QUESTÕES DE ÉTICA PROFISSIONAL (III)
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.

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.

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.

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.
5.
(XXII) O Conselho Seccional X da OAB criou dez subseções e uma
Caixa de Assistência dos Advogados. Dentre as subseções, inclui-se a
Subseção Y, cuja área territorial abrange um município. Considerando a
hipótese narrada, analise as afirmativas a seguir e assinale a única
correta.
A) O Conselho Seccional X é dotado de personalidade jurídica própria; já a
Caixa de Assistência dos Advogados e a Subseção Y não possuem
personalidade jurídica própria, caracterizando-se como partes
autônomas do Conselho Seccional X.
B) O Conselho Seccional X e a Caixa de Assistência dos Advogados são
dotados de personalidade jurídica própria; já a Subseção Y não possui
personalidade jurídica própria, caracterizando-se como parte autônoma
do Conselho Seccional X.
C) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos Advogados e a
Subseção Y não possuem personalidade jurídica própria. Trata-se de
órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual é dotada de
personalidade jurídica.
D) O Conselho Seccional X, a Caixa de Assistência dos Advogados e a
Subseção Y possuem, cada qual, personalidade jurídica própria.

6.
(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.

7.
(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.
8.
(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.

9.
(XII) Sobre as competências dos Conselhos Seccionais da OAB,
assinale a afirmativa correta.
A) Ajuizar, após deliberação, ação direta de inconstitucionalidade de leis
estaduais em face da Constituição Estadual e ação direta de
inconstitucionalidade de leis federais em face da Constituição Federal.
B) Ajuizar, após deliberação, mandado de segurança coletivo em defesa de
seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos
interessados.

C) Ajuizar, independentemente de deliberação, ações de indenização
contra todos aqueles que ofenderem seus inscritos, em razão do
exercício da profissão.
D) Ajuizar, após deliberação, mandado de injunção, em face da
Constituição Estadual ou em face da Constituição Federal.
10.
(XIII) Maria da Silva, advogada, apresenta requerimento ao
Presidente da Seccional da OAB tendo o seu pleito sido indeferido. Nos
termos do Estatuto da Advocacia, cabe recurso ao
A) Conselho Seccional da OAB.
B) Conselho Federal da OAB.
C) Presidente do Conselho Federal da OAB.
D) Presidente do Tribunal de Ética da OAB.
11.
(XIX) As Subseções X e Y da OAB, ambas criadas pelo Conselho
Seccional Z, reivindicam a competência para desempenhar certa
atribuição. Não obstante, o Conselho Seccional Z defende que tal
atribuição é de sua competência. Caso instaurado um conflito de
competência envolvendo as Subseções X e Y e outro envolvendo a
Subseção X e o Conselho Seccional Z, assinale a opção que relaciona,
respectivamente, os órgãos competentes para decidir os conflitos.
A) O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo
Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB.
Do mesmo modo, o conflito entre a Subseção X e o Conselho Seccional
Z será decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao
Conselho Federal da OAB.
B) O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo
Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB.
Já o conflito entre a Subseção X e o Conselho Seccional Z será
decidido, em única instância, pelo Conselho Federal da OAB.
C) Ambos os conflitos de competência serão decididos, em única instância,
pelo Conselho Federal da OAB.
D) O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido, em
única instância, pelo Conselho Seccional Z. O conflito entre a Subseção
X e o Conselho Seccional Z será decidido, em única instância, pelo
Conselho Federal da OAB.

12.
(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.

13.
(XX) Charles é presidente de certo Conselho Seccional da OAB. Não
obstante, no curso do mandato, Charles vê-se envolvido em dificuldades
no seu casamento com Emma, e decide renunciar ao mandato, para
dedicar-se às suas questões pessoais. Sobre o caso, assinale a afirmativa
correta.
A) O sucessor de Charles deverá ser eleito pelo Conselho Federal da OAB,
dentre os membros do Conselho Seccional respectivo.
B) O sucessor de Charles deverá ser eleito pelo Conselho Seccional
respectivo, dentre seus membros.
C) O sucessor de Charles deverá ser eleito pela Subseção respectiva,
dentre seus membros.
D) O sucessor de Charles deverá ser eleito por votação direta dos
advogados regularmente inscritos perante o Conselho Seccional
respectivo.

14.
(XXII) Em determinada subseção da OAB, constatou-se grave
violação à disciplina prevista na Lei nº 8.906/94, no que diz respeito ao
exercício de suas atribuições de representar a OAB perante os poderes
constituídos e de fazer valer as prerrogativas do advogado. Considerando
a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta.
A) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção
mediante voto de dois terços de seus membros.
B) Compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção
mediante decisão por maioria do Órgão Especial do Conselho Pleno.

C) Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida
subseção mediante decisão unânime de sua diretoria.
D) Compete ao Conselho Seccional respectivo da OAB intervir na aludida
subseção mediante voto de dois terços de seus membros.

15.
(XX) Fabiano é conselheiro eleito de certo Conselho Seccional da
OAB. No curso do mandato, Fabiano pratica infração disciplinar e sofre
condenação, em definitivo, à pena de censura. Considerando a situação
descrita e o disposto no Estatuto da OAB, o mandato de Fabiano no
Conselho Seccional.
A) será extinto, apenas se a sanção disciplinar aplicada for de exclusão.
B) será extinto, apenas se a sanção por infração disciplinar aplicada for de
exclusão ou de suspensão.
C) será extinto, independentemente da natureza da sanção disciplinar
aplicada.
D) será extinto, apenas se a sanção aplicada for de suspensão ou se for
reincidente em infração disciplinar.

16.
(XV) Messias é advogado com mais de trinta anos de atuação
profissional e deseja colaborar para o aperfeiçoamento da advocacia. O
Presidente da Seccional onde possui inscrição principal sugere que ele
participe da política associativa e lance sua candidatura a Conselheiro
Federal. Observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa
correta.
A) A eleição de Conselheiro Federal da OAB é indireta e secreta.
B) O Conselheiro Federal da OAB integra uma das chapas concorrentes
para as eleições seccionais.
C) A indicação para o Conselho Federal é realizada pelo Colégio de
Presidentes da OAB
D) O Conselheiro Federal é indicado livremente pelas Seccionais da OAB.
17.

(CESPE – 2010) Ao conselho da subseção compete
A) instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo
Conselho Federal.
B) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário,
instruindo e emitindo parecer prévio, para decisão do conselho
seccional.

C) representar a OAB no Conselho de Segurança do MERCOSUL.
D) fiscalizar as funções e atribuições do conselho seccional.

18.
(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.

19.
(XIX) Tício, presidente de determinada Subseção da OAB, valendose da disciplina do Art. 50 da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB),
pretende requisitar, ao cartório de certa Vara de Fazenda Pública, cópias
de peças dos autos de um processo judicial que não estão cobertas pelo
sigilo. Assim, analisou o entendimento jurisprudencial consolidado no
Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a fim de apurar a possibilidade
da requisição, bem como, caso positivo, a necessidade de motivação e
pagamento dos custos respectivos. Diante da situação narrada, Tício
estará correto ao concluir que

A) não dispõe de tal prerrogativa, pois o citado dispositivo legal foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que
compete privativamente aos tribunais organizar as secretarias e cartórios
judiciais, não se sujeitando a requisições da OAB, por expressa
disciplina constitucional.
B) pode realizar tal requisição, pois o citado dispositivo legal foi declarado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de
motivação e pagamento dos respectivos custos.
C) pode realizar tal requisição, pois o Supremo Tribunal Federal, em sede
de controle de constitucionalidade, assegurou-a, desde que
acompanhada de motivação compatível com as finalidades da Lei nº
8.906/94 e o pagamento dos respectivos custos.
D) não dispõe de tal prerrogativa, pois ao citado dispositivo legal foi
conferida, pelo Supremo Tribunal Federal, interpretação conforme a
Constituição Federal para excluir os presidentes de Subseções,
garantindo a requisição apenas aos Presidentes do Conselho Federal da
OAB e dos Conselhos Seccionais, desde que motivada.
20.
(XIX) O advogado Carlos dirigiu-se a uma Delegacia de Polícia para
tentar obter cópia de autos de inquérito no âmbito do qual seu cliente
havia sido intimado para prestar esclarecimentos. No entanto, a vista dos
autos foi negada pela autoridade policial, ao fundamento de que os autos
estavam sob segredo de Justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado
procuração de seu cliente, afirmou o Delegado que, uma vez que o juiz
havia decretado sigilo nos autos, a vista somente seria permitida com
autorização judicial. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é correto
afirmar que
A) Carlos pode ter acesso aos autos de qualquer inquérito, mesmo sem
procuração.
B) Carlos pode ter acesso aos autos de inquéritos sob segredo de Justiça,
desde que esteja munido de procuração do investigado.
C) em caso de inquérito sob segredo de Justiça, apenas o magistrado que
decretou o sigilo poderá afastar parcialmente o sigilo, autorizando o
acesso aos autos pelo advogado Carlos.
D) o segredo de Justiça de inquéritos em andamento é oponível ao
advogado Carlos, mesmo munido de procuração.

21.
(XXIV) O Conselho Seccional Y da OAB, entendendo pela
inconstitucionalidade de certa norma em face da Constituição da
República, subscreve indicação de ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade, endereçando-a ao Conselho Federal da OAB.
Considerando o caso apresentado, de acordo com o Regulamento Geral
do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade submete-se a obrigatório juízo prévio de
admissibilidade realizado pela Diretoria do Conselho Federal para
aferição da relevância da defesa dos princípios e das normas
constitucionais. Caso seja admitida, o relator, designado pelo
Presidente, independentemente da decisão da Diretoria, pode levantar
preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não
encontrar norma ou princípio constitucionais violados pelo ato normativo.
Após, se aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo
Presidente do Conselho Federal.
B) A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade submete-se a obrigatório juízo prévio de
admissibilidade realizado pela Segunda Câmara do Conselho Federal
para aferição da relevância da defesa dos princípios e das normas
constitucionais. Caso seja admitida, o relator designado pelo Presidente,
independentemente da decisão da Segunda Câmara, pode levantar
preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não
encontrar norma ou princípio constitucionais violados pelo ato normativo.
Após, se aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo
Presidente do Conselho Federal.
C) A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade não se sujeita a juízo prévio obrigatório de
admissibilidade, seja pela Diretoria ou qualquer Câmara do Conselho
Federal. Porém, o relator, designado pelo Presidente, pode levantar
preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não
encontrar norma ou princípio constitucionais violados pelo ato normativo.
Após, se aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo
Presidente do Conselho Federal.
D) A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade não se sujeita a juízo prévio obrigatório de
admissibilidade seja pela Diretoria ou qualquer Câmara do Conselho
Federal. Porém, o relator designado pelo Presidente, pode levantar
preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não
encontrar norma ou princípio constitucionais violados pelo ato normativo.
Após, se aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo
relator designado.

22. (XVIII) Fernanda, estudante do 8º período de Direito, requereu
inscrição junto à Seccional da OAB do estado onde reside. A inscrição foi
indeferida, em razão de Fernanda ser serventuária do Tribunal de Justiça
do estado. Fernanda recorreu da decisão, alegando que preenche todos
os requisitos exigidos em lei para a inscrição de estagiário e que o
exercício de cargo incompatível com a advocacia não impede a inscrição
do estudante de Direito como estagiário.
Merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de
Fernanda?
A) Sim, pois Fernanda exerce cargo incompatível com a advocacia e não
com a realização de estágio.
B) Não, pois as incompatibilidades previstas em lei para o exercício da
advocacia também devem ser observadas quando do requerimento de
inscrição de estagiário.
C) Sim, pois o cargo de serventuário do Tribunal de Justiça não é
incompatível com a advocacia, menos ainda com a realização de
estágio.
D) Não, pois apenas estudantes do último período do curso de Direito
podem requerer inscrição como estagiários.
23.
(IV) Juvenal, estagiário regularmente inscrito nos Quadros da OAB,
em processo no qual se encontra indicado como tal, retira do cartório os
autos do processo, deixando de devolvê-los no prazo legal. Regularmente
intimado, mantém a sua inércia. Em termos disciplinares, é correto
afirmar que
A) O estagiário não sofre sanções disciplinares
B) O advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções
nesse caso.
C) Não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeito
de sanções disciplinares.
D) No caso em tela, não haverá qualquer sanção nem ao advogado nem
ao estagiário.
24. (IV) Semprônio reside no Estado W, onde mantém o seu escritório de
advocacia, mas requer sua inscrição principal no Estado K, onde, em
alguns anos, pretende estabelecer domicílio. No concernente ao tema, à
luz das normas estatutárias, é correto afirmar que
A) o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao
seu arbítrio.
B) o Conselho Federal pode autorizar a inscrição principal fora da sede do
escritório do advogado.

C) na dúvida entre domicílios, prevalece o da sede principal do exercício da
advocacia.
D) inscrição principal está subordinada ao domicílio profissional do
advogado.

25. (VII) Esculápio, advogado, deseja comprovar o exercício da atividade
advocatícia, pois inscreveu-se em processo seletivo para contratação por
empresa de grande porte, sendo esse um dos documentos essenciais
para o certame. Diante do narrado, à luz das normas do Regulamento
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, o efetivo exercício da
advocacia é comprovado pela participação anual mínima em
A) seis petições iniciais civis.
B) três participações em audiências.
C) quatro peças defensivas gerais.
D) cinco atos privativos de advogado.

26. (IX) Sávio, aluno regularmente matriculado em Escola de Direito,
obtém a sua graduação e, logo a seguir, aprovação no Exame de Ordem.
Por força de movimento grevista na sua instituição, o diploma não pode
ser expedido. A respeito da inscrição no quadro de advogados,
consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e
da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) O diploma é essencial para a inscrição nos quadros da Ordem dos
Advogados.
B) O bacharel, diante do impedimento de apresentar o diploma, deve
apresentar declaração de autoridade certificando a conclusão do curso
C) A Ordem, diante do movimento grevista comprovado, poderá acolher
declaração de próprio punho do requerente afirmando ter obtido grau.
D) O bacharel em Direito deve apresentar certidão de conclusão de curso e
histórico escolar autenticado.

27. (XVII) Patrícia foi aprovada em concurso público e tomou posse como
Procuradora do Município em que reside. Como não pretendia mais
exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como Procuradora do
Município, pediu o cancelamento de sua inscrição na OAB. A partir da
hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta
A) Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão
obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades.
B) Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido apenas o
licenciamento do exercício da advocacia e não o cancelamento de sua
inscrição.
C) Patrícia poderia ter pedido o licenciamento do exercício da advocacia,
mas nada a impede de pedir o cancelamento de sua inscrição, caso não
deseje mais exercer a advocacia privada.
D) Patrícia agiu corretamente, pois, uma vez que os advogados públicos
não podem exercer a advocacia privada, estão obrigados a requerer o
cancelamento de suas inscrições.
28. (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.

29. (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.

30. (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.

31. (V) Ademir, formado em Jornalismo e Direito e exercendo ambas as
profissões, publica, em seu espaço jornalístico, alegações forenses por
ele apresentadas em juízo. Instado por outros profissionais do Direito a
também apresentar os trabalhos dos colegas, Ademir alega que o espaço
é exclusivamente dedicado à divulgação dos seus próprios trabalhos
forenses. Com base no relatado, à luz das normas estatutárias, é correto
afirmar que a divulgação promovida por Ademir é
A) Perfeitamente justificável, por ser pertinente a outra profissão.
B) justificado pelo interesse jornalístico dos trabalhos forenses.
C) punível, por caracterizar infração disciplinar.
D) é equiparado a ato educacional permitido.

32. (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.
33. (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.
34. (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
aposentadoria do cargo efetivo.

advocacia

persiste

mesmo

após

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.
35. (XIX) Carlos integrou a chapa de candidatos ao Conselho Seccional
que obteve a maioria dos votos válidos e tomou posse em 1º de janeiro do
ano seguinte ao de sua eleição. Um ano após o início do mandato, Carlos
passou a ocupar um cargo de direção no Conselho de Administração de
uma empresa, controlada pela Administração Pública, sediada em outro
estado da Federação. Nesse caso, de acordo com o Estatuto da OAB,
assinale a afirmativa correta.
A) Não se extingue o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo de
direção em empresa controlada pela Administração Pública, em estado
da Federação distinto do abrangido pelo Conselho Seccional, não
configura incompatibilidade a ensejar o cancelamento de sua inscrição.
B) Extingue-se automaticamente o mandato de Carlos, pois a ocupação de
cargo de direção em empresa controlada pela Administração Pública,
em qualquer circunstância, configura incompatibilidade a ensejar o
cancelamento de sua inscrição.
C) Extingue-se o mandato de Carlos mediante deliberação de dois terços
dos membros do Conselho Seccional, pois a ocupação de cargo de
direção em empresa controlada pela Administração Pública pode
configurar incompatibilidade a ensejar o cancelamento de sua inscrição.

D) Não se extingue o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo de
direção em empresa controlada pela Administração Pública, em
qualquer circunstância, não configura incompatibilidade a ensejar o
cancelamento de sua inscrição.
36. (VIII) Além de advogado, João é professor da Universidade pública
“M”, com natureza de autarquia, onde exerce as funções de coordenador
acadêmico da graduação do Curso de Direito. Diante do prestígio
acumulado, o seu escritório de advocacia vem a ter renome, atuando em
diversas causas nas comarcas de influência da universidade. Essas
circunstâncias indicam que o cargo ocupado pelo advogado seria um
caso
A) abrangido pelas normas que criam regras de incompatibilidade para
administradores públicos.
B) não previsto, vez que a atuação como dirigente de entidade pública é
irrelevante para o sistema de incompatibilidades.
C) excepcionado diante da característica que o vincularia ao magistério
jurídico.
D) incluído no rol de incompatibilidades por não permitir que o advogado
exerça cargo administrativo nas universidades públicas.

37. (XXXI) Os advogados Diego, Willian e Pablo, todos em situação
regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de
um Conselho Seccional da OAB. Diego é advogado há dois anos e um dia,
sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviços de
advocacia e nunca foi condenado por infração disciplinar. Willian, por sua
vez, exerce a advocacia há exatos quatro anos e constituiu sociedade
unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. Willian já
foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido
reabilitação um ano e três meses após o cumprimento da sanção imposta.
Já Pablo é advogado há cinco anos e um dia e nunca respondeu por
prática de qualquer infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce certo
cargo em comissão, exonerável ad nutum, cumprindo atividades
exclusivas da advocacia. Considerando as informações acima e o
disposto na Lei no 8.906/94, assinale a afirmativa correta.
A) Apenas Diego e Willian cumprem os requisitos para serem eleitos para o
cargo pretendido.
B) Apenas Willian cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo
pretendido.

C) Apenas Diego e Pablo cumprem os requisitos para serem eleitos para o
cargo pretendido.
D) Apenas Pablo cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo
pretendido.

38. (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.

39. (XXIX) Os sócios de certa sociedade de advogados divergiram
intensamente quanto à solução de questões relativas a conduta
disciplinar, relação com clientes e honorários. Em razão disso, passaram
a pesquisar quais as atribuições do Tribunal de Ética e Disciplina, do
Conselho Seccional da OAB respectivo, que poderiam ajudar a solver
suas dificuldades. Considerando o caso narrado, bem como os limites de
competência do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional,
previstos no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa
correta.
A) Não compete ao Tribunal de Ética e Disciplina responder a consultas
realizadas em tese por provocação dos advogados, atuando apenas
diante de situações concretas.
B) Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como um conciliador em
pendências concretas relativas à partilha de honorários entre advogados
contratados conjuntamente.
C) Não compete ao Tribunal de Ética e Disciplina ministrar cursos
destinados a solver dúvidas usuais dos advogados no que se refere à
conduta ética que deles é esperada.
D) Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina coordenar as ações do
Conselho Seccional respectivo e dos demais Conselhos Seccionais, com
o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais
frequentes.
40. (XXX) Beatriz, advogada regularmente inscrita na OAB, deseja
organizar uma chapa para concorrer à diretoria de Subseção. Ao estudar
os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o
futuro exercício do cargo, Beatriz concluiu corretamente que
A) a chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto à
OAB, que exerçam cargos em comissão, desde que atuem, efetivamente,
na profissão há mais de cinco anos.
B) a eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do
último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os
advogados inscritos na OAB.
C) o mandato é de três anos, iniciando-se em primeiro de fevereiro do ano
seguinte ao da eleição.
D) o mandato extingue-se automaticamente, antes do seu término, sempre
que o titular faltar, sem motivo justificado, a mais de três reuniões
ordinárias.

41. (XXXI) Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram a sociedade
Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados, com sede em São
Paulo e filial em Brasília. Após desentendimentos entre eles, Antônio
constitui sociedade unipessoal de advocacia, com sede no Rio de
Janeiro. Marcos, por sua vez, retira-se da sociedade Antônio, Daniel &
Marcos Advogados Associados. Sobre a situação apresentada, assinale a
afirmativa correta.
A) Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já
que a sociedade Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados tem
sede em São Paulo.
B) Antônio deverá retirar-se da Antônio, Daniel & Marcos Advogados
Associados, já que não pode integrar, simultaneamente, uma sociedade
de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia.
C) Mesmo após Marcos se retirar da sociedade Antônio, Daniel & Marcos
Advogados Associados permanece o impedimento para que ele e
Antônio representem em juízo clientes com interesses opostos.
D) Caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel & Marcos Advogados
Associados, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel
Sociedade Individual de Advocacia.

42. (XXXI) O advogado João era conselheiro de certo Conselho Seccional
da OAB. Todavia, por problemas pessoais, João decidiu renunciar ao
mandato. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) Compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo declarar extinto
o mandato, sendo exigido que previamente ouça João no prazo de dez
dias, após notificação deste mediante ofício com aviso de recebimento.
B) Compete à Diretoria do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o
mandato, independentemente de exigência de prévia notificação para
oitiva de João.
C) Compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo declarar extinto
o mandato, sendo exigido que previamente ouça João no prazo de
quinze dias, após notificação pessoal deste.
D) Compete à Segunda Câmara do Conselho Federal da OAB declarar
extinto o mandato, independentemente de exigência de prévia
notificação para oitiva de João.

43. (XXVII) Lúcio pretende se inscrever como advogado junto à OAB.
Contudo, ocorre que ele passou por determinada situação conflituosa que
foi intensamente divulgada na mídia, tendo sido publicado, em certos
jornais, que Lúcio não teria idoneidade moral para o exercício das
atividades de advogado. Considerando que Lúcio preenche,
indubitavelmente, os demais requisitos para a inscrição, de acordo com o
Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por
advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão da diretoria
do conselho competente, por maioria absoluta, em procedimento que
observe os termos do processo disciplinar.
B) A inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer
pessoa e deve ser declarada por meio de decisão de, no mínimo, dois
terços dos votos de todos os membros do conselho competente, em
procedimento que observe os termos do processo disciplinar.
C) A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por
advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão, por maioria
absoluta, de todos os membros do conselho competente, em
procedimento que observe os termos do processo disciplinar.
D) A inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer
pessoa e deve ser declarada por meio de decisão, por maioria simples,
do Tribunal de Ética e Disciplina do conselho competente, em
procedimento que observe os termos do processo disciplinar.
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