
 
ÉTICA PROFISSIONAL 

 

Queridos alunos!  

 

Que bom estar aqui!   

Me chamo Andressa Pompeu, sou advogada, Fiscal de Tributos 

Municipais e, nos próximos dias, estaremos juntos na preparação para o XXIV 

Exame Unificado de Ordem aqui no Themis. A prova acontecerá no dia 19/11 

(mentalizem essa data!), e nossa disciplina é de suma importância para a 

aprovação de vocês!  

Digo isso pois a prova de Ética Profissional representa um grande número 

de questões e, sendo o conteúdo relativamente simples, quem “gabarita” ética 

está, realmente, muito próximo da aprovação!  

É por isso que vamos cercar essa prova por todos os lados, vendo todo o 

conteúdo pertinente e analisando juntos muitas questões de exames anteriores! 

Esse material foi especialmente preparado para vocês! Aqui estão, 

resumidamente, todos os pontos importantes e que costumam ser cobrados no 

Exame. 

Guardem-no com carinho e utilizem como instrumento para uma rápida 

revisão antes da prova. Tenho certeza de que ajudará.  

Sem mais delongas, desejo ótimos estudos! Espero que esse material 

faça realmente a diferença na preparação de todos!  

Um grande abraço,  

Andressa.  

08/04

XXV



PRERROGATIVAS (Direitos do Advogado)  

Artigos 6º e 7º do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 15 a 19 do Regulamento Geral  

HIERARQUIA: o Advogado deve receber o mesmo tratamento que 

recebem operadores do Direito que exercem outras carreiras, também 

essenciais à Justiça, como magistrados ou membros do Ministério Público.  

LIBERDADE: o Advogado tem o direito de exercer sua profissão em todo 

o território nacional. LEMBRE-SE: até cinco causas por ano, não é necessária 

a inscrição suplementar. Mais de cinco causas por ano exigem a inscrição 

suplementar do profissional. Veremos o conteúdo “Inscrição do Advogado” 

 

INVIOLABILIDADE: é inviolável o escritório do profissional, bem como 

seus instrumentos de trabalho, documentos e a comunicação com os clientes. 

ATENÇÃO: essa é uma inviolabilidade RELATIVA. Em casos de indícios de 

materialidade e autoria de crime praticado pelo advogado, com mandado 

de busca e apreensão e desde que acompanhado por representante da 

OAB, poderá ser feita busca e eventual apreensão no local de trabalho do 

profissional. E MAIS: caso haja indícios de coautoria ou participação do cliente, 

os documentos a ele referentes também poderão ser objeto de apreensão. SE 

LIGA! O STF entende que só há nulidade do ato se não houver a 

comunicação à OAB. Comunicou, mas nenhum representante apareceu? 

Segue o baile!  

ACESSO AO CLIENTE PRESO: o advogado tem direito de acesso ao 

cliente preso, independente de procuração e mesmo que o cliente seja 

considerado incomunicável. Cliente em Regime Disciplinar Diferenciado? 

Mesmo direito!  

ADVOGADO PRESO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO: somente em 

flagrante e por crime inafiançável. ATENÇÃO! Eu disse INAFIANÇÁVEL! 

Representante da OAB acompanhará a lavratura do auto de prisão em flagrante. 

SE LIGA! O STF entende que, não havendo a comunicação da OAB, a prisão 

será ilegal, devendo ser relaxada! Mais uma vez: é a ausência de 

comunicação à OAB. E não simples ausência do representante! E MAIS: o 

advogado sempre contará com o auxílio de representante da OAB nos inquéritos  



ou processos penais em que for acusado ou ofendido, mesmo que já 

tenha defensor nomeado, sempre que o fato imputado a ele tenha sido 

executado no exercício da profissão!  

SALA DE ESTADO MAIOR OU PRISÃO DOMICILIAR: em caso de 

prisão cautelar, o advogado ficará recluso em sala de estado maior ou, na falta 

desta, em prisão domiciliar. A expressão “assim reconhecido pela OAB”, 

presente no inciso V do artigo 7° do EOAB foi declarada inconstitucional pelo 

STF (ADI 1.127).  

DIREITO DE INGRESSO: livre ingresso em salas de sessões de tribunais, 

repartições públicas, salas e dependências de audiências, delegacias e prisões 

(nestes últimos dois casos mesmo fora do horário de expediente);  

ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSOS: em trâmite ou findos, mesmo 

sem procuração, exceto se o processo estiver sob sigilo.  

ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL:  

Aqui temos a primeira alteração, promovida pela Lei 13.245/16. Ela 

modificou o inciso XIV do artigo 7º do EOAB, que agora tem a seguinte redação:  

“Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, 

mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer 

natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo 

copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;”  

As modificações são simples e estão destacadas! Os pontos que 

precisam ser memorizados são os seguintes: ainda que conclusos à autoridade, 

o profissional de advocacia tem o direito de acessar os documentos. Mas, 

somente atos já documentados, veja bem! A autoridade responsável pela 

investigação pode limitar o acesso às informações que ainda não foram 

documentadas. É o que passou a prever o §11 do mesmo artigo. Vejamos:  

“No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar 

o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em 

andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 

comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.”  

E o acesso é independente de procuração. Mas se a investigação for 

sigilosa: é necessário que o profissional apresente procuração. E ATENÇÃO: 

negado o acesso ao inquérito, é cabível impetrar MS contra direito líquido 

e certo do advogado. É cabível impetrar HC por ameaça de lesão ao direito  



de ir e vir do cliente. E é cabível propor Reclamação perante o STF: 

Súmula Vinculante nº 14.  

E ainda, se a prerrogativa em estudo não for observada pela autoridade 

competente, esta poderá ser responsabilizada por abuso de autoridade! É mais 

uma (e a última) inovação trazida pela Lei 13.245/16:  

“A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento 

incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de 

peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal 

e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do 

advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do 

direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente.”  

Tranquilo, né? Vamos adiante!  

DESAGRAVO PÚBLICO: sessão pública solene em repúdio ao ato e ao 

ofensor. Pode ser proferido de ofício ou a pedido de terceiro. Independe de 

requerimento do ofendido.  

RECUSAR-SE A DEPOR COMO TESTEMUNHA: em processo que 

funcione ou venha a funcionar ou em respeito ao sigilo profissional. ATENÇÃO: 

mesmo quando há autorização da parte ou até mesmo requerimento desta, 

o advogado continua tendo o direito de negar-se a depor! (Artigos 25, 26 e 

27 do CED). SE LIGA! A negativa de prestar depoimento, no caso do 

advogado, não configura crime de falso testemunho.  

RETIRADA: após 30 minutos e se a autoridade que presidirá o ato não 

estiver na repartição. Atraso de pauta não enseja direito de retirada! Na Justiça 

do Trabalho o prazo é de 15 minutos. É preciso protocolar petição relatando a 

razão da retirada.  

IMUNIDADE PROFISSIONAL: a imunidade é em caso de injúria ou 

difamação, no exercício da profissão, em juízo ou fora dele. SE LIGA! O STF 

decidiu pela inconstitucionalidade da imunidade ao crime de desacato (ADI 

1.127). Ou seja: advogado responde por crime de desacato! E MAIS: 

responde também por crime de calúnia! E os excessos praticados nos casos de 

injúria ou difamação? Pode configurar infração ética por falta no dever de 

urbanidade.  

ADVOGADA GESTANTE, LACTANTE, ADOTANTE OU QUE DER A 

LUZ E PARA O ADVOGADO QUE SE TORNAR PAI: a lei 13.363/2016 alterou 



o EOAB, solidificando direitos para a gestante, a lactante, a adotante, a que der 

a luz, bem como para o advogado que se tornar pai. 

a) A gestante tem direito a: entrar em tribunais sem ser submetida a 

detectores de metais; reserva de vaga em garagens dos fóruns e dos 

tribunais; preferência na ordem de sustentação oral ou audiências 

mediante comprovação de sua condição (120 dias). 

b) A lactante tem direito a: acesso a creche ou local adequado ao 

atendimento das necessidades do bebê (120 dias); preferência na 

ordem de sustentação oral ou audiências, mediante comprovação de 

sua condição (120 dias). 

c) A adotante tem direito a: acesso a creche ou local adequado ao 

atendimento das necessidades do bebê; preferência na ordem de 

sustentação oral ou audiências, mediante comprovação de sua 

condição; suspensão dos prazos processuais quando for a única 

patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente 

(30 dias contados a partir da realização do parto).  

d) A que der à luz: acesso a creche ou local adequado ao atendimento 

das necessidades do bebê (120 dias); preferência na ordem de 

sustentação oral ou audiências, mediante comprovação de sua 

condição (120 dias); suspensão dos prazos processuais quando for a 

única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao 

cliente (30 dias contados a partir da realização do parto). 

e) Para o advogado que se tornar pai: contará com os mesmos direitos, 

porém pelo prazo de 08 (oito) dias.         



IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES  

Artigos 27 a 30 do EOAB (Lei 8.906/94)  

As incompatibilidades estão previstas no artigo 28 do Estatuto. Elas 

configuram proibição geral para advogar, mesmo que em causa própria! E 

permanecem mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo 

temporariamente.  

Os impedimentos estão previstos no artigo 30 do Estatuto. Eles 

configuram proibição parcial para advogar, ou seja: o profissional pode realizar 

a atividade de advocacia, mas com algumas restrições!  

Vamos conhecer melhor cada situação? Vejamos:  

 

1. INCOMPATIBILIDADES 

a) Chefes do Executivo (em qualquer ente político) e membros das Mesas 

do Legislativo (também em qualquer ente político). Ou seja: Presidente da 

República, Governador, Prefeito, Presidente do Senado Federal, Presidente da 

Câmara dos Deputados, Presidente das Assembleias Legislativas dos estados, 

Presidentes das Câmaras de Vereadores... ATENÇÃO: incluem o Vice!  

b) Membros do Judiciário, MP, tribunais e conselhos de contas e demais 

pessoas que exerçam função de julgamento. EXCETO: Juízes Eleitorais e 

suplentes.  

c) Ocupantes de cargos de direção na Administração Pública Direta ou 

Indireta. EXCEÇÃO: Diretores de Faculdades Públicas de Direito e aqueles 

que não exercem poder de decisão relevante sobre interesse de terceiros, 

a critério da OAB.  

d) Ocupantes de cargos ou funções vinculadas, direta ou indiretamente, 

ao Judiciário e aqueles que realizam serviços notariais de registro.  

e) Os que exercem atividade policial de qualquer natureza.  

f) Integrantes das Forças Armadas, na ativa.  

g) Os que exercem atividade de fiscalização, lançamento ou arrecadação 

tributária.  

h) Diretores ou gerentes de instituições financeiras, públicas ou 

privadas.  

 

2. IMPEDIMENTOS  



a) Servidores da Administração Pública Direta ou Indireta não podem 

advogar causa contra a Fazenda Pública que os remunera ou a qual seja 

vinculada a entidade que os emprega. EXCEÇÃO: professor de Faculdade 

Pública de Direito pode advogar contra a Fazenda Pública a qual está 

vinculada a instituição onde leciona.  

b) Parlamentares em geral não podem advogar, nem a favor e nem contra 

qualquer ente da Administração Direta ou Indireta. SE LIGA: se a questão 

mencionar que o Parlamentar preside a Mesa da Casa relativa, é 

INCOMPATIBILIDADE e não impedimento!  

 

INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES  

Artigos 34 a 43 do EOAB (Lei 8.906/94)  

As infrações previstas no artigo 34 constituem rol exemplificativo.  

Vamos estudar agora algumas INFRAÇÕES:  

a) I – Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por 

qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos;  

b) III e IV – Captação de causas, uso de agenciador (mediante 

pagamento);  

c) VI – Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé 

quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em 

procedimento judicial anterior;  

d) VII – violar, sem justa causa, o sigilo profissional. O sigilo profissional é 

dever do advogado. Ele só poderá “quebrar” tal sigilo em casos que configurem 

justa causa, como casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que 

envolvam defesa própria. Em ambos os casos, revelará apenas as informações 

que forem necessárias para exercer sua própria defesa. SE LIGA! O advogado 

que estiver exercendo as funções de mediador, conciliador ou árbitro se 

submete igualmente às regras de sigilo.  

e) XI - Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez 

dias da comunicação da renúncia;  

f) XII – Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, 

quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública;  

g) XXI – Recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de 

quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;  



h) XXII – Reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou 

em confiança;  

i) XXIV - Erros reiterados que configurem inépcia profissional;  

j) XXV – Manter conduta incompatível com a advocacia. Condutas 

incompatíveis: jogos de azar, incontinência pública e escandalosa, embriaguez 

ou toxicomania habituais;  

k) XXVIII – Praticar crime infamante;  

l) XXIX – Praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação; dentro 

do escritório, o estagiário realiza todos os atos. Porém, judicialmente, só pode: 

a) fazer carga e devolução de processos; b) requerer certidões; c) assinar 

petições de juntada;  

 

SANÇÕES:  

a) CENSURA: é aplicada às condutas previstas nos incisos I a XVI e XIX 

do artigo 34 do Estatuto ou por qualquer violação ao Estatuto ou ao Código de 

Ética e Disciplina. ATENÇÃO: a sanção de censura será registrada nos 

assentamentos do advogado. SE LIGA! Ela poderá ser convertida em 

advertência. Qual a vantagem? A sanção de advertência não fica registrada 

nos assentamentos do advogado! Mas a conversão não é automática! O 

Tribunal de Ética e Disciplina analisará a necessidade e o cabimento da 

conversão. A conversão só será possível se presente situação atenuante. As 

atenuantes estão previstas no artigo 40 do EOAB. São elas: a) falta cometida na 

defesa de prerrogativa profissional; b) ausência de punição disciplinar anterior; 

c) exercício assíduo ou proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da 

OAB; d) prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. E 

MAIS: a pena de censura pode ser suspensa, conforme o artigo 59 do Código 

de Ética e Disciplina, se o advogado não tiver condenação anterior e em até 120 

dias comprovar frequência em curso de ética.  

b) SUSPENSÃO: aplicável aos casos previstos nos incisos XVII a XXV do 

artigo 34 do EOAB ou em caso de profissional reincidente em falta que já tenha 

sido punida com censura. A suspensão afasta o advogado do exercício da 

advocacia pelo prazo mínimo de 30 dias e máximo de 01 ano. SE LIGA! A 

suspensão não cessa o dever de pagamento da anuidade. PARA 

MEMORIZAR: cinco das hipóteses têm relação com dinheiro! XVIII (Solicitar ou 



receber importância para aplicação ilícita); XIX (receber valores da parte 

contrária); XX (locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente); XXI 

(recusar-se a prestar contas ao cliente, injustificadamente); XXIII (deixar de 

pagar a anuidade da OAB, por exemplo). Para as quatro restantes, olha só: 

RECIF! RE – reter autos; C – conduta incompatível; I – inépcia profissional; F – 

fraude à lei! RE-C-I-F! E MAIS: a suspensão será aplicada por prazo 

indeterminado nos casos de recusa do advogado a prestar contas ao cliente; não 

pagamento contribuição OAB; inépcia profissional.  

c) EXCLUSÃO: acarreta a retirada do advogado dos quadros da OAB, 

com o respectivo cancelamento de sua inscrição. A exclusão é a sanção mais 

grave e só se aplica em três casos: prática de crime infamante; idoneidade moral; 

falsificação de requisito para inscrição na OAB. Ou quando já punido por três 

vezes com penas de suspensão. A reabilitação pode ser requerida após um ano 

do cumprimento da pena e é exigida para que o profissional possa retornar à 

OAB. Reabilitação por crime infamante: necessária a reabilitação criminal. 

ATENÇÃO: para que o advogado seja excluído é preciso que pelo menos 

2/3 dos membros do Tribunal de Ética e Disciplina sejam favoráveis. SE 

LIGA! A reabilitação é obrigatória apenas nos casos de infrações punidas 

com exclusão. No caso das infrações punidas com suspensão ou censura, 

a reabilitação é facultativa. Ela apaga o registro das infrações dos 

assentamentos do advogado.  

d) MULTA: aplicada de maneira cumulativa com a sanção de censura ou 

suspensão. Limite mínimo: valor de uma anuidade. Limite máximo: valor de 10 

anuidades. Destinatário do valor: Conselho Seccional da inscrição principal do 

advogado.  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

Artigos 68 a 77 do EOAB  

Artigos 55 a 619CED  

Principais fontes: EOAB, Código de Ética e Disciplina, Regulamento 

Geral.  

Aplicação subsidiária das normas do Código Penal. ATENÇÃO: as 

normas de Direito Processual Civil só se aplicam subsidiariamente aos 

processos que NÃO sejam disciplinares! Isso já foi cobrado em prova!  



 

COMPETÊNCIA  

a) Regra geral, a competência para punir o advogado é do Conselho 

Seccional do local onde a infração foi cometida. ATENÇÃO: local onde a 

infração foi cometida, e não local onde o advogado possui a inscrição 

principal! SE LIGA! A competência é do Conselho Federal se a infração foi 

cometida por Presidente de Conselho Seccional ou membro do Conselho 

Federal ou se foi cometida contra o próprio Conselho Federal.  

b) Para julgar o processo disciplinar, a competência é do Tribunal de Ética 

e Disciplina.  

c) O processo pode ser instaurado de ofício ou mediante representação 

de terceiro, vedada a representação anônima ou apócrifa (sem assinatura).  

d) Quem designa o Relator é o Presidente do Conselho Seccional ou 

Subseção. Este mesmo Presidente tem competência para arquivar liminarmente 

o processo, nos casos de ausência de algum elemento essencial. Por exemplo: 

a representação foi feita sem assinatura. Mas o próprio Relator pode opinar pelo 

arquivamento liminar.  

e) Em regra, citação pessoal. Exceção: por edital.  

f) Defesa prévia: 15 dias. Prazo prorrogável, desde que comprovado 

motivo relevante e autorizado pelo autorizado pelo Relator.  

g) O advogado pode arrolar cinco testemunhas.  

h) O Relator profere despacho saneador.  

i) Audiência para oitiva do representante, do representado e das 

testemunhas (que, em regra, deverão comparecer sem intimação prévia).  

j) Apresentação das razões finais em 15 dias. Parecer Liminar do Relator. 

Envio ao TED para julgamento. Caso o Relator se manifeste pelo indeferimento 

liminar da representação, isso será decidido pelo Presidente do Conselho.  

k) Das decisões proferidas pelo TED cabe recurso ao Conselho Seccional.  

l) Das decisões do Conselho Seccional cabe recurso ao Conselho 

Federal, nas seguintes situações: 1) decisão não unânime; 2) decisão, mesmo 

unânime, que viole a legislação de ética; 3) decisão conflitante;  

m) Em regra, os recursos são recebidos com efeito devolutivo e 

suspensivo. ATENÇÃO: em três casos, o recurso será recebido apenas no 

efeito devolutivo. São eles: recurso sobre eleições na OAB; sobre 



cancelamento de inscrição na OAB obtida com provas falsas; sobre 

suspensão preventiva do advogado. SE LIGA! A suspensão preventiva é 

medida cautelar, determinada pelo TED do Conselho Seccional onde o 

profissional tenha a inscrição principal, nos casos de advogado que 

pratique ato de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, com 

notória gravidade perante a opinião pública. Tem prazo máximo de 90 dias!  

n) Cabe revisão dos processos, após o trânsito em julgado da decisão, no 

caso de decisão baseada em prova falsa ou se houve erro de julgamento;  

o) Prescrição: 5 anos contados da data da constatação oficial do fato por 

parte da OAB; intercorrente: processos parados por mais de 03 anos. A 

prescrição é interrompida com a instauração do processo disciplinar ou 

notificação do profissional e no caso de qualquer decisão recorrível proferida por 

órgão julgador da OAB.  

 

PUBLICIDADE DO ADVOGADO  

Artigos 28 a 34 do CED  

1. O profissional deverá anunciar seus serviços com moderação e 

discrição. A finalidade é essencialmente informativa, vedada a divulgação em 

conjunto com outra atividade.  

2. Veda-se a utilização de nome fantasia. O anúncio sob forma de placa 

deve discreto, sem qualquer aspecto mercantilista, vedada a utilização de 

outdoor.  

3. Correspondências, comunicados, publicações, boletins informativos do 

escritório só podem ser enviados a clientes ou a pedido de terceiros.  

4. O anúncio nunca poderá conter tabela de valores, menção à 

gratuidade, formas de pagamento, nada que configure captação de causas. 

ATENÇÃO: a captação de causas é infração disciplinar, punível com a pena 

de censura, como já estudamos!  

5. O anúncio feito mediante remessa à uma coletividade é considerado 

IMODERADO pela OAB. Exceção: para comunicar clientes sobre mudança de 

endereço ou instalação. Neste caso, é possível o envio mediante remessa.  

6. A participação de advogado em programas de televisão e rádio deve 

ter apenas cunho educativo, nunca de promoção pessoal ou profissional! Ele não 

deve mencionar causas suas, nem de colegas seus, não deve disponibilizar 



listas de clientes, e nem mesmo aparecer com muita habitualidade nos meios de 

comunicação.  

 

ATIVIDADE DE ADVOCACIA  

Artigos 1º ao 5º do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 1º ao 10 do Regulamento Geral  

 

ATIVIDADES EXCLUSIVAS DE ADVOGADOS: O advogado é 

indispensável à administração da justiça, prestando serviço público e exercendo 

função social, constituindo seus atos múnus público. Vejamos quais são as 

atividades exclusivas de advogado:  

a) Postulação Judicial: em regra, só o advogado pode postular em juízo! 

ATENÇÃO ÀS EXCEÇÕES, são elas que aparecerão na sua prova: 1) 

Impetração de HC em qualquer instância ou tribunal, não precisa de advogado! 

Outras ações de natureza constitucional: precisa de advogado! Ou seja: MS, HD, 

Ação Popular... É necessário o profissional de advocacia! 2) Para propor Revisão 

Criminal, segundo doutrina majoritária, não é necessária a presença do 

advogado; 3) O credor de alimentos não necessita de advogado (Lei 5.478/68, 

artigo 2º); 4) Justiça de Paz; 5) Justiça do Trabalho (artigo 791, CLT) – vale para 

empregador e empregado, nas Varas do Trabalho e nos recursos ao TRT; 

Súmula 425, TST: o advogado é necessário nas ações rescisórias, ações 

cautelares, mandado de segurança e recursos ao TST. 6) Juizados Especiais 

Cíveis – estadual: até 20 salários mínimos, não é necessária a presença de 

advogado – mais de 20, ou 2ª instância: preciso do profissional de advocacia; 

federal: até 60 salários mínimos, não é necessária a presença de advogado – 2ª 

instância: preciso do profissional de advocacia.  

b) Consultoria, assessoria e direção jurídicas: precisa ter inscrição! 

Estagiário: não pode! Bacharel em Direito: não pode! Bacharel em Direito, 

aprovado na OAB: não pode! PRECISA ESTAR INSCRITO NOS QUADROS DA 

OAB!  

c) Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas: o registro 

só será feito se o ato constitutivo daquela empresa vier assinado por profissional 

da advocacia. ATENÇÃO: microempresa e empresa de pequeno porte NÃO 

necessita advogado para registro do ato constitutivo! SE LIGA! Advogados 



que prestem serviços a órgãos ou entidades da Administração Pública a 

que estiver vinculada a Junta Comercial competente, não poderão assinar 

atos constitutivos nessa mesma Junta Comercial! Por exemplo: João 

presta serviços a órgão público do Estado do Rio de Janeiro. Ele não 

poderá assinar atos constitutivos de PJ que devam ser registrados no 

Estado do RJ!  

d) Inventários e divórcios extrajudiciais: a partir da Lei 11.441/07, a 

presença do advogado nos inventários e divórcios extrajudiciais se tornou 

obrigatória.  

 

ADVOCACIA PÚBLICA: aqueles que exercem a advocacia na AGU, 

Defensoria Pública, Procuradorias e Consultorias Jurídicas nos Estados, DF e 

Municípios também precisam estar inscritos na OAB! São elegíveis podendo, 

portanto, integrar qualquer órgão da OAB. Exercem a advocacia de forma 

limitada.  

 

INSCRIÇÃO DO ADVOGADO  

Artigos 8º ao 14 do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 20 a 26 e 32 a 36 do Regulamento Geral  

 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

SE LIGA! Para exercer a atividade de estagiário, também é 

necessário preencher todos os requisitos abaixo, exceto: ser Bacharel em 

Direito (óbvio, né?) e ser aprovado em Exame de Ordem! A inscrição do 

estagiário será feita no Conselho Seccional onde se encontre seu curso 

jurídico! E MAIS: é necessária a apresentação do documento profissional 

quando no exercício das atividades de advocacia. O documento profissional 

constitui prova de identidade civil!  

Vamos aos requisitos, então? Para realizar a inscrição perante a OAB é 

necessário:  

a) Capacidade civil;  

b) Certidão de conclusão do curso (acompanhada de cópia autenticada 

do histórico escolar) ou diploma;  

c) Título de eleitor ou quitação militar, se brasileiro;  



d) Aprovação em Exame de Ordem;  

e) Não exercer atividade incompatível;  

f) Ter idoneidade moral; ATENÇÃO: o profissional condenado por 

crime infamante e que não tenha se reabilitado é considerado inidôneo.  

g) Prestar compromisso perante o Conselho competente; ATENÇÃO: a 

prestação do compromisso é ato PERSONALÍSSIMO, portanto, 

INDELEGÁVEL. Ou seja, no dia em que a Seccional entrar em contato para que 

você retire a tão esperada “carteirinha” só você, você mesmo, poderá ir até lá 

prestar o compromisso! Nada de mandar outra pessoa no seu lugar. Mas você 

os, 

 

 

2. TIPOS DE INSCRIÇÃO  

a) Principal: perante o Conselho Seccional no qual tenha seu domicílio 

profissional (sede de suas atividades).  

b) Suplementar: perante outros Conselhos Seccionais, quando houver 

habitualidade. A habitualidade resta configurada quando o advogado atue em 

MAIS DE cinco causas por ano em determinado Estado.  

c) Por transferência: quando há mudança definitiva de domicílio 

profissional.  

 

3. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO: com o cancelamento da inscrição, 

o advogado não poderá mais exercer as atividades de advocacia! É possível se 

inscrever novamente, desde que preste novo compromisso perante o Conselho 

(aquele ato pessoal e indelegável, lembra?), comprove capacidade civil, 

idoneidade moral e não exerça atividade incompatível! ATENÇÃO: NÃO É 

NECESSÁRIO PRESTAR NOVO EXAME. Porém será dado ao profissional um 

novo número de inscrição, não se restabelecendo o antigo.  

Vejamos as hipóteses de cancelamento: a) a pedido do advogado, sem 

necessidade de motivação; b) a partir de pena de exclusão; c) por conta de 

falecimento do profissional; d) por exercer, em caráter definitivo, atividade 

incompatível com a advocacia; e) por perder qualquer um dos requisitos 

necessários para inscrição.  

 



4. LICENCIAMENTO: não poderá, temporariamente, exercer as 

atividades de advocacia. O afastamento temporário desonera o advogado do 

dever de pagamento da anuidade. SE LIGA! O advogado pode optar por 

continuar pagando a anuidade e assim gozar dos benefícios 

correspondentes. Quando retomar as atividades, terá garantida a manutenção 

do mesmo número de inscrição.  

 

Vejamos as hipóteses de licenciamento: a) por requerimento justificado 

do próprio profissional; b) pelo exercício temporário de atividade incompatível 

com a advocacia; c) pelo acometimento de doença mental curável.  

 

MANDATO  

Artigo 5º do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 9º ao 26 do CED  

Artigo 6º do Regulamento Geral  

 

INSTRUMENTO DO MANDATO: é a procuração que instrumentaliza o 

mandato! O mandato é uma espécie de contrato (olha o processo civil!). A 

procuração é a outorga de poderes ao advogado, subscrita por seu cliente!  

 

ESPÉCIES DE PROCURAÇÃO:  

a) Procuração para foro em geral (adjudicia);  

b) Procuração com poderes especiais (atos gerais e atos específicos 

como confessar, transigir, dar quitação...);  

c) Procuração apud acta: no processo do trabalho e no processo penal, 

posso indicar, em audiência, quem é meu advogado, sem necessidade de juntar 

procuração aos autos.  

1. Em regra, o advogado deve apresentar a procuração no primeiro 

momento em que realizar atos em nome de seu cliente! SE LIGA! Em casos de 

urgência, é possível postular sem apresentação da procuração. Porém, 

neste caso, o instrumento do mandato deverá ser apresentado em até 15 

dias, prorrogáveis por mais 15 (prorrogação não automática).  

 

CAUSAS DE EXTINÇÃO:  



a) Renúncia: não é necessária a aceitação do cliente. Deve-se comunicar 

comunica-lo, preferencialmente através de carta com aviso de recebimento, e 

também o juízo, através de petição. Não se deve justificar, motivar, trazer as 

razões da renúncia. A renúncia não exime o profissional do dever de zelo, sendo 

obrigado a “cuidar” do processo pelos dez dias seguintes, salvo se outro 

advogado for antes constituído.  

b) Revogação: não é necessária a aceitação do advogado. Porém não 

exime o cliente do pagamento dos honorários acordados com o profissional, nem 

dos honorários sucumbenciais, ainda que proporcionais.  

c) Substabelecimento sem reserva: é a transferência total dos poderes, 

por um advogado a outro, desde que haja prévia e inequívoca comunicação ao 

cliente do substabelecimento. O substabelecimento com reserva de poderes é 

ato pessoal do advogado da causa e não extingue o seu mandato.  

d) Extinção e arquivamento do processo. ATENÇÃO: mandato NÃO 

caduca! Enquanto houver confiança mútua entre as partes, o mandato terá 

validade! SE LIGA! O advogado não deve aceitar procuração de quem já 

tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo para 

realizar atos urgentes e inadiáveis.  

Bastante informação, né? Eu sei. Mas estamos quase no fim dos tópicos 

 

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  

Artigos 22 a 26 do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 48 a 54 do CED 

  

ESPÉCIES DE HONORÁRIOS:  

a) Contratuais ou Convencionais: vem estipulados em contrato escrito. O 

contrato escrito pode ser juntado aos autos do processo para que seja 

determinada reserva de valor e levantamento em nome do advogado. Cada 

Conselho Seccional criará sua própria tabela com os valores mínimos de 

honorários, que devem ser respeitados pelo advogado. ATENÇÃO: o advogado 

pode cobrar acima dos limites previstos na tabela, desde que respeitado 

os critérios de moderação: complexidade da causa, tempo gasto, renome 

do advogado, capacidade econômica do cliente, etc. E MAIS: caso não haja 



disposição diversa, os honorários serão pagos da seguinte maneira: 1/3 no início; 

1/3 na data de prolação da sentença; 1/3 no encerramento do processo.  

b) Por arbitramento judicial: quando não houver contrato.  

c) Sucumbenciais: a parte vencida paga honorários sucumbenciais ao 

advogado da parte vencedora. São arbitrados por força de lei, em regra entre 

10% e 20% do valor da causa. Podem ser executados no próprio processo. SE 

LIGA! O STF, na ADI 1.194, declarou parcialmente inconstitucional a 

disposição do artigo 24, §3º do EOAB, afirmando ser um direito 

DISPONÍVEL do advogado o recebimento dos honorários sucumbenciais, 

ou seja, o advogado pode dispor deste direito! E MAIS: no caso de a parte 

vencida ser Fazenda Pública, o advogado pode pedir que seja emitido precatório 

em seu nome, separado do precatório do cliente. Assim, receberá primeiro, já 

que seu precatório terá natureza de verba alimentar, portanto crédito privilegiado 

na ordem de pagamento!  

d) “Quota Litis”: é o honorário que o advogado só vai receber se ganhar a 

causa! Vem estipulado em contrato escrito, o pagamento deve ser feito em 

pecúnia e o advogado não pode receber mais que seu cliente!  

 

Vejamos alguns pontos importantes sobre os honorários:  

1. É possível a emissão de boleto, desde que seja uma exigência do 

cliente.  

2. Em caso de necessidade de cobrança judicial dos honorários, o 

advogado deve antes renunciar a causa respectiva.  

3. O advogado tem o prazo prescricional de 05 anos para ajuizar a ação 

de cobrança. O prazo é contado a partir: a) do vencimento do contrato, se 

houver; b) do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários arbitrados 

ou sucumbenciais; c) do término da prestação dos serviços extrajudiciais; d) da 

renúncia ou revogação do mandato; e) da desistência ou transação.  

4. É também de 05 anos o prazo prescricional para ação de prestação de 

contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros 

por conta dele. Nós vimos a questão de ausência de prestação de contas lá na 

parte das infrações disciplinares, em nossa primeira aula, lembra? Corre lá e dá 

uma olhadinha! 



5. O advogado substabelecido com reserva de poderes, só poderá cobrar 

honorários através daquele que lhe conferiu o substabelecimento.  

 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS  

Artigos 15 a 17 do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 37 a 43 do Regulamento Geral  

Provimento 112/2006 do Conselho Federal da OAB  

 

“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de 

prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de 

advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.  

§ 1º A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia 

adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos 

constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.  

§ 2º Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de 

advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber.  

(...)  

§ 4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de 

advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou 

integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade 

unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do 

respectivo Conselho Seccional.  

§ 5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da 

sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se instalar, ficando os 

sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à 

inscrição suplementar.  

(...)  

§ 7º A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração 

por um advogado das quotas de uma sociedade de advogados, 

independentemente das razões que motivaram tal concentração.  

Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as 

espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características 

de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem 

atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de 



sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou 

totalmente proibida de advogar.  

§ 4º A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser 

obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a 

expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia’. Art. 17. Além da sociedade, o 

sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e 

ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no 

exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que 

possam incorrer.”  

Certo! Feita a leitura, o que de fato significam as alterações trazidas pela 

Lei 13.247/16 (e grifadas por mim no nosso material)?  

A mudança trazida pelo diploma em questão configura uma grande 

conquista para a prática de advocacia e auxiliará muito o profissional, 

Agora é possível a constituição de SOCIEDADE UNIPESSOAL DE 

ADVOCACIA.  

Ou seja, o profissional autônomo poderá, agora, constituir CNPJ e gozar 

de alguns benefícios à pessoa jurídica que não são extensíveis à pessoa física. 

Ele terá a faculdade, por exemplo, de optar pelo regime do SIMPLES 

NACIONAL, aquele regime de pagamento unificado de alguns impostos que 

você certamente estudou ou irá estudar para a prova de Direito Tributário. Além 

disso, poderá gozar de facilidades de crédito, descontos na compra de 

equipamentos e materiais, etc.  

A “turma da advocacia” muito comemorou essa inovação! Já que antes 

não era aceito pela legislação uma “sociedade” composta por um único sócio!  

Nos demais aspectos, seguimos o mesmo baile. Os atos constitutivos 

deverão ser registrados no Conselho Seccional onde tiver sede a 

Sociedade de Advogados ou a Sociedade Unipessoal.  

Não é possível participar de mais de uma Sociedade Unipessoal, de 

mais de uma Sociedade de Advogados ou então participar de uma 

Sociedade Unipessoal e de uma Sociedade de Advogados na mesma área 

territorial do respectivo Conselho Seccional.  



Ou seja, se o profissional já é sócio de Sociedade de Advogados aqui em 

Santa Catarina, ele não poderá ser sócio de outra sociedade no estado, nem 

constituir Sociedade Unipessoal aqui.  

Entendido?  

Só mais uma coisinha: em caso de abrir filiais, o titular de Sociedade 

Unipessoal também precisará de inscrição suplementar no Conselho 

Seccional competente. Do mesmo modo como já era previsto (e continua sendo) 

para a Sociedade de Advogados.  

 

Vejamos outros aspectos importantes, aplicáveis igualmente à Sociedade 

de Advogados e à Sociedade Unipessoal de Advocacia:  

 

1. NATUREZA JURÍDICA: a sociedade de advogados, segundo o EOAB, 

tem natureza de sociedade civil. À luz do CC, sociedade simples. Ou seja: a 

sociedade de advogados e a sociedade unipessoal NÃO SÃO SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA! Portanto, não têm registro na Junta Comercial! A sociedade de 

advogados, e agora a Sociedade Unipessoal de Advocacia, têm registro na OAB, 

mais precisamente no Conselho Seccional onde funcionar sua sede.  

 

2. FILIAIS: as filiais só são possíveis se em Conselhos Seccionais 

diferentes daquele em que se encontra a sede. Ou seja: não posso ter filial no 

mesmo Estado onde tenho a sede da minha sociedade, seja ela de advogados 

ou unipessoal! ATENÇÃO: advogado não pode ser sócio de mais de uma 

sociedade com sede/filial no mesmo Conselho Seccional. Por exemplo: 

João é sócio em escritório de advocacia que tem sede em SP e filial em SC. 

Ele não poderá ser sócio em outra sociedade em nenhum destes dois 

estados! O MESMO VALE PARA A SOCIEDADE UNIPESSOAL. SE LIGA! O 

ato constitutivo da filial deve ser arquivado no Conselho Seccional onde a 

própria filial será instalada e averbado no registro da sede da sociedade! E 

MAIS: a partir do momento em que abrimos uma filial, devemos ter inscrição 

suplementar no estado respectivo!  

 

3. Caso haja previsão no contrato social, posso seguir utilizando o nome 

de sócio já falecido para denominar a sociedade! Caso não haja tal disposição 



no contrato social, dever-se-á modificar a denominação da sociedade em caso 

de falecimento do sócio cujo nome é utilizado.  

 

4. Os advogados de uma mesma sociedade não podem representar em 

juízo clientes que tenham interesses opostos.  

 

ADVOGADOS ASSOCIADOS  

Artigo 39 do Regulamento Geral  

1. A associação se dá por meio da celebração de um contrato de 

associação.  

2. O advogado que firma tal contrato é ASSOCIADO! Não é sócio, não é 

advogado empregado!  

3. O contrato de associação NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

Mas há a estipulação de uma participação nos resultados.  

4. O contrato de associação deve ser averbado no registro da sociedade.  

 

ADVOGADO EMPREGADO  

Artigos 18 a 21 do EOAB (Lei 8.906/94)  

Artigos 11 a 14 do Regulamento Geral  

1. Tem vínculo empregatício. Tem subordinação. Tem salário mínimo 

profissional. A fixação do salário mínimo profissional será feita por Acordo 

Coletivo, Convenção Coletiva de Trabalho ou sentença normativa proferida nos 

dissídios coletivos da Justiça do Trabalho.  

2. A representação dos advogados empregados é feita pelo Sindicato dos 

Advogados e não pela OAB!  

3. Salvo acordo/convenção coletiva ou dedicação exclusiva, a jornada de 

trabalho do advogado empregado será de 4h diárias ou 20h semanais. SE LIGA! 

A dedicação exclusiva é prevista em cláusula do contrato e dobra a jornada 

de trabalho do advogado empregado para até 40h semanais!  

4. A hora extra do advogado empregado não será remunerada em 

patamar inferior a 100% da hora trabalhada.  

5. Adicional noturno: 25%. Jornada noturna: das 20h às 5 da manhã do 

dia seguinte.  



6. Os honorários sucumbenciais NÃO integram o salário e não são 

considerados para fins previdenciários!  

 

 

OAB – ESTRUTURA, ÓRGÃOS, COMPETÊNCIAS, ELEIÇÕES E 

MANDATO  

 

1. A OAB tem natureza jurídica de entidade sui generis. Presta serviço 

público independente e tem personalidade jurídica.  

2. Os órgãos integrantes da OAB são os seguintes: a) Conselho Federal; 

b) Conselhos Seccionais; c) Subseções; d) Caixas de Assistência dos 

Advogados.  

 

CONSELHO FEDERAL: é considerado o órgão superior dentro da OAB. 

Tem personalidade jurídica própria e é a última instância recursal no âmbito da 

Ordem. Entre as competências do Conselho Federal, destaca-se:  

a) Editar e alterar o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento 

Geral (atenção ao quórum qualificado de 2/3 dos membros);  

b) Ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade;  

c) Elaborar as listas de advogados constitucionalmente previstas para o 

preenchimento de cargos vagos nos tribunais judiciários federais;  

 

Os órgãos que compõem o Conselho Federal são os seguintes: Conselho 

Pleno (presidido pelo Presidente do Conselho Federal), Órgão Especial do 

Conselho Pleno (presidido pelo Vice-presidente do Conselho Federal), Primeira 

Câmara (presidida pelo Secretário-Geral da OAB), Segunda Câmara (presidida 

pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB), Terceira Câmara (presidida pelo 

Tesoureiro da OAB) e Diretoria.  

Compõem o Conselho Federal: Presidente, Conselheiros Federais e ex-

presidentes (que são membros honorários vitalícios e têm direito de voz nas 

sessões, mas não têm direito de voto).  

SE LIGA! O Presidente só vota em casos de empate. Os votos são 

tomados por maioria.  



E MAIS: das sessões podem participar, além dos ex-presidentes, os 

Presidentes dos Conselhos Seccionais, o Presidente do Instituto dos Advogados 

Brasileiros, os agraciados com a Medalha Rui Barbosa, todos apenas com direito 

de voz!  

 

CONSELHOS SECCIONAIS: sediados em cada um dos estados e no DF. 

Também dotados de personalidade jurídica própria. Entre as competências dos 

Conselhos Seccionais, destaca-se:  

a) Criação das Subseções e das Caixas de Assistência;  

b) Fixação da tabela estadual de honorários;  

c) Fixação da anuidade;  

d) Elaborar as listas de advogados constitucionalmente previstas para o 

preenchimento de cargos vagos nos tribunais judiciários estaduais;  

e) alimentação, por via eletrônica, do Cadastro Nacional dos Advogados; 

 

 

É composto por: Presidente, Conselheiros Seccionais, ex-presidentes 

(somente direito de voz), Presidente do Instituto de Advogados local (somente 

direito de voz) e Diretoria.  

Menos de 3.000 inscritos: 30 Conselheiros. A partir de 3.000 inscritos: 1 

novo Conselheiro para cada grupo de 3.000, até o limite de 80.  

SE LIGA! Nas sessões dos Conselhos Seccionais podem participar 

o Presidente do Conselho Federal, o Presidente da Caixa de Assistência e 

os Presidentes das Subseções, todos apenas com direito de voz!  

 

SUBSEÇÕES: não têm personalidade jurídica própria!  

A área territorial de uma subseção precisa contar com pelo menos 15 

advogados, abrangendo um município, mais de um município ou apenas parte 

de um município. A administração da Subseção é feita por Diretoria. Caso nessa 

Subseção exista mais de 100 advogados, poderá nela ser instituído um 

Conselho.  

 



CAIXAS DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS: têm personalidade 

jurídica própria, adquirida a partir da aprovação e do registro de seus estatutos 

no Conselho Seccional.  

São criados pelo Conselho Seccional, desde que este conte com mais de 

1.500 inscritos!  

Em caso de extinção da Caixa, todo seu patrimônio é revertido em favor 

do Conselho Seccional respectivo!  

 

ELEIÇÕES E MANDATO: para ser candidato, é preciso:  

a) Ter inscrição principal ou suplementar no Conselho Seccional 

respectivo;  

b) Sustentar situação regular perante a OAB;  

c) Não ocupar cargo exonerável ad nutum;  

d) Não ter condenação por infração disciplinar, salvo se reabilitado, ou 

não ter representação disciplinar julgada procedente por órgão do Conselho 

Federal;  

e) Exercer a profissão há mais de cinco anos, excluído o período de 

estágio. Os cinco anos serão contados até o dia da posse no cargo.  

f) Não exercer atividade incompatível com a advocacia;  

g) Não integrar listas, com processo em tramitação, para provimento de 

cargos em tribunais judiciários ou administrativos;  

 

ATENÇÃO: Em regra, as eleições ocorrem na segunda quinzena do 

mês de novembro, com posse em 1º de janeiro. Exceção: Diretoria do 

Conselho Federal, que ocorre no dia 31/01 do ano seguinte ao das eleições. 

Os membros da Diretoria do Conselho Federal são escolhidos pelos 

próprios Conselheiros Federais, e não pelos advogados de forma direta!  

SE LIGA! O mandato na OAB é gratuito e tem duração de 03 anos, 

para qualquer cargo!  

E MAIS: não existe candidatura isolada! As chapas devem estar 

completas, com todos os cargos! ATENÇÃO: não haverá votação direta dos 

advogados para o cargo de Presidente do Conselho Federal. A votação do 

Presidente é feita no dia 31/01, portanto ele não é indicado nas Chapas. O 

Presidente precisa ser apoiado por pelo menos seis Conselhos Seccionais.  



Candidatos que já exerçam cargo na OAB, poderão nele permanecer, 

mesmo que corram as eleições.  

Em caso de desistência, morte ou inelegibilidade do candidato, a cédula 

única, se já formada, não será substituída por outra.  

SE LIGA! O voto é obrigatório! A ausência de comparecimento gera 

multa no valor de 20% da anuidade, salvo justificativa por escrito.  

Algumas condutas são vedadas ao candidato. Vejamos:  

a) Uso de bens imóveis e móveis e de serviços e atividades da OAB ou 

do poder público em benefício de campanha de qualquer chapa, inclusive o 

desvio das finalidades institucionais da Ordem para promoção de candidaturas 

ou promoção pessoal de candidato;  

b) Pagamento de anuidade de advogado, fornecimento de recursos 

financeiros ou de bens de valor econômico que possa desvirtuar a liberdade de 

voto;  

c) Realização de shows artísticos;  

d) Utilização de servidores da OAB em atividade em favor da campanha 

eleitoral de qualquer chapa;  

e) Divulgação, pela chapa, sob sua responsabilidade, antes das eleições, 

por qualquer meio de comunicação, de pesquisa não registrada previamente na 

Comissão Eleitoral;  

f) No período de 15 dias antes das eleições, a divulgação de pesquisa 

eleitoral, nos termos do artigo 133, §2º, I do Regulamento Geral;  

g) No período de 30 dias antes das eleições, a regularização da situação 

financeira do advogado perante a tesouraria da OAB, para torná-lo apto a votar, 

nos termos do artigo 133, §2º, II do Regulamento Geral;  

h) No período de 90 dias antes das eleições, a concessão ou distribuição, 

às Seccionais ou Subseções, por dirigente, candidato ou chapa, de recursos 

financeiros, salvo os destinados ao pagamento de despesas de pessoal e de 

custeio ou decorrentes de obrigações e de projetos preexistentes, bem como de 

máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, ressalvados os casos de 

reposição, e a convolação de débitos em auxílios financeiros, salvo quanto a 

obrigações e projetos preexistentes;  

i) Promoção pessoal de candidatos na propaganda institucional da OAB;  



j) Promoção pessoal de candidatos na inauguração de obras e serviços 

da OAB, no período de 60 dias antes das eleições;  

k) Propaganda transmitida por meio de emissora de televisão ou rádio, 

permitindo-se entrevistas e debates com os candidatos, desde que sejam 

convidados todos os candidatos a Presidente;  
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