XXV EXAME DE ORDEM DA OAB
1ª FASE
Prova Tipo 04 Azul

QUESTÕES DE ÉTICA E ESTATUTO DA OAB

Questão 1
Gabarito: A
Fundamentação legal encontra-se no art. 7º, XXI, §10, EAOAB.
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

Questão 2
Gabarito: D
Fundamentação legal encontra-se no art. 10, Código de Ética.

O advogado Ícaro dos Santos, regularmente constituído para a defesa judicial de certo cliente, necessitou,
para o correto exercício do mandato, que o cliente lhe apresentasse alguns documentos. Após Ícaro solicitarlhe os documentos diversas vezes, realizando inúmeras tentativas de contato, o cliente manteve-se inerte
por prazo superior a três meses.
Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
A) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que se presume extinto
automaticamente o mandato.
B) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que é recomendada a renúncia
ao mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita com menção do
motivo que a determinou.
C) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que é recomendado ao
advogado peticionar nos autos, solicitando a intimação pessoal do cliente para apresentação dos
documentos. Apenas após o ato, se mantida a inércia, presume-se extinto o mandato.
D) Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que é recomendada a renúncia
ao mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do
motivo que a determinou.

Questão 3
Gabarito: C
Fundamentação legal encontra-se no art. 20, 1º, Estatuto da Advocacia e da OAB.
Enzo, regularmente inscrito junto à OAB, foi contratado como empregado de determinada sociedade
limitada, a fim de exercer atividades privativas de advogado. Foi celebrado, por escrito, contrato individual
de trabalho, o qual estabelece que Enzo se sujeitará a regime de dedicação exclusiva. A jornada de trabalho
acordada de Enzo é de oito horas diárias. Frequentemente, porém, é combinado que Enzo não compareça à
sede da empresa pela manhã, durante a qual deve ficar, por três horas, “de plantão”, ou seja, à disposição do
empregador, aguardando ordens. Nesses dias, posteriormente, no período da tarde, dirige-se à sede, a fim
de exercer atividades no local, pelo período contínuo de seis horas.
Considerando o caso narrado e a disciplina do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como do seu
Regulamento Geral, assinale a afirmativa correta.
A) É vedada a pactuação de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as
horas diárias excedentes a quatro horas contínuas, incluindo-se as horas cumpridas por Enzo na sede da
empresa, bem como as horas que ele permanece em sede externa, executando tarefas ou meramente
aguardando ordens do empregador.

B) É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como
extraordinárias as horas que excederem a jornada de oito horas diárias, o que inclui as horas cumpridas
por Enzo na sede da empresa ou efetivamente executando atividades externas ordenadas pelo
empregador. As horas em que Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede são consideradas somente
para efeito de compensação de horas.
C) É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como
extraordinárias as horas que excederem a jornada de oito horas diárias, o que inclui tanto as horas
cumpridas por Enzo na sede da empresa como as horas em que ele permanece em sede externa,
executando tarefas ou meramente aguardando ordens do empregador.
D) É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como
extraordinárias as horas que excederem a jornada de nove horas diárias, o que inclui as horas cumpridas
por Enzo na sede da empresa ou efetivamente executando atividades externas ordenadas pelo
empregador. As horas em que Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede são consideradas somente
para efeito de compensação de horas.

Questão 4
Gabarito: Letra C
Fundamentação legal encontra-se no artigo art. 77, do Estatuto da Advocacia e da OAB.
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.

Questão 5
Gabarito: D
Fundamentação legal encontra-se no artigo 40, Código de Ética.
O advogado Valter instalou, na fachada do seu escritório, um discreto painel luminoso com os dizeres
“Advocacia Trabalhista”. A sociedade de advogados X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso
em um dos pontos de ônibus da cidade, onde constava apenas o nome da sociedade, dos advogados
associados e o endereço da sua sede. Já a advogada Helena fixou, em todos os elevadores do prédio
comercial onde se situa seu escritório, cartazes pequenos contendo inscrições sobre seu nome, o ramo do
Direito em que atua e o andar no qual funciona o escritório.
Considerando as situações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a
afirmativa correta.
A) Apenas Valter e a sociedade de advogados X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade
profissional.
B) Apenas Helena violou a disciplina quanto à ética na publicidade profissional.
C) Valter, Helena e a sociedade de advogados X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade
profissional.
D) Apenas a sociedade de advogados X e Helena violaram a disciplina quanto à ética na publicidade
profissional.

Questão 6
Gabarito: Letra B
Fundamentação legal encontra-se no artigo art. 55, §1º e §2º, do Código de Ética da OAB.
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
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Questão 7
Gabarito: Letra D
Fundamentação legal encontra-se no artigo art. 51, §2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB.
Em determinada sessão do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia, compareceram Arthur, Presidente
do Conselho Federal da OAB; Daniel, Conselheiro Federal da OAB, integrante da delegação da Bahia, e Carlos,
ex-Presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia.
De acordo com o Estatuto da OAB, para as deliberações nessa sessão,
1.
2.
3.
4.

A)
B)
C)
D)

Arthur tem direito a voz e voto. Daniel e Carlos têm direito somente a voz.
Daniel tem direito a voz e voto. Arthur e Carlos têm direito somente a voz.
Daniel e Carlos têm direito a voz e voto. Arthur tem direito somente a voz.
Arthur,DanieleCarlostêmdireitosomenteavoz.

Questão 8
Gabarito: Letra D
Fundamentação legal encontra-se no artigo art. 43, §1º, EAOAB.
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.
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