 foi
aplicada definitivamente a sanção disciplinar de suspensão. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
A)
A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em oito anos. No caso narrado,
não se operou o fenômeno prescritivo.
B)
A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos. No caso
narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorridos mais de cinco anos entre a data do fato e a
instauração do processo disciplinar.
C)
A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em oito anos. No caso narrado,
operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorridos mais de oito anos entre a data do fato e a aplicação
definitiva da sanção disciplinar.
D)
A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos. No caso
narrado, não se operou o fenômeno prescritivo.

30.
(III) O advogado Rodrigo é surpreendido com notificação do Conselho de Ética da OAB para
esclarecer determinados fatos que foram comunicados ao órgão mediante denúncia anônima. Apresenta
sua defesa e, desde logo, postula a extinção do processo, que não poderia ser instaurado por ter sido a
denúncia anônima. Em tal hipótese, à luz das normas do Código de Ética, é correto afirmar que
A)
se admite a instauração do processo disciplinar por denúncia anônima.
B)
não pode ocorrer a instauração, de ofício, do processo disciplinar.
C)
há necessidade de identificação do representante.
D)
é instaurado exclusivamente por representação do interessado.

31.
(XXV) O Tribunal de Ética e Disciplina de certo Conselho Seccional da OAB decidiu pela
suspensão preventiva do advogado Hélio, acusado em processo disciplinar. Hélio, todavia, interpôs o
recurso cabível contra tal decisão. Considerando as regras sobre os recursos em processos que
tramitam perante a OAB, bem como a situação descrita, assinale a afirmativa correta.
A)
Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Assim,
no caso narrado, o recurso interposto por Hélio será dotado do aludido efeito.
B)
Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo.
Todavia, nesse caso, excepcionalmente, pode ser atribuído o efeito, se demonstrada a probabilidade de
provimento ou se, sendo relevante a fundamentação, o recorrente indicar risco de dano grave ou de
difícil reparação.
C)
Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo.
Todavia, o recurso manejado por Hélio se inclui em hipótese excepcional, na qual é vedado o efeito
suspensivo.
D)
Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo,
não sendo permitida a concessão de tal efeito por decisão da autoridade julgadora. Assim, no caso
narrado, o recurso interposto por Hélio não será dotado de efeito suspensivo.

32.
(XV) O advogado João, inscrito na Seccional do estado X, cometeu grave infração ética ao atuar
em determinada causa no estado Y. Assinale a opção que indica o Conselho Seccional com poder de
punir disciplinarmente o advogado infrator
A)
Apenas o Conselho Seccional do estado X terá poder para punir João disciplinarmente.
B)
Apenas o Conselho Seccional do estado Y terá poder para punir João disciplinarmente
C)
Apenas o Conselho Federal terá poder para punir João disciplinarmente
D)
Os Conselhos Seccionais dos estados X e Y terão poderes concorrentes para punir João
disciplinarmente

33.
(VI) Após recebida representação disciplinar sem fundamentos, cabe ao relator designado pelo
presidente do Conselho Seccional da OAB, à luz das normas aplicáveis,
A)
arquivar o processo ato contínuo.
B)
propor ao presidente o arquivamento do processo.
C)
designar data para a defesa oral pelo advogado.
D)
julgar improcedente a representação.

34.
(XXIII) Nilza, advogada, responde a processo disciplinar perante certo Conselho Seccional da
OAB, em razão da suposta prática de infração disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-la à sanção
de exclusão. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
A)
O processo disciplinar instaurado em face de Nilza tramita em sigilo, até o seu término, só tendo
acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade competente.
B)
O processo disciplinar instaurado em face de Nilza é público, sendo facultado o acesso aos
autos a qualquer advogado regularmente inscrito, para exercício do controle externo.
C)
O processo disciplinar instaurado em face de Nilza é, em regra, público, sendo facultado o
acesso aos autos a qualquer cidadão. Porém, excepcionalmente, pode ser decretado o sigilo, a critério
da autoridade processante, quando justificada a necessidade de preservação do direito à intimidade.
D)
O processo disciplinar instaurado em face de Nilza tramita, em regra, em sigilo, só tendo acesso
às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade competente. Torna-se, porém, público se
o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho decidir suspender Nilza preventivamente.

35.
(XXV) Carlos praticou infração disciplinar, oficialmente constatada em 09 de fevereiro de 2010.
Em 11 de abril de 2013, foi instaurado processo disciplinar para apuração da infração, e Carlos foi
notificado em 15 de novembro do mesmo ano. Em 20 de fevereiro de 2015, o processo ficou pendente de
julgamento, que só veio a ocorrer em 1º de março de 2018. De acordo com o Estatuto da OAB, a
pretensão à punibilidade da infração disciplinar praticada por Carlos
A)
está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de três anos entre a constatação oficial da falta
e a instauração do processo disciplinar
B)
está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de seis meses entre a instauração do processo
disciplinar e a notificação de Carlos.
C)
está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de três anos de paralisação para aguardar
julgamento.
D)
não está prescrita, tendo em vista que não decorreram cinco anos entre cada uma das etapas de
constatação, instauração, notificação e julgamento.

36. (XI) O advogado Caio solicitou vista de autos de processo disciplinar instaurado na OAB contra seu
desafeto, o advogado Tício. Caio justificou seu pedido afirmando que juntaria às informações contidas no
processo disciplinar em questão as de um determinado processo judicial no qual ambos atuaram,
visando, com isso, demonstrar que Tício costumava ter comportamento aético. Com relação à hipótese
sugerida, assinale a afirmativa correta.
A)
Caio não poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar instaurado contra Tício, porque
demonstrou que juntaria às informações nele contidas as de um processo judicial em que ambos
atuavam, prejudicando, assim, a boa administração da justiça.
B)
Caio não poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar instaurado contra Tício, uma vez
que os processos disciplinares instaurados na OAB contra advogados tramitam em sigilo, até o seu
término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária
competente.
C)
Caio poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar instaurado contra Tício, desde que
assine termo pelo qual se compromete a não divulgar a terceiros as informações nele contidas.
D)
Caio poderá ter acesso irrestrito aos autos do processo disciplinar instaurado contra Tício, uma
vez que processos disciplinares instaurados na OAB contra advogados não tramitam em sigilo.

37.
(XXXI) Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
mediante prova falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. Sobre o tema, assinale a afirmativa
correta.
A)
O processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, que
pode ser anônima.
B)
Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá, independentemente de designação
de defensor dativo.
C)
O processo disciplinar instaurado contra Sara será, em regra, público.
D)
O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá
efeito suspensivo.

38. (XXX) Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento
de certos fatos relativos à vida pessoal de seu cliente, que respondia a processo considerado de
interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos que deram
origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio
notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes podiam ser
tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto
na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente, em razão
de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma das
partes da demanda. Por ser necessário à defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular de
que teve conhecimento. Considerando os dois casos narrados, assinale a afirmativa correta.
A)
Antônio infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo
profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na
situação descrita.
B)
Antônio e José infringiram, ambos, o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando
seus deveres de sigilo profissional.
C)
José infringiu o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo
profissional. Por outro lado, Antônio não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede
na situação descrita.
D)
Antônio e José não cometeram infração ética, já que o dever de sigilo profissional, em ambos os
casos, cede nas situações descritas.

39.
(XXVIII) Maria teve processo disciplinar recém instaurado contra si pelo Conselho Seccional da
OAB, no qual está inscrita. No dia seguinte à sua notificação por meio de edital, encontra-se no fórum
com Tânia, sua ex-colega de faculdade, que veio comentar com Maria sobre o conteúdo do referido
processo. De acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar
instaurado, em face de Maria,
A)
por qualquer meio, dada a natureza pública de sua tramitação.
B)
se fosse parte, defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa
de sua tramitação.
C)
caso tivesse tido acesso à notificação inicial, feita por meio de edital, dada a natureza pública de
sua tramitação.
D)
em nenhuma hipótese, dada a natureza sigilosa de sua tramitação.

40.
(XXVIII) Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão, em razão da
prática das seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei;
recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que
evidenciaram inépcia profissional. Antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a reabilitação
quanto à aplicação dessas sanções e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurouse contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado,
assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada.
A)
De exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do
Conselho Seccional competente.
B)
De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua
inscrição na OAB.
C)
De exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação.
D)
De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em
todo o território nacional, pelo prazo de doze a trinta meses.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
1.
(XXIX) Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes de mandato outorgado para
defesa do cliente Tomás, em juízo. Todavia, Tomás deixou, injustificadamente, de efetuar o pagamento
dos valores acordados a título de honorários. Em 08/04/19, após negar-se ao pagamento devido, Tomás
solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que este esclarecesse, de forma pormenorizada,
questões que entendia pertinentes e necessárias sobre o processo. Contudo, Milton informou que não
prestaria nenhum tipo de informação judicial sem pagamento, a fim de evitar o aviltamento da atuação
profissional. Em 10/05/19, Tomás solicitou que Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que haviam
sido confiados ao advogado durante o processo, relativos ao objeto da demanda. Milton também se
recusou, pois pretendia alienar os bens para compensar os honorários devidos. Considerando o caso
narrado, assinale a afirmativa correta.
A)
Apenas a conduta de Milton praticada em 08/04/19 configura infração ética.
B)
Ambas as condutas de Milton, praticadas em 08/04/19 e em 10/05/19, configuram infrações
éticas.
C)
Nenhuma das condutas de Milton, praticadas em 08/04/19 e em 10/05/19, configura infração
ética.
D)
Apenas a conduta de Milton praticada em 10/05/19 configura infração ética.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
2. (XXXI) Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas em determinado assunto
jurídico. Por isso, André foi convidado a participar de entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de
medidas tomadas pelo Poder Executivo local, relacionadas à sua área de especialidade. Durante a entrevista, André
convidou os leitores a litigarem em face da Administração Pública, conclamando-os a procurarem advogados
especializados para ajuizarem, desde logo, as demandas que considerava tecnicamente cabíveis. Porém, quando
indagado sobre os meios de contato de seu escritório, para os leitores interessados, André disse que, por obrigação
ética, não poderia divulgá-los por meio daquele veículo. Por sua vez, a advogada Helena, irresignada com as
mesmas medidas tomadas pelo Executivo, procurou um programa de rádio, oferecendo-se para uma reportagem
sobre o assunto. No programa, Helena manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo.
Considerando as situações acima narradas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a
afirmativa correta.
A)
André e Helena agiram de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da
OAB.
B)
Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservado as normas previstas no Código
de Ética e Disciplina da OAB.
C)
Apenas André agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da
OAB.
D)
Apenas Helena agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da
OAB.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
3. (XXVI) Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram conjuntamente patrocinando uma demanda trabalhista em favor
de certo trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no exercício dessa função, tendo se valido de teses
jurídicas notórias. Em razão disso, após o fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, respectivamente,
Juan e Pablo, como integrantes de seus departamentos jurídicos, em relação empregatícia. A sociedade que
empregou Juan determinou que ele atue de forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão jurídica
tratada naquele primeiro processo, embora adotando orientação diversa, desta feita favorável aos empregadores. A
pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa, em juízo, em processos nos quais ela é ré,
sobre a mesma questão, também sustentando o posicionamento favorável aos empregadores. Considerando o caso
narrado, assinale a afirmativa correta.
A. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais,
respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais.
B. Apenas Juan pode, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva sem que isso implique violação aos seus
deveres profissionais.
C. Apenas Pablo pode, de maneira legítima, recusar o patrocínio das demandas judiciais sem que isso implique
violação aos seus deveres profissionais.
D. As recusas quanto à atuação consultiva e ao patrocínio das demandas judiciais, por Juan e Pablo,
respectivamente, implicam violações aos seus deveres profissionais.

