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ÉTICA PROFISSIONAL 
VISO PRÉVIO 
ATIVIDADE DA ADVOCACIA 
 
1. (VI EXAME DA OAB) Mévio é advogado empregado de empresa de grande porte atuando como 
diretor jurídico e tendo vários colegas vinculados à sua direção. Instado por um dos diretores, escala 
um dos seus advogados para atuar em processo judicial litigioso, no interesse de uma das filhas do 
referido diretor. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que 

(A) a defesa dos interesses dos familiares dos dirigentes da empresa está ínsita na atuação 
profissional do advogado empregado. 

(B) a atuação do advogado empregado nesses casos pode ocorrer voluntariamente, sem   relação 
com o seu emprego. 

(C) a relação de emprego retira do advogado sua independência profissional, pois deve defender os 
interesses do patrão. 

(D) em casos de dedicação exclusiva, a jornada de trabalho máxima do advogado será de quatro 
horas diárias e de vinte horas semanais. 

 
2. (VII EXAME DA OAB) Lara é sócia de determinada sociedade de advogados com sede no Rio de 
Janeiro e filial em São Paulo. Foi convidada a integrar, cumulativamente e também como sócia, os 
quadros de outra sociedade de advogados, esta com sede em São Paulo e sem filiais. Aceitou o 
convite e rapidamente providenciou sua inscrição suplementar na OAB/SP, tendo em vista que 
passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado. 

(A) Lara agiu corretamente, pois, considerando‐se que passaria a atuar em mais do que cinco 
causas por ano em São Paulo, era necessário que promovesse sua inscrição suplementar nesse 
estado.   

(B) Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de 
advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. 

(C) Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de 
advogados dentro do território nacional. 

(D) Lara agiu corretamente e sequer era necessário que promovesse sua inscrição suplementar, 
pois passaria a exercer a profissão em São Paulo na qualidade de sócia e não de advogada 
empregada da sociedade em questão. 

 
3. (VII EXAME DA OAB) Mévio é advogado, especializado em causas cíveis, exercendo a profissão por 
longos anos, tendo sobressaído na defesa dos seus clientes e percebendo, como remuneração, os 
seus honorários. Sendo figura conhecida no município, onde exerce a profissão e possui domicílio, é 
convidado a ministrar palestra em estabelecimentos de ensino, divulgando a atuação do advogado e 
sua posição na sociedade. Um dos aspectos abordados está relacionado à atividade do advogado 
como indispensável à administração da justiça. Nesses limites, consoante as normas estatutárias, é 
correto afirmar que 

(A) o advogado exerce função pública. 
(B) exerce ministério privado, exercendo função social. 
(C) atua na defesa de interesses patrimoniais privados, com função pública. 
(D) no seu ministério privado, deixa de exercer função social. 

  
4. (VII EXAME DA OAB) 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. 
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(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. 

 
5. (VII EXAME DA OAB) 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. 

 
6. (VII EXAME DA OAB) A multiplicidade de opções para atuação do advogado desenvolveu o ramo 
da Advocacia Pública. Assim, à luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 
OAB, nela podem ser integrados o(a), exceto: 

(A) Advogado‐Geral da União. 
(B) Defensor Público 
(C) Advogado (Procurador) de Autarquia. 
(D) Advogado de Sociedade de Economia Mista. 

 
7. (VIII EXAME DA OAB) Paulo, bacharel em Direito, exerceu relevantes cargos no Poder Executivo 
das três esferas de Governo, adquirindo profundo conhecimento sobre as atividades internas da 
Administração Pública. Após aposentar‐se, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, estabelece 
serviço de consultoria jurídica, tendo angariado vários clientes desde o período da inauguração da 
sua atividade. 
De acordo com o narrado e observadas as normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Dentre as atividades privativas do advogado incluem‐se a postulação judicial e a assessoria 
jurídica, mas não a consultoria. 

(B)  O bacharel em Direito aposentado não tem vedado qualquer prática de atividade jurídica, mesmo 
não inscrito nos quadros da OAB. 

(C)  O advogado atua na atividade judicial pugnando pela defesa dos interesses dos seus clientes e 
na consultoria jurídica. 

(D)  As atividades privativas do advogado incluem a assessoria jurídica, a direção jurídica e a 
atuação nos Juizados Especiais. 

 
8. (VIII EXAME DA OAB) João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decide candidatar‐se, pelo 
quinto constitucional, ao cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal. Em razão dessa iniciativa, é 
submetido a exame curricular e sabatina perante o Conselho Federal da OAB. Após longo processo 
avaliatório, vem a ser escolhido para integrar a lista sêxtupla a ser remetida ao Tribunal Regional Federal. 
Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. 

(A)  O advogado, ao ser incluído em lista sêxtupla para integrar os quadros de tribunal, deve requerer 
licença para tratamento de questões particulares. 

(B)  O advogado que integra lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo quinto constitucional pode 
continuar exercendo livremente suas atividades. 

(C)  O advogado que integra lista sêxtupla ou tríplice passa a ser considerado incompatibilizado para 
o exercício da advocacia. 

(D)  O advogado que pretende ingressar na magistratura pelo quinto constitucional passa a ser 
considerado impedido ao compor lista sêxtupla. 
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9. (VIII EXAME DA OAB) José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso 
de Direito, resolve acompanhá‐lo nos estudos. Presta exame vestibular e matricula‐se em outra 
instituição de ensino, também no curso de Direito. Ambos alcançam o período letivo em que há 
necessidade de realizar o estágio forense. José, desejando acompanhar seu filho nas atividades 
forenses nas horas de folga, vez que continua na ativa, agora como General de Divisão, requer o seu 
ingresso no quadro de estagiários da OAB. 
A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Militar não pode, enquanto permanecer na ativa, inscrever‐se no quadro de advogados, mas se 
permite a ele a inscrição no quadro de estagiários. 

(B)  Militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados nem no quadro de 
estagiários. 

(C)  Militar da ativa pode atuar na Justiça Militar especializada, porque se inscreve no quadro 
especial de estagiários. 

(D)  Militar de alta patente pode obter inscrição tanto no quadro de estagiários como no de 
advogados, mediante permissão especial do Presidente da OAB. 

 
10. (VIII EXAME DA OAB) Osvaldo é vereador do município “K” e ocupa cargo vinculado à Mesa da 
Câmara de Vereadores. Necessitando propor ação cominatória em face do seu vizinho Marcos, e 
sendo advogado, apresenta‐se em Juízo postulando em causa própria. 
Nos termos das normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. 

(A)  A função de membro do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, mesmo em causa 
própria. 

(B)  A eleição para a Mesa Diretora do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, gerando uma 
incompatibilidade. 

(C)  O mandato de vereador não se inclui dentre as situações de incompatibilidade, ocupe ou não 
cargo na Mesa Diretora. 

(D)  As incompatibilidades dos membros do Poder Legislativo estão circunscritas aos integrantes do 
Senado e da Câmara dos Deputados Federal. 

 
11. (VIII EXAME DA OAB) 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. 
 
12. (VIII EXAME DA OAB) Pedro, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, após regular 
processo administrativo disciplinar, é apenado com a sanção de exclusão por ter sido condenado 
pela prática de crimes contra o patrimônio, tendo a decisão judicial transitada em julgado. Após 
cumprir a pena e tendo sido a mesma julgada extinta pelo Juízo competente, apresenta requerimento 
de retorno à OAB. 
Nos termos do Estatuto, deve o requerente 

(A)  apresentar a documentação prevista para inscrição inaugural no quadro de advogados, além de 
submeter‐se a novo Exame de Ordem. 

(B)  requerer a restauração da sua inscrição anterior com os documentos previstos para a inscrição 
inaugural, sem submissão a novo Exame de Ordem. 

(C)  indicar provas para a inscrição nos quadros da OAB que comprovem a sua capacidade civil apta 
a permitir o retorno, e os documentos para inscrição inaugural. 

(D)  comprovar a sua reabilitação e apresentar os documentos relacionados à idoneidade moral. 
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INSCRIÇÃO NA OAB 
 
13. (VI EXAME DA OAB) Terêncio, após intensa atividade advocatícia, é acometido por mal de origem 
psiquiátrica, mas diagnosticado como passível de cura após tratamento prolongado. Não podendo 
exercer os atos da vida civil, apresenta requerimento à OAB. No concernente ao tema, à luz das 
normas aplicáveis, é correto afirmar que é caso de 

(A) cancelamento da inscrição como advogado. 
(B) impedimento ao exercício profissional, mantida a inscrição na OAB. 
(C) licença do exercício da atividade profissional. 
(D) penalidade de exclusão por doença. 

 
14. (VI EXAME DA OAB) Caio, próspero comerciante, contrata, para prestação de serviços 
profissionais de advocacia, Mévio, que se apresenta como advogado. O cliente outorga a devida 
procuração com poderes gerais para o foro. Usando o referido instrumento, ocorre a propositura de 
ação judicial em face de Trácio. Na contestação, o advogado do réu alega vício na representação, 
uma vez que Mévio não possui registro na OAB, consoante certidão que apresenta nos autos 
judiciais. Diante de tal circunstância, é correto afirmar que 

(A) os atos praticados pelo suposto advogado não ofendem qualquer dispositivo legal. 
(B) verificada a ausência de inscrição profissional, deverá ser outorgado prazo para sua 

regularização. 
(C) os atos praticados por Mévio são nulos, pois foram praticados por pessoa não inscrita na OAB. 
(D) a declaração de nulidade dos atos processuais esgota o rol de atos sancionatórios. 

 
15.  (VII EXAME DA OAB) Tício é advogado prestando serviços à Junta Comercial do Estado Y. Exerce 
a atividade concomitantemente em escritório próprio, onde atua em causas civis e empresariais. Um 
do seus clientes postula o seu visto em atos constitutivos de pessoa jurídica que pretende criar. 
Diante do narrado, à luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a alternativa correta: 

(A) Sendo um cliente do escritório, é inerente à atividade da advocacia o visto em atos constitutivos 
de pessoa jurídica. 

(B) Ao prestar serviços para Junta Comercial, surge impedimento previsto no Regulamento Geral. 
(C) A análise do conteúdo dos atos constitutivos pode ser realizada pelo advogado tanto no 

escritório quanto na Junta Comercial. 
(D) A atuação na Junta Comercial gera impedimento para ações judiciais, mas não para vistos em 

atos constitutivos. 
 
16. (VII EXAME DA OAB) Nos termos das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB, o Estágio Profissional de Advocacia é requisito para inscrição no quadro de estagiários da 
OAB, sendo correto afirmar: 

(A) É ministrado pela Seccional da OAB sem intervenção de entidade de ensino superior. 
(B) Pode ser ofertado por instituição de ensino superior em convênio com a OAB. 
(C) Deve ter carga horária mínima de 360 horas distribuídas em dois anos de atividade. 
(D) Pode ocorrer a complementação de carga horária em escritórios sem credenciamento junto à OAB. 

 
INFRAÇÕES DISCIPLINARES 
 
17. (VI EXAME DA OAB) Mévio, advogado, é procurado por Eulâmpia, que realiza consulta sobre 
determinado tema jurídico. Alguns meses depois, o advogado recebe uma intimação para prestar 
depoimento como testemunha em processo no qual Eulâmpia é ré, pelos fatos relatados por ela em 
consulta profissional. No concernente ao tema, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que 

(A) o advogado deve comparecer ao ato e prestar depoimento como testemunha dos fatos. 
(B) é caso de recusa justificada ao depoimento por ter tido o advogado ciência dos fatos em virtude 

do exercício da profissão. 
(C) a simples consulta jurídica não é privativa de advogado, equiparada a mero aconselhamento 

protocolar. 
(D) o advogado poderá prestar o depoimento, mesmo contra sua vontade, desde que autorizado 

pelo cliente. 
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18. (VI EXAME DA OAB) 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. 

 
19. (VI EXAME DA OAB) 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. 

 
20. (VI EXAME DA OAB) 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. 

 
21. (VI EXAME DA OAB) 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. 

 
22. (VII EXAME DA OAB) 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. 

 
23. (VIII EXAME DA OAB) O advogado “Y”, recém formado, diante da dificuldade em conseguir 
clientes, passa a distribuir panfletos em locais próximos aos fóruns da cidade onde reside, 
oferecendo seus serviços profissionais. Nos panfletos distribuídos por “Y” constam informações 
acerca da sua especialização técnico-científica, localização e telefones do seu escritório. Por outro 
lado, “Y” instalou placa na porta de seu escritório, na qual fez constar os valores cobrados por seus 
serviços profissionais, fixados, aliás, em patamares inferiores àqueles estipulados pela tabela de 
honorários da OAB. 
Quanto à conduta de “Y”, assinale a afirmativa incorreta. 
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(A)  “Y” incorre em infração disciplinar, consistente na captação irregular de causas, ao distribuir 
panfletos ao público oferecendo seus serviços como advogado. 

(B)  “Y” viola dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, ao fixar honorários em valores 
inferiores aos estipulados na tabela de honorários da OAB. 

(C)  “Y” pode distribuir panfletos ao público, oferecendo seus serviços profissionais, desde que neles 
não conste sua especialização técnico‐científica. 

(D)  “Y” viola dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, ao fazer constar de sua placa 
referências aos valores cobrados por seus serviços profissionais. 

 
24. (VIII EXAME DA OAB) 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. 
 

25. (VIII EXAME DA OAB) O advogado Rubem, em causa em que patrocina os interesses da sociedade 
Só Fácil Ltda., cita fatos delituosos, por escrito, contra a honra do réu, sem autorização do seu 
cliente. Dias depois, é surpreendido com ação criminal em virtude dos fatos apresentados no 
processo judicial. 
A descrição acima amolda‐se à seguinte infração disciplinar: 

(A)  locupletar‐se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta 
pessoa. 

(B)  incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. 
(C)  prestar concurso a cliente ou a terceiro para realização de ato contrário à lei ou destinado a 

fraudá‐la. 
(D)  fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato 

definido como crime. 
 
DIREITOS E DEVERES DO ADVOGADO 
 
26. (VI EXAME DA OAB) Caio ajuíza ação em face da empresa Toupeira e Lontra S.A. buscando a 
devolução de numerário por ter recebido produto com defeito oculto. O pedido é julgado 
improcedente por ausência de provas. Houve recurso de apelação. No início do julgamento, o relator 
apresentou críticas à atuação do advogado do recorrente, que não teria instruído o processo 
adequadamente. Presente no julgamento, o advogado pediu a palavra, que lhe foi negada, por já ter 
apresentado sua sustentação oral. 
Com base no relato acima, de acordo com as normas estatutárias, é correto afirmar que 

(A) a sustentação oral esgota a atividade do advogado no julgamento. 
(B) só esclarecimentos de situação de fato serão admitidos no caso. 
(C) somente em momento posterior poderá o advogado tomar providências. 
(D) é assegurado ao advogado o direito de usar a palavra para replicar a acusação feita contra ele, 

ainda que já proferida sua sustentação oral. 
 

27. (VI EXAME DA OAB) Semprônia, advogada há longos anos, é contratada para representar os 
interesses de Esculápio, que está preso à disposição da Justiça criminal. Ao procurar contatar seu 
cliente, verifica que ele está em penitenciária, considerado incomunicável, por determinação de 
normas regulamentares do sistema. Apesar disso, requer o acesso ao seu cliente, que foi indeferido. 
Consoante as normas legais e estatutárias, é correto afirmar que 

(A) a atuação do advogado deve estar submetida aos regulamentos penitenciários, para a sua 
própria segurança. 

(B) os estabelecimentos penitenciários civis devem organizar as visitas dos advogados por OAB de 
chegada. 
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(C) o advogado, quando for contatar o seu cliente em prisão, deve ser acompanhado por 
representante da OAB. 

(D) é ilegal vedar a presença do advogado no contato com seu cliente, ainda que considerado 
incomunicável. 

 
28. (VI EXAME DA OAB) Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em 
processo judicial em curso perante a Comarca Y, é surpreendido com aviso afixado na porta do 
cartório de que o magistrado somente receberia para despacho petições que reputasse urgentes, 
devendo o advogado dirigir-se ao assessor principal do juiz para uma prévia triagem quanto ao 
assunto em debate. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que 

(A)  a organização do serviço cartorário é da competência do juiz, que pode estabelecer padrões de 
atendimento aos advogados. 

(B) a triagem realizada por assessor do juiz permite melhor eficiência no desempenho da atividade 
judicial e não colide com as normas estatutárias. 

(C) o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para despachar 
petições sem prévio agendamento. 

(D) a duração razoável do processo é princípio que permite a triagem dos atos dos advogados e o 
exercício dos seus direitos estatutários. 

 
29. (VII EXAME DA OAB) Aparecida, advogada da autora no âmbito de determinada ação 
indenizatória, bastante irritada com o conteúdo de sentença que julgou improcedente o pedido 
formulado, apresenta recurso de apelação em cujas razões afirma que o magistrado é burro e ignora 
as leis aplicáveis ao caso em exame. Disse ainda que tal sentença não poderia ter outra explicação, 
senão o fato de o magistrado ter recebido vantagem pecuniária da outra parte. A respeito da conduta 
de Aparecida, é correto afirmar: 

(A) Aparecida não praticou crime nem conduta antiética, pois fez tais afirmações no exercício da 
profissão, devendo atuar sem receio de desagradar ao magistrado. 

(B) Aparecida praticou o crime de injúria, ao afirmar que o magistrado é burro e ignora as leis 
aplicáveis ao caso e o de calúnia, quando afirmou que o magistrado prolatara a sentença em 
questão por ter recebido dinheiro da outra parte. Além disso, por todas as ofensas irrogadas, 
violou dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, que impõe ao advogado o dever de 
urbanidade. 

(C) Aparecida violou apenas dispositivo do Código de Ética e disciplina da OAB, por desrespeitar o 
dever de urbanidade, mas não praticou crime, uma vez que tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação ou calúnia puníveis qualquer manifestação de sua parte, no 
exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. 

(D) Aparecida violou dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, por desrespeitar o dever de 
urbanidade e praticou o crime de calúnia ao afirmar que o magistrado prolatara a sentença em 
questão por ter recebido dinheiro da outra parte. Não praticou crime quando afirmou que o 
magistrado é burro e ignora as leis aplicáveis ao caso, pois tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria punível qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, 
em juízo ou fora dele. 
 

30. (VII EXAME DA OAB) Tício, advogado militante há longos anos, tem entrevero com o Juiz da 
Comarca W que, em altos brados, afirma que o causídico é praticante de chicanas e atos de má‐fé 
processual, sendo conhecido como exímio procrastinador da atividade processual, obstando o bom 
desenvolvimento da Justiça. À luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 
OAB, é correto afirmar: 

(A) Tais atos permitem o agravo do advogado se houver requerimento pessoal ao Presidente da 
Seccional. 

(B) Havendo requerimento de qualquer pessoa poderá ocorrer o desagravo após decisão do Relator 
do processo. 

(C) O desagravo é público e promovido pelo Conselho competente podendo ocorrer de ofício. 
(D) Caso constatado que a ofensa é decorrente do exercício da profissão poderá ocorrer o 

arquivamento sumário. 
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HONORÁRIOS 
 
31. (VI EXAME DA OAB) No caso de arbitramento judicial de honorários, pela ausência de estipulação 
ou acordo em relação a eles, é correto afirmar, à luz das regras estatutárias, que 

(A)  os valores serão livremente arbitrados pelo juiz, sem parâmetros, devendo o advogado percebê-
los. 

(B) a fixação dos honorários levará em conta o valor econômico da questão. 
(C) a tabela organizada pela OAB não é relevante para essa forma de fixação. 
(D) havendo acordo escrito, poderá ocorrer o arbitramento judicial de honorários. 

 
32. (VII EXAME DA OAB) O advogado João apresentou petição em determinada Vara Cível, pela qual 
fazia juntar o contrato de honorários celebrado com seu cliente para aquela causa, bem como 
requeria a expedição de mandado de pagamento em seu nome, a fim de receber seus honorários 
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida por seu constituinte. Sobre a hipótese e à luz do 
que dispõe o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta: 

(A) O advogado tem direito à expedição de mandado de pagamento em seu nome, para que receba 
diretamente seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, devendo, 
para tanto, fazer juntar aos autos o contrato de honorários. 

(B) O advogado tem direito à expedição de mandado de pagamento em seu nome, para que receba 
diretamente seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, devendo, 
para tanto, fazer juntar aos autos o contrato de honorários, bem como declaração expressa de 
seu constituinte anuindo com a realização do pagamento diretamente ao advogado. 

(C) O advogado não tem direito à expedição de mandado de pagamento em seu nome, para que 
receba diretamente seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, 
mas o magistrado pode assim determinar, caso entenda conveniente. 

(D) O advogado não tem direito, em hipótese alguma, à expedição de mandado de pagamento em 
seu nome, para que receba diretamente seus honorários, por dedução da quantia a ser recebida 
pelo constituinte. Mandados de pagamento, incluindo‐se aqueles referentes aos honorários do 
advogado, são sempre expedidos em nome da parte. 

 
33. (VIII EXAME DA OAB) João postulou, por meio de representação de advogado, ação condenatória 
em face da sociedade Cacos e Cacos Ltda., obtendo sentença favorável, condenando a ré ao 
pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado da decisão judicial, João e seu advogado 
Pedro são cientificados de que a sociedade está falida, devendo os seus créditos sofrer 
procedimento de habilitação.  
Nesse caso, a natureza dos créditos correspondentes a honorários advocatícios, nos termos do 
Estatuto, é considerada como 

(A)  quirografária. 
(B)  real. 
(C)  privilegiada. 
(D)  natural. 

 
34. (VIII EXAME DA OAB) João é contratado para propor ação de cobrança pela sociedade M e P 
Ltda., em face da sociedade C e L Ltda., sendo o valor da causa, correspondente ao débito, de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). Após iniciada a ação, mas antes do ato citatório, a sociedade autora 
vem a desistir da mesma. Houve contrato de honorários subscrito pelas partes aventando que, nesse 
caso, seriam devidos honorários fixos de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sociedade notificada 
regularmente não pagou os honorários contratuais. 
Nesse caso, o prazo para a prescrição da ação de cobrança de honorários passa a contar da data 

(A)  do trânsito em julgado da decisão judicial. 
(B)  da desistência judicial formulada. 
(C)  do término do mandato judicial. 
(D)  da ultimação do serviço judicial. 

 
 
 
 



            
 

   QUESTÕES DOS VI, VII E VIII EXAMES DA OAB 
   APOSTILAS DIVIDIDAS CONFORME OS PRINCIPAIS TEMAS  
 

9 

 

ESTRUTURA INTERNA DA OAB 
 
35. (VII EXAME DA OAB) 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) a alienação de bens é ato privativo do Presidente da Seccional da OAB. 
(B) a aquisição de bens depende de aprovação da Diretoria da OAB. 
(C) a oneração de bens é ato do Presidente do Conselho Federal. 
(D) a disposição sobre os bens móveis é atribuição do Presidente da Seccional. 

 
36. (VIII EXAME DA OAB) 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. 
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