ÉTICA E ESTATUTO DA OAB III
QUESTÕES

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
4. (IX) Mário advogou, por muitos anos, para a empresa “X”, especializada no ramo de cosméticos. Por problemas
pessoais, afastou-se da advocacia empresarial por um período de dois anos. No retorno, passou a representar os
interesses da empresa “Y”, também do ramo de cosméticos, e concorrente direta da empresa para quem
anteriormente prestara serviços. Quando da prestação de seus serviços à empresa “X”, Mário atuou em vários
contratos em que constavam informações submetidas a segredo industrial, a que teve acesso exclusivamente em
decorrência da sua atuação como advogado. Observado tal relato, em consonância com as normas do Código de
Ética da Advocacia, assinale a afirmativa correta.
A)
Os segredos advindos da prática profissional, após determinado período de recesso, podem ser livremente
utilizados pelo advogado.
B)
O advogado, ao atuar contra antigos clientes, não pode lançar mão de informações reservadas que lhe
tenham sido confiadas.
C)
O advogado não pode ser contratado por concorrentes de antigos clientes, pois o impedimento de com eles
contratar não tem prazo.
D)
O advogado, diante do conflito de interesses entre o antigo e o novo cliente, deve renunciar ao mandato.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
5. (XIV) Andrea e Luciano trocam missivas intermitentes, cujo conteúdo diz respeito a processo judicial
em que a primeira é autora, e o segundo, seu advogado. A parte contrária, ciente da troca de
informações entre eles, requer ao Juízo que esses documentos sejam anexados aos autos do processo
em que litigam. Sob a perspectiva do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, as comunicações
epistolares trocadas entre advogado e cliente
A) constituem documentos públicos a servirem como prova em Juízo.
B) são presumidas confidenciais, não podendo ser reveladas a terceiros.
C) podem ser publicizadas, de acordo com a prudência do advogado.
D) devem ser mantidas em sigilo até o perecimento do advogado.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
6. (XIX) 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.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
7. (XXVI) Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. Lena, também regularmente inscrita como advogada
perante a OAB, exerce atualmente a função de mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, tomaram
conhecimento de fatos relativos às partes envolvidas. Todavia, apenas foi solicitado a Rafaela que guardasse sigilo
sobre tais fatos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A)
Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou
conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como
nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria.
B)
Apenas Lena, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou
conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como
nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria.
C)
Ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que
tomaram conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa
causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria.
D)
Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou
conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como
nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra. Porém, não se admite a relativização do dever de sigilo
para exercício de defesa própria.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
8. (XX) Michael foi réu em um processo criminal, denunciado pela prática do delito de corrupção passiva. Sua defesa
técnica no feito foi realizada pela advogada Maria, que, para tanto, teve acesso a comprovantes de rendimentos e
extratos da conta bancária de Michael. Tempos após o término do processo penal, a ex-mulher deMichael ajuizou
demanda, postulando, em face dele, a prestação de alimentos. Ciente de que Maria conhecia os rendimentos de
Michael, a autora arrolou a advogada como testemunha. Considerando o caso narrado e o disposto no Código de
Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) Maria deverá depor como testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade, e revelar tudo o que souber,
mesmo que isto prejudique Michael, uma vez que não é advogada dele no processo de natureza cível.
B) Maria deverá depor como testemunha, mesmo que isto prejudique Michael, uma vez que não é advogada dele no
processo de natureza cível, mas terá o direito e o dever de se calar apenas quanto às informações acobertadas pelo
sigilo bancário de Michael.
C) Maria deverá recusar-se a depor como testemunha, exceto se Michael expressamente autorizá-la, caso em que
deverá informar o que souber, mesmo que isto prejudique Michael.
D) Maria deverá recusar-se a depor como testemunha, ainda que Michael expressamente lhe autorize ou solicite que
revele o que sabe.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
9. (XXI) Florentino, advogado regularmente inscrito na OAB, além da advocacia, passou a exercer também a
profissão de corretor de imóveis, obtendo sua inscrição no conselho pertinente. Em seguida, Florentino passou a
divulgar suas atividades, por meio de uma placa na porta de um de seus escritórios, com os dizeres: Florentino,
advogado e corretor de imóveis. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
A)
É vedado a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis.
B)
É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, desde que não
sejam prestados os serviços de advocacia aos mesmos clientes da outra atividade. Além disso, é permitida a
utilização da placa empregada, desde que seja discreta, sóbria e meramente informativa.
C)
É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis. Todavia, é vedado o
emprego da aludida placa, ainda que discreta, sóbria e meramente informativa.
D)
É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, inclusive em favor
dos mesmos clientes. Também é permitido empregar a aludida placa, desde que seja discreta, sóbria e meramente
informativa.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
10. (XXI) A advogada Kátia exerce, de forma eventual e voluntária, a advocacia pro bono em favor de certa
instituição social, a qual possui personalidade jurídica como associação, bem como de pessoas físicas
economicamente hipossuficientes. Em razão dessa prática, sempre que pode, Kátia faz menção pública à sua
atuação pro bono, por entender que isto revela correição de caráter e gera boa publicidade de seus serviços como
advogada, para obtenção de clientes em sua atuação remunerada. Considerando as informações acima, assinale a
afirmativa correta.
A)
Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono não pode ser destinada a pessoas jurídicas, sob
pena de caracterização de aviltamento de honorários. Kátia também comete infração ética ao divulgar sua atuação
pro bono como instrumento de publicidade para obtenção de clientela.
B)
Kátia comete infração ética, ao divulgar sua atuação pro bono como instrumento de publicidade para
obtenção de clientela. Quanto à atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, inexiste vedação.
C)
Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono não pode ser destinada a pessoas jurídicas, sob
pena de caracterização de aviltamento de honorários. Quanto à divulgação de seus serviços pro bono para obtenção
de clientela, inexiste vedação.
D)
A situação narrada não revela infração ética. Inexistem óbices à divulgação por Kátia de seus serviços pro
bono para obtenção de clientela, bem como à atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
11. (XXII) Marcelo, renomado advogado, foi convidado para participar de matéria veiculada pela Internet, por meio de
portal de notícias, com a finalidade de informar os leitores sobre direitos do consumidor. Ao final da matéria,
mediante sua autorização, foi divulgado o e-mail de Marcelo, bem como o número de telefone do seu escritório.
Sobre essa situação, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
A)
Marcelo não pode participar de matéria veiculada pela Internet, pois esse fato, por si só, configura captação
de clientela.
B)
Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet, mas são vedadas a referência ao e-mail e ao
número de telefone do seu escritório ao final da matéria.
C)
Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao
número de telefone do seu escritório ao final da matéria.
D)
Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet, mas é vedada a referência ao número de
telefone do seu escritório ao final da matéria, sendo permitida a referência ao seu e-mail.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
12. (XXV) O advogado Valter instalou, na fachada do seu escritório, um discreto painel luminoso com os dizeres
“Advocacia Trabalhista”. A sociedade de advogados X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso em um
dos pontos de ônibus da cidade, onde constava apenas o nome da sociedade, dos advogados associados e o
endereço da sua sede. Já a advogada Helena fixou, em todos os elevadores do prédio comercial onde se situa seu
escritório, cartazes pequenos contendo inscrições sobre seu nome, o ramo do Direito em que atua e o andar no qual
funciona o escritório. Considerando as situações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB,
assinale a afirmativa correta.
A)
Apenas Valter e a sociedade de advogados X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade
profissional.
B)
Apenas Helena violou a disciplina quanto à ética na publicidade profissional.
C)
Valter, Helena e a sociedade de advogados X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade
profissional.
D)
Apenas a sociedade de advogados X e Helena violaram a disciplina quanto à ética na publicidade
profissional.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
13. (XI) 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.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
14. (XVIII) Gabriela é sócia de uma sociedade de advogados, tendo, no exercício de suas atividades profissionais,
representado judicialmente Júlia. Entretanto, Gabriela, agindo com culpa, deixou de praticar ato imprescindível à
defesa de Júlia em processo judicial, acarretando-lhe danos materiais e morais. Em uma eventual demanda proposta
por Júlia, a fim de ver ressarcidos os danos sofridos, deve-se considerar que
A)
Gabriela e a sociedade de advogados não podem ser responsabilizadas civilmente pelos danos, pois, no
exercício profissional, o advogado apenas responde pelos atos que pratica mediante dolo, compreendido por meio
do binômio consciência e vontade.
B)
a sociedade de advogados não pode ser responsabilizada civilmente pelos atos ou omissões praticados
pessoalmente por Gabriela. Assim, apenas a advogada responderá pela sua omissão decorrente de culpa, no âmbito
da responsabilidade civil e disciplinar.
C)
Gabriela e a sociedade de advogados responderão civilmente pela omissão decorrente de culpa, sem
prejuízo da responsabilidade disciplinar da advogada, cuidando-se de hipótese de responsabilidade civil solidária
entre ambas.
D)
Gabriela e a sociedade de advogados podem ser responsabilizadas civilmente pela omissão decorrente de
culpa. A responsabilidade civil de Gabriela será subsidiária à da sociedade e ilimitada pelos danos causados, sem
prejuízo de sua responsabilidade disciplinar.

ÉTICA
E
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
15. (XXII) Os advogados Raimundo da Silva, Severino da Silva e Juscelino da Silva constituíram sociedade simples
de prestação de serviços de advocacia, denominada Silva Advogados, com o registro aprovado dos seus atos
constitutivos no Conselho Seccional da OAB pertinente ao local da sede. Severino figura como sócio-gerente. Além
dos três advogados, não há outros sócios ou associados. Considerando a situação narrada e a disciplina do
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A)
Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas podem ser praticados por
Raimundo, Severino ou Juscelino, sendo vedada a prática de atos por Silva Advogados, uma vez que as atividades
necessárias ao desempenho da advocacia devem ser exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os
proveitos.
B)
Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica podem ser praticados por Silva
Advogados; porém, os atos privativos de advogado devem ser praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino.
C) Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica e os atos privativos de advogado podem
ser praticados por Silva Advogados.
D) Os atos destinados à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas devem ser praticados por Severino,
sendo vedada a prática de atos por Silva Advogados, uma vez que as atividades necessárias ao desempenho da
advocacia devem ser exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os proveitos. Os atos também
não podem ser praticados pelos demais sócios, já que Severino figura como sócio-gerente.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
ÓRGÃOS, FORMA – LINHAS
GERAIS
1.

(XVI) Compete ao Conselho Seccional ajuizar, após deliberação,

A)
ação direta de inconstitucionalidade em face de leis ou atos normativos federais.
B)
queixa-crime contra quem tenha ofendido os advogados inscritos na respectiva Seccional.
C)
mandado de segurança individual em favor dos advogados inscritos na respectiva Seccional,
independentemente de vinculação com o exercício da profissão.
D)
mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal
dos interessados.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
ÓRGÃOS, FORMA – LINHAS
GERAIS
2.
(VII) Nos termos do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB quanto à aquisição de
patrimônio pela Ordem dos Advogados do Brasil, revela-se correto afirmar que
A)
B)
C)
D)

a alienação de bens é ato privativo do Presidente da Seccional da OAB.
a aquisição de bens depende de aprovação da Diretoria da OAB
a oneração de bens é ato do Presidente do Conselho Federal.
a disposição sobre os bens móveis é atribuição do Presidente da Seccional.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
ÓRGÃOS, FORMA – LINHAS
GERAIS
3.
(XXVI) O Conselho Seccional X pretende criar a subseção Z, que abrange três municípios. Estima-se que,
na área territorial pretendida para a subseção Z, haveria cerca de cinquenta advogados profissionalmente
domiciliados. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que W abrangeria
a região norte e Y abrangeria a região sul de um mesmo município. Considerando o caso narrado, de acordo com o
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A)
Não é autorizada, pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, a criação da subseção Z com a área territorial
pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem, cada qual, com um número mínimo de
cem advogados nela profissionalmente domiciliados.
B)
Não é autorizada, pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, a criação da subseção Z, em razão da área
territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem, cada qual, com um número
mínimo de quinze advogados nela profissionalmente domiciliados.
C)
A criação da subseção Z, com a área territorial pretendida, é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da
OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem, cada qual, com um número mínimo
de quinze advogados nelas profissionalmente domiciliados.
D)
criação da subseção Z, com a área territorial pretendida, é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da
OAB. Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada pelo Estatuto da
Advocacia e da OAB, independentemente do número de advogados nela profissionalmente domiciliados.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
ÓRGÃOS, FORMA – LINHAS
GERAIS
4.
(XXV) Lina, cidadã que não exerce a advocacia, deseja endereçar à presidência de certa Subseção da OAB
representação pela instauração de processo disciplinar em face de determinado advogado, pelo cometimento de
infrações éticas. Assim, ela busca se informar sobre como pode oferecer tal representação e qual a forma adequada
para tanto. De acordo com o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, Lina poderá oferecer representação
pela instauração de processo disciplinar em face do advogado, mas
A)
deve endereçá-la ao presidente do respectivo Conselho Seccional, uma vez que receber e processar
representações com tal conteúdo não se inclui entre as atribuições das Subseções. A representação poderá ser
realizada por escrito ou verbalmente, com ou sem identificação do representante.
B)
deve formulá-la ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da Subseção. A representação
poderá ser realizada por escrito ou verbalmente, mas é necessária a identificação do representante, sob pena de não
ser considerada fonte idônea.
C)
deve endereçá-la ao presidente do respectivo Conselho Seccional, uma vez que não se inclui entre as
atribuições das Subseções receber e processar representações com tal conteúdo. A representação deverá ser
realizada por escrito, não sendo consideradas fontes idôneas as representações verbais ou sem identificação do
representante.
D)
deve formulá-la ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da Subseção. A representação
poderá ser realizada por escrito ou verbalmente, com ou sem identificação do representante. Será considerada fonte
idônea ainda que oferecida sem a identificação do representante.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
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5.
(VIII) As alternativas a seguir apresentam algumas das competências do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, à exceção de uma. Assinale-a.
A)
Representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos dos advogados.
B)
Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia.
C)
Representar, sem exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia.
D)
Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e os Provimentos que julgar
necessários.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
ÓRGÃOS, FORMA – LINHAS
GERAIS
6.
(XXIV) Severino, advogado, é notório conhecedor das normas procedimentais e disciplinares do Estatuto da
Advocacia e da OAB, bem como de seu regulamento, atuando na defesa de colegas advogados em processos
disciplinares. Recentemente, Severino foi eleito conselheiro, passando a exercer essa função em certo Conselho
Seccional da OAB. Considerando o caso descrito, assinale a afirmativa correta.
A)
Severino não poderá, enquanto exercer a função de conselheiro, atuar em processos disciplinares que
tramitem perante qualquer órgão da OAB, sequer em causa própria.
B)
Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o
Conselho Seccional onde exerce sua função. Porém, perante os demais conselhos, não há vedação à sua atuação,
em causa própria ou alheia.
C)
Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o
Conselho Seccional onde exerce sua função e o Conselho Federal da OAB. Porém, perante os demais conselhos,
não há vedação à sua atuação, em causa própria ou alheia.
D)
Severino não poderá, enquanto exercer a função, atuar em processos disciplinares que tramitem perante
qualquer órgão da OAB, salvo em causa própria.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
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7.
(IX) Assinale a afirmativa que indica como ocorrerá, em havendo necessidade, a criação de novos Conselhos
Seccionais, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.
A)
Por meio de Lei aprovada pelo Congresso Nacional.
B)
Por meio de Medida Provisória Federal.
C)
Por Provimento do Conselho Federal.
D)
Por meio de Resolução do Conselho Federal.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
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8.

(XIII) 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.

OAB – NATUREZA, ESTRUTURA,
ÓRGÃOS, FORMA – LINHAS
GERAIS
9.
(XXIX) A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação a prerrogativas de advogados previstas na
Lei nº 8.906/94, demandando representação administrativo-disciplinar em face do magistrado. Considerando a
hipótese narrada, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa
correta.
A)
É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção formularem a
representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser
delegado a outro advogado.
B)
É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal ou do Conselho Seccional formularem a
representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado, investido de poderes bastantes,
para o ato.
C)
É competência apenas do presidente do Conselho Seccional formular a representação administrativa
cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado.
D)
É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção formularem a
representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado, investido de poderes bastantes,
para o ato.

INCOMPATIBILIDADE E
IMPEDIMENTO

10. (XXII) Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. Carolina é servidora estadual não enquadrada em hipótese
de incompatibilidade; Júlia está cumprindo suspensão por infração disciplinar; Bianca está licenciada por
requerimento próprio justificado; e Maria é servidora federal não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As
quatro peticionam, como advogadas, isoladamente e em atos distintos, em ação judicial proposta em face da União.
Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados
A)
por Carolina, apenas.
B)
por Carolina e Bianca, apenas.
C)
por Carolina, Bianca e Maria, apenas.
D) por Carolina, Julia, Bianca e Maria.

INCOMPATIBILIDADE E
IMPEDIMENTO

11. (XVII) 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.

INCOMPATIBILIDADE E
IMPEDIMENTO

12. (IV) Caio, professor vinculado à Universidade Federal, ministrando aulas no curso de Direito, resolve atuar, em
causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da União Federal. Nos termos do Estatuto, é correto afirmar
que
A)
é situação peculiar que permite o exercício da advocacia mesmo contra entidade vinculada.
B)
a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo da Universidade com a União Federal.
C)
o docente em cursos de Direito não pode exercer a advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade.
D)
enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição na OAB permanecerá suspensa.

INCOMPATIBILIDADE E
IMPEDIMENTO

13. (V) Alcides, advogado de longa data, resolve realizar concurso para o Ministério Público, vindo a ser aprovado em
primeiro lugar. Após os trâmites legais, é designada data para a sua posse, circunstância que acarreta seu
requerimento para suspender sua inscrição nos quadros da OAB, o que vem a ser indeferido. No caso em comento,
em relação a Alcides, configura-se situação de
A)
cancelamento da inscrição por assunção de cargo incompatível.
B)
Suspensão da inscrição até a aposentadoria do membro do Ministério Público.
C)
suspeição enquanto permanecer no cargo.
D)
incompatibilidade, podendo atuar, como advogado, em determinadas situações.

INCOMPATIBILIDADE E
IMPEDIMENTO

14. (XIV) Cláudia, advogada, inicialmente transitou pelo direito privado, com assunção de causas individuais e
coletivas. Ao ser contratada por uma associação civil, deparou com questões mais pertinentes ao direito público e, por
força disso, realizou novos estudos e contatou colegas mais experientes na matéria. Ao aprofundar suas relações
jurídicas, também iniciou participação política na defesa de temas essenciais à cidadania. Por força disso, Cláudia foi
eleita prefeita do município X em eleição bastante disputada, tendo vencido seu oponente, o também advogado
Pradel, por apenas cem votos. Eleita e empossada, motivada pelo sentido conciliatório, convidou seu antigo oponente
para ocupar cargo em comissão na Secretaria Municipal de Fazenda. A partir da hipótese apresentada, observadas
as regras do Estatuto da OAB, assinale a opção correta
A)
A prefeita exerce função incompatível com a advocacia.
B)
O secretário municipal pode atuar em ações contra o município.
C)
A prefeita deve pedir autorização para exercer a advocacia.
D)
O secretário municipal pode atuar em pleitos contra o Estado federado.

INCOMPATIBILIDADE E
IMPEDIMENTO

15. (XV) Abelardo é magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado K e requer licença para tratamento de
questões particulares, pelo prazo de três anos, o que foi deferido. Como, antes de assumir o referido cargo, era
advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, requer o seu reingresso, comprovando o afastamento das
funções judicantes. Nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta.
A)
A incompatibilidade com a advocacia persiste mesmo após aposentadoria do cargo efetivo.
B)
O afastamento temporário do cargo que gera a incompatibilidade permite inscrição provisória.
C)
A incompatibilidade permanece mesmo que ocorra o afastamento temporário do cargo.
D)
O afastamento do cargo incompatível permite a inscrição após um período de três anos.

