QUESTÕES DE ÉTICA – AULA I
GABARITO COMENTADO – questões 1-22
1. C) retirar os autos de cartório por dez dias. É o que estipula o art.
7º, XVI, do EAOA: “Art. 7º São direitos do advogado: XVI - retirar autos
de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias”.
2. 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. Inteligência do Art. 7º, VII, do EAOAB: “Art. 7º São direitos do
advogado: VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer
locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença”.
3. 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.
Atentar às seguintes disposições:
Art. 7º, IV, do EAOAB: “Art. 7º São direitos do advogado: IV - ter a
presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por
motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto
respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação
expressa à seccional da OAB”;
Art. 7º, § 3º, do EAOAB: “§ 3º O advogado somente poderá ser preso
em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime
inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo”.
ADIN 1.127-8. O STF atribuiu interpretação no sentido de que o
dispositivo não abrange o crime de desacato à autoridade judicial.
4. 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. Conferir disposição do art. 7º, II, EAOAB: “Art. 7º São
direitos do advogado: II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de
trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua
correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que
relativas ao exercício da advocacia (Redação dada pela Lei nº 11.767,
de 2008)”.

5. 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.
Conforme determina o art. 7º, § 4º, do EAOAB: “Art. 7º São direitos do
advogado: § 4º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar,
em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios,
salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle
assegurados à OAB (Vide ADIN 1.127-8)”.
6. 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.
Art. 7º, §2º, do EAOAB: “Art. 7º São direitos do advogado: § 2º O
advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria,
difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no
exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das
sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer”.
Atenção - ADIN 1.127-8: a imunidade profissional do advogado não
alberga o desacato, vez que ocasiona conflito com a autoridade do
magistrado na condução da atividade jurisdicional.
7. C) é livre inclusive na parte reservada aos magistrados. O
ingresso dos advogados nas salas de sessões é livre, inclusive na parte
reservada aos magistrados, a teor do disposto pelo art. 7º, VI, do
EAOAB: “Art. 7º São direitos do advogado: VI - ingressar livremente: a)
nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que
separam a parte reservada aos magistrados; b) nas salas e
dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça,
serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões,
mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença
de seus titulares; c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione
repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva
praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade
profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde
que se ache presente qualquer servidor ou empregado; d) em qualquer
assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente,
ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes
especiais”.

8. B) É direito do advogado usar da palavra, pela ordem, mediante
intervenção sumária, para replicar acusação ou censura que lhe
forem feitas. É o que expressa o art. 7º, X, do EAOAB: “Art. 7º São
direitos do advogado: X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo
ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou
dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que
influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura
que lhe forem feitas”.
9. 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. Redação do art. 7º, §6º, do EAOAB:
“Art. 7º São direitos do advogado: § 6º Presentes indícios de autoria e
materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade
judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que
trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo
mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser
cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer
hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos
pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes”
(Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008).
10. B) O advogado ficará preso em sala de Estado-Maior ou
equivalente até o final do processo. Disposição do art. 7º, V, do
EAOAB: “Art. 7º São direitos do advogado: V - não ser recolhido preso,
antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado
Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em
prisão domiciliar”.
11. 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. Conjugação dos
arts. 34, XXIX, e 36, I do EAOAB: “Art. 34. Constitui infração disciplinar:
XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação” e “Art. 36.
Art. 36. A censura é aplicável nos casos de: I - infrações definidas nos
incisos I a XVI e XXIX do art. 34”.

12. 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.
Conforme assegura o art. 7-A do EAOAB, incluído pela Lei nº 13.363, de
2016: “Art. 7º-A. São direitos da advogada: I – gestante: a) entrada em
tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios
X; b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais; II - lactante,
adotante ou que der à luz, acesso a creche, onde houver, ou a local
adequado ao atendimento das necessidades do bebê; III - gestante,
lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das
sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia,
mediante comprovação de sua condição; IV - adotante ou que der à luz,
suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa,
desde que haja notificação por escrito ao cliente”.
13. 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. Art. 7º, V, do EAOAB: “Art. 7º São direitos do advogado: V não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão
em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas,
assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”.
14. 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. Nos termos do art. 7º, XIV, do
EAOAB, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 13.245/2016, é
direito do advogado examinar, em qualquer instituição responsável por
conduzir investigação, autos de flagrante e de investigações de qualquer
natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade,
mesmo sem procuração, podendo obter cópias por meio físico ou digital.
A procuração somente será necessária se a investigação tramitar em
sigilo ou segredo de justiça (art. 7º, § 10, do EAOAB).
15. 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. Previsão do art. 7º-A do EOAB:
“São direitos da advogada: I - gestante: a) entrada em tribunais sem ser
submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X”.

16. D) caracterizam inépcia da atuação profissional. O Código de
Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 2°, IV, que é dever do
advogado empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento
pessoal e profissional. Os erros reiterados do advogado Raul
consubstanciam inépcia profissional e constituem infração disciplinar
prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB, a teor do previsto em seu
art. 34, XXIV: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: XXIV - incidir em
erros reiterados que evidenciem inépcia profissional”.
17. A) caracteriza infração disciplinar. A atuação de profissional
suspenso das atividades consubstancia infração disciplinar, a teor do
estipulado pelo EOAB em seu art. 34, I: “Art. 34. Constitui infração
disciplinar: I - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos
ou impedidos”.
18. A) Caracteriza agenciamento de causas com participação dos
honorários. Trata-se de infração disciplinar prevista no art. 34, III do
EAOAB: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: III - valer-se de
agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber”.
19. A) Lúcio e Frederico cometeram infração ética. Conjugação dos
arts. 42 e 43 do Código de Ética e Disciplina da OAB: “Art. 42. É
vedado ao advogado: I - responder com habitualidade a consulta sobre
matéria jurídica, nos meios de comunicação social; II - debater, em
qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro
advogado; III - abordar tema de modo a comprometer a dignidade da
profissão e da instituição que o congrega; IV - divulgar ou deixar que
sejam divulgadas listas de clientes e demandas; V - insinuar-se para
reportagens e declarações públicas; e art. 43. O advogado que
eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de
entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por
qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a
objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem
propósito
de
promoção
pessoal
ou
profissional,
vedados
pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas
de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação
pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema
jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o
sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de
caráter sensacionalista”.

20) B) surge diante do recebimento para aplicação ilícita. Inteligência
do art. 34 do EAOAB: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: XVIII solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação
ilícita ou desonesta”.
21) 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. É o que
expressamente estabelece o art. 34, VIII, do EAOAB: “Art. 34. Constitui
infração disciplinar: VIII - estabelecer entendimento com a parte adversa
sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário”.
22) 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. Conferir art. 2º e seguintes do Código de
Ética e Disciplina da OAB. No que diz respeito à infração disciplinar,
atentar ao disposto pelo art. 34, XIV, do EAOAB: “Art. 34. Constitui
infração disciplinar: XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação
doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e
alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz
da causa”.

