QUESTÕES DE ÉTICA PROFISSIONAL (I)
DIREITOS DO ADVOGADO
1. (XVI) Isabella, advogada atuante na área pública, é procurada por
cliente que deseja contratá-la e que informa a existência de
processo já terminado, no qual foram debatidos fatos que poderiam
interessar à nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação
de serviços, dirige-se ao Juízo competente e requer vista dos autos
findos, não anexando instrumento de mandato. Nesse caso,
consoante o Estatuto da Advocacia, a advogada pode
A)
B)
C)
D)

ter vista dos autos somente no balcão do cartório.
ter vista dos autos no local onde se arquivam os autos.
retirar os autos de cartório por dez dias.
retirar os autos, se anexar instrumento de mandato.

2. (XXIV) Tânia, advogada, dirigiu-se à sala de audiências de
determinada Vara Criminal, a fim de acompanhar a realização das
audiências designadas para aquele dia em feitos nos quais não
oficia. Tânia verificou que os processos não envolviam segredo de
justiça e buscou ingressar na sala de audiências no horário
designado. Não obstante, certo funcionário deu-lhe duas
orientações. A primeira orientação foi de que ela não poderia
permanecer no local se todas as cadeiras estivessem ocupadas,
pois não seria autorizada a permanência de advogados de pé, a fim
de evitar tumulto na sala. A segunda orientação foi no sentido de
que, caso ingressassem na sala, Tânia e os demais presentes não
poderiam sair até o fim de cada ato, salvo se houvesse licença do
juiz, para evitar que a entrada e saída de pessoas atrapalhasse o
regular andamento das audiências. Considerando o caso narrado,
assinale a afirmativa correta.
A) A primeira orientação dada pelo funcionário viola os direitos
assegurados ao advogado, pois Tânia possui o direito de permanecer,
mesmo que de pé, na sala de audiências. Todavia, a segunda
orientação coaduna-se com o poder-dever do magistrado de presidir e
evitar tumulto no ato judicial, não violando, por si, direitos normatizados
no Estatuto da OAB.
B) A segunda orientação dada pelo funcionário viola os direitos
assegurados ao advogado, pois Tânia possui o direito de retirar-se a
qualquer momento, independentemente de licença do juiz, da sala de
audiências. Todavia, a primeira orientação coaduna-se com o poderdever do magistrado de presidir e evitar tumulto no ato judicial, não
violando, por si, direitos normatizados no Estatuto da OAB.

C) Ambas as orientações violam os direitos assegurados, pelo Estatuto da
OAB, ao advogado, pois Tânia possui o direito de permanecer, mesmo
que de pé, na sala de audiências, bem como de se retirar a qualquer
momento, independentemente de licença do juiz.
D) Nenhuma das orientações viola os direitos assegurados ao advogado,
pois se coadunam com o poder-dever do magistrado de presidir e evitar
tumulto no ato judicial, não contrariando, por si sós, direitos
normatizados no Estatuto da OAB.
3. (XVII) 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.
4. (XVIII) Os advogados criminalistas X e Y atuavam em diversas
ações penais e inquéritos em favor de um grupo de pessoas
acusadas de pertencer a determinada organização criminosa,
supostamente destinada ao tráfico de drogas. Ao perceber que não
havia outros meios disponíveis para a obtenção de provas contra
os investigados, o juiz, no âmbito de um dos inquéritos instaurados
para investigar o grupo, atendendo à representação da autoridade
policial e considerando manifestação favorável do Ministério
Público, determinou o afastamento do sigilo telefônico dos
advogados constituídos nos autos dos aludidos procedimentos,
embora não houvesse indícios da prática de crimes por estes
últimos. As conversas entre os investigados e seus advogados,
bem como aquelas havidas entre os advogados X e Y, foram
posteriormente usadas para fundamentar a denúncia oferecida
contra seus clientes. Considerando-se a hipótese apresentada,
assinale a afirmativa correta.

A) A prova é lícita, pois não havia outro meio disponível para a obtenção de
provas.
B) A prova é lícita, pois tratava-se de investigação de prática de crime
cometido no âmbito de organização criminosa.
C) Considerando que não havia outro meio disponível para a obtenção de
provas, bem como que se tratava de investigação de prática de crime
cometido no âmbito de organização criminosa, é ilícita a prova obtida a
partir dos diálogos havidos entre os advogados e seus clientes. É, no
entanto, lícita a prova obtida a partir dos diálogos havidos entre os
advogados X e Y.
D) A prova é ilícita, uma vez que as comunicações telefônicas do advogado
são invioláveis quando disserem respeito ao exercício da profissão, bem
como se não houver indícios da prática de crime pelo advogado.
5. (XXVI) O advogado Fred dirigiu-se, em certa ocasião, a uma
delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar clientes
seus que se encontravam, respectivamente, prestando depoimento
e preso. Na mesma data, o advogado Jorge realizou audiências na
sede de um juizado especial cível e no interior de certo fórum
regional da comarca. Considerando o disposto no Estatuto da
Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes
para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do juizado
especial cível e fórum regional da comarca. Quanto aos demais, embora
seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal
de instalação.
B) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes
para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos quatro
locais, há dever legal de instalação das salas.
C) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes
para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do juizado
especial cível, fórum regional da comarca e presídio. Quanto à delegacia
de polícia, embora seja recomendável a existência de salas especiais,
não há dever legal de instalação.
D) É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes
para os advogados nos seguintes locais visitados: fórum regional da
comarca e presídio. Quanto aos demais, embora seja recomendável a
existência de salas especiais, não há dever legal de instalação.

6. (XVIII) Alice, advogada, em audiência judicial, dirigiu a palavra de
maneira ríspida a certa testemunha e ao magistrado, tendo este
entendido que houve a prática dos crimes de injúria e desacato,
respectivamente. Por isso, o juiz determinou a extração de cópias
da ata e remessa à Promotoria de Justiça com atribuição para
investigação penal da comarca. Considerando a situação narrada, a
disciplina do Estatuto da OAB e o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, sobre as manifestações de Alice, proferidas no
exercício de sua atividade profissional, é correto afirmar que
A) podem configurar injúria e desacato puníveis, pois o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional a imunidade profissional prevista no
Art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB, já que a Constituição Federal consagra
a incolumidade da honra e imagem.
B) não podem constituir injúria ou desacato puníveis. Isso porque o
advogado tem imunidade profissional, nos termos do Art. 7º, § 2º, do
Estatuto da OAB, cuja integral constitucionalidade foi declarada pelo
Supremo Tribunal Federal.
C) não podem constituir injúria, mas podem configurar desacato punível.
Isso porque o advogado tem imunidade profissional, nos termos do Art.
7º, § 2º, do Estatuto da OAB, mas esta, de acordo com o Supremo
Tribunal Federal, não compreende o desacato, sob pena de conflitar
com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional.
D) não podem constituir injúria ou desacato puníveis, mas podem
caracterizar crime de desobediência. Isso porque o advogado tem
imunidade profissional, nos termos do Art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB,
cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal,
com a ressalva ao delito de desobediência, a fim de não conflitar com a
autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional.

7. (XVII) Gisella é advogada recém-aprovada no Exame de Ordem e
herda diversas causas de um colega de classe que resolveu trilhar
outros caminhos,
deixando numerosos processos
para
acompanhamento nos Juízos de primeiro grau. Ao acompanhar
uma sessão de julgamento na Câmara Cível do Tribunal W, tem
necessidade de apresentar, antes de iniciar o julgamento,
alegações escritas aos integrantes do órgão julgador, que somente
foram completadas no dia da sessão. Aguardando o início dos
trabalhos, assim que os julgadores se apresentaram para o
julgamento, a jovem advogada dirigiu-se a eles no sentido de
entregar as alegações escritas, sendo admoestada quanto à sua
presença no interior da sala de julgamento, na parte reservada aos
magistrados. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o ingresso dos
advogados nas salas de sessões
A) está restrito ao espaço da plateia.
B) depende de autorização do Presidente da Câmara.
C) é livre inclusive na parte reservada aos magistrados.
D) depende de concordância dos julgadores.
8. (XVI) O advogado Antônio participava do julgamento de recurso de
apelação por ele interposto. Ao proferir seu voto, o Relator acusou
o advogado Antônio de ter atuado de forma antiética e de ter
tentado induzir os julgadores a erro. Em seguida, com o objetivo de
se defender das acusações que lhe haviam sido dirigidas, Antônio
solicitou usar da palavra, pela ordem, por mais cinco minutos,
pleito que veio a ser indeferido pelo Presidente do órgão julgador.
A respeito do direito de Antônio usar a palavra novamente, assinale
a afirmativa correta.
A) Não é permitido o uso da palavra por advogado em julgamentos de
recursos de apelação.
B) É direito do advogado usar da palavra, pela ordem, mediante
intervenção sumária, para replicar acusação ou censura que lhe forem
feitas.
C) É direito do advogado intervir, a qualquer tempo e por qualquer motivo,
durante o julgamento de processos em que esteja constituído.
D) O uso da palavra, pela ordem, mediante intervenção sumária, somente é
permitido para o esclarecimento de questões fáticas.

9. (VII) O escritório Alpha, Beta e Gama Advogados Associados,
especializado em advocacia criminal, foi alvo de medida cautelar de
busca em apreensão, determinada por juiz criminal, no âmbito de
ação penal em que diversos clientes do escritório figuravam como
acusados. O magistrado fundamentou a decisão de deferimento da
medida de busca e apreensão apontando a gravidade dos crimes
atribuídos pelo Ministério Público aos acusados, clientes do
escritório em questão, bem como a impossibilidade de obtenção,
por outros meios, de prova dos crimes por eles praticados.
Considerando o que dispõem as normas aplicáveis à hipótese,
assinale a alternativa correta:
A) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é absoluta, sendo ilegal e
inconstitucional, em qualquer hipótese, a realização de medida de busca
e apreensão em seu interior.
B) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo-se
determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver
certeza de que serão encontradas provas do crime praticado pelo cliente
do advogado que ali trabalhe.
C) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo-se
determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver
indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de
advogado que ali trabalhe, sendo, no entanto vedada a utilização de
documentos pertencentes a clientes do advogado investigado, quando
os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação.
D) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo-se
determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver
indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de
advogado que ali trabalhe. Neste caso, a garantia da inviolabilidade
resta absolutamente afastada, não havendo limites para a realização da
medida.
10. (XI) Walter é advogado com atuação no Estado W e foi
surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso,
tendo sido decretada sua prisão cautelar, por ordem judicial. Com
relação ao caso relatado, nos termos do Estatuto da Advocacia,
assinale a afirmativa correta.
A) O advogado deve ser apresentado ao Presidente da Seccional da OAB
ou ao seu representante.
B) O advogado ficará preso em sala de Estado-Maior ou equivalente até o
final do processo.

C) O advogado ficará restrito à sua residência, em prisão domiciliar, até
reunião da seccional da OAB.
D) O advogado sofrerá punição disciplinar pelo fato de estar respondendo a
processo criminal.
11. (XIV) O estagiário Marcos trabalha em determinado escritório de
advocacia e participou ativamente da elaboração de determinada
peça processual que estava para ser analisada pelo magistrado da
Vara em que o processo tramitava, assinando, ao final, a petição,
em conjunto com alguns advogados do escritório. Como conhecia
muito bem a causa, resolveu falar com o magistrado com o objetivo
de ressaltar, de viva voz, alguns detalhes relevantes. Quando o
magistrado percebeu que estava recebendo o estagiário do
escritório, e não um dos advogados que atuava na causa, informou
ao estagiário que não poderia tratar com ele sobre o processo,
solicitando que os advogados viessem em seu lugar, se
entendessem necessário. Marcos, muito aborrecido, afirmou que
faria uma representação contra o magistrado, por entender que
suas prerrogativas profissionais foram violadas. A respeito da
conduta de Marcos, assinale a opção correta.
A) Marcos teve sua prerrogativa profissional violada, pois é direito do
advogado e do estagiário inscrito na OAB dirigir- se diretamente ao
magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de
horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada.
B) Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas deve
dirigir-se diretamente ao magistrado quando os advogados que atuam
na causa estiverem impossibilitados de fazê-lo, sendo a atuação do
estagiário subsidiária em relação à atuação do advogado.
C) Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o
advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e
gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente
marcado, observando-se a ordem de chegada. Ao contrário, Marcos
praticou ato excedente à sua habilitação e, em razão disso, ficará
impedido, posteriormente, de obter sua inscrição definitiva como
advogado.
D) Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o
advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e
gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente
marcado, observando-se a ordem de chegada. Ao contrário, Marcos
praticou ato excedente à sua habilitação e deve ser punido com pena de
censura.

12. (XXIV) A advogada Ana encontra-se no quinto mês de gestação.
Em razão de exercer a profissão como única patrona nas causas
em que atua, ela receia encontrar algumas dificuldades durante a
gravidez e após o parto. Considerando o caso narrado, assinale a
afirmativa correta.
A) O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem
submissão aos detectores de metais, vagas reservadas nas garagens
dos fóruns onde atuar, preferência na ordem das audiências a serem
realizadas a cada dia e suspensão dos prazos processuais quando der à
luz.
B) O Estatuto da OAB não dispõe sobre direitos especialmente conferidos
às advogadas grávidas, mas aplicam-se a Ana as disposições da CLT
relativas à proteção à maternidade e à trabalhadora gestante.
C) O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem
submissão aos detectores de metais e preferência na ordem das
audiências a serem realizadas a cada dia, mas não dispõe sobre vagas
reservadas nas garagens dos fóruns e suspensão dos prazos
processuais quando der à luz.
D) O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem
submissão aos detectores de metais, preferência na ordem das
audiências a serem realizadas a cada dia e vagas reservadas nas
garagens dos fóruns, mas não dispõe sobre suspensão dos prazos
processuais quando der à luz.
13. (XXIX) O advogado João, conselheiro em certo Conselho Seccional
da OAB, foi condenado, pelo cometimento de crime de tráfico de
influência, a uma pena privativa de liberdade. João respondeu ao
processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Quanto aos
direitos de João, considerando o disposto no Estatuto da
Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) João tem direito à prisão domiciliar em razão de suas atividades
profissionais, ou à prisão em sala de Estado Maior, durante todo o
cumprimento da pena que se inicia, a critério do juiz competente.
B) João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior durante o
cumprimento integral da pena que se inicia. Apenas na falta desta, em
razão de suas atividades profissionais, terá direito à prisão domiciliar.

C) João não tem direito a ser preso em sala de Estado Maior em nenhum
momento do cumprimento da pena que se inicia, nem terá direito, em
decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar.
D) João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior apenas durante o
transcurso de seu mandato como conselheiro, mas não terá direito, em
decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar.
14. (XXV) José Carlos Santos, advogado, dirigiu-se ao Ministério
Público a fim de tomar apontamentos sobre investigação criminal
em andamento, conduzida pelo Parquet, em face de seu cliente, em
que foi decretado sigilo. Dias depois, José Carlos foi à delegacia de
polícia no intuito de examinar e retirar cópias de autos de certo
inquérito policial, em curso, no qual também foi decretado sigilo,
instaurado contra outro cliente seu. Consoante o disposto no
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) Em ambos os casos, José Carlos deverá apresentar procuração tanto
para tomar apontamentos sobre a investigação em trâmite perante o
Ministério Público quanto para examinar e retirar cópias do inquérito
policial.
B) Apenas é necessário que José Carlos apresente procuração para tomar
apontamentos sobre a investigação em trâmite perante o Ministério
Público, não sendo exigível a apresentação de procuração para
examinar e retirar cópias do inquérito policial.
C) Apenas é necessário que José Carlos apresente procuração para
examinar e retirar cópias do inquérito policial, não sendo exigível a
apresentação de procuração para tomar apontamentos sobre a
investigação em trâmite perante o Ministério Público.
D) Não é exigível a apresentação de procuração para examinar e retirar
cópias do inquérito policial, nem para tomar apontamentos sobre a
investigação em trâmite perante o Ministério Público.

15. (XXVII) A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo
Tribunal de Justiça, foi solicitada a passar por aparelho de raios X e
por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo
com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa
correta.
A) Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raios X,
embora deva passar pelo detector de metais, independentemente
de motivação.
B) Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raios X.
Quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho
apenas se evidenciada situação especial de segurança, em ato
motivado.
C) Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho
de raios X e pelo detector de metais, a menos que haja
contraindicação médica expressa.
D) Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação
sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais,
nem ao aparelho de raios X.
INFRAÇÕES, SANÇÕES E PROCESSO DISCIPLINAR
16. (VI) Raul, advogado, é acusado, em processo disciplinar, de ter
perdido prazos em diversos processos, de ter atuado contra os
interesses dos seus clientes e de ter um número exagerado de
indeferimento de petições iniciais, por ineptas, desconexas, com
representações sucessivas à OAB. Em relação a tais
circunstâncias, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que
as condutas imputadas a Raul
A) não caracterizam infração disciplinar.
B) são consideradas desvios processuais exclusivamente.
C) demandam atuação da OAB no sentido educativo.
D) caracterizam inépcia da atuação profissional.
17. (III) Heitor, advogado regularmente inscrito na OAB, é surpreendido
com a notícia de que seu ex adverso havia sido suspenso em
processo disciplinar regular, mas que não havia devolvido os
documentos oficiais nem comunicado a punição ao juiz dirigente
do processo. Em relação à atuação de profissional suspenso das
atividades, à luz do Estatuto, é correto afirmar que

A) caracteriza infração disciplinar.
B) constitui mera irregularidade.
C) viola o sigilo profissional.
D) gera a exclusão da OAB.
18. (VI) Mévio, advogado recém-formado com dificuldades de iniciar
sua atividade profissional, propõe a colegas de bairro e de escola a
participação percentual nos honorários dos clientes que receber
para consultas ou que pretendam ajuizar ações judiciais.
Consoante as normas aplicáveis, assinale a alternativa correta em
relação à conduta de Mévio.
a) Caracteriza agenciamento de causas com participação dos honorários.
b) É possível, desde que conste em contrato escrito entre as partes.
c) O agenciamento de clientela é admitido em situações peculiares como
essa.
d) Desde que os serviços advocatícios sejam prestados por Mévio, inexiste
infração disciplinar.
19. (XXIV) Em determinada edição de um jornal de grande circulação,
foram publicadas duas matérias subscritas, cada qual, pelos
advogados Lúcio e Frederico. Lúcio assina, com habitualidade,
uma coluna no referido jornal, em que responde, semanalmente, a
consultas sobre matéria jurídica. Frederico apenas subscreveu
matéria jornalística naquela edição, debatendo certa causa, de
natureza criminal, bastante repercutida na mídia, tendo analisado a
estratégia empregada pela defesa do réu no processo.
Considerando o caso narrado e o disposto no Código de Ética e
Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) Lúcio e Frederico cometeram infração ética.
B) Apenas Lúcio cometeu infração ética.
C) Apenas Frederico cometeu infração ética.
D) Nenhum dos advogados cometeu infração ética.
20. (XVII) O advogado F recebe do seu cliente WW determinada soma
em dinheiro para aplicação em instrumentos necessários à
exploração de jogo não autorizado por lei. Nos termos do Estatuto
da Advocacia, a infração disciplinar
A) decorre somente se o advogado exige o valor para aplicação ilícita.

B) surge diante do recebimento para aplicação ilícita.
C) inocorre, pois se trata de mero ilícito moral.
D) é descaracterizada por ausência de previsão legal.
21. (XX) Guilherme é advogado de José em ação promovida por este
em face de Bruno, cujo advogado é Gabriel. Na audiência de
conciliação, ao deparar-se com Bruno, Guilherme o reconhece
como antigo amigo da época de colégio, com o qual havia perdido
contato. Dias após a realização da audiência, na qual foi frustrada a
tentativa de conciliação, Guilherme se reaproxima de Bruno, e com
vistas a solucionar o litígio, estabelece entendimento sobre a causa
diretamente com ele, sem autorização de José e sem ciência de
Gabriel. Na situação narrada,
A) Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento
com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência de Gabriel, como por
não haver autorização de José.
B) Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento
com Bruno, pelo fato de não haver ciência de Gabriel, mas não por não
haver autorização de José.
C) Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento
com Bruno, pelo fato de não haver autorização de José, mas não por
não haver ciência de Gabriel.
D) Guilherme não cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento
com Bruno, sem ciência de Gabriel ou autorização de José.
22. (X) O advogado Mário, para ilustrar a tese que desenvolvia, fez
inserir, em petição por ele apresentada, citação de julgado
inexistente. Inseriu, ainda, citação doutrinária, cujo teor foi
completamente deturpado. A respeito da hipótese, assinale a
afirmativa correta.
A) Mário não cometeu infração disciplinar, pois o advogado, amparado no
princípio da ampla defesa, deve ter liberdade para defender os
interesses de seus clientes da forma que achar conveniente.
B) Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura, nos
termos do EAOAB, e violou dispositivo do Código de Ética e Disciplina
da OAB.
C) Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de exclusão, nos
termos do EAOAB, e violou dispositivo do Código de Ética e Disciplina
da OAB.

D) Mário não cometeu infração disciplinar prevista no EAOAB, tendo
apenas violado dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB.
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) O extravio de autos é caracterizado como infração, com pena de
suspensão.
B) O advogado deverá receber pena de advertência, por não prever o
incêndio.
C) O extravio de autos deve ser doloso ou culposo, para ser punível
disciplinarmente.
D) 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. 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, instaurou-se 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.

