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Nota do autor

Nota do autor
Este livro é o resultado de diversas atividades profissionais 

realizadas ao longo da última década. Do desempenho voluntário 
como relator, presidente de Turma Disciplinar, conselheiro Secio-
nal e corregedor do Tribunal de Ética e Disciplina da OABSP, ao 
exercício do magistério superior, com a preparação das aulas e o 
esclarecimento de muitas dúvidas e questionamentos realizados 
pelos meus alunos, tudo isso auxiliou, e muito, na elaboração 
do presente livro.

As regras de experiência comum subministradas pela 
observação do que ordinariamente acontece demonstram que 
normalmente os alunos estudam o Estatuto da Advocacia e da 
OAB, bem como o Código de Ética e Disciplina da OAB seguindo 
a ordem dos Títulos e Capítulos existentes naqueles textos nor-
mativos, metodologia que é seguida pela maioria das obras para 
preparação ao Exame de Ordem.

Preferi escrever este livro dando um enfoque diferenciado, 
seguindo a ordem de temas de preferência das bancas dos últimos 
Exames de Ordem.

Assim é que o leitor irá notar que, à exceção dos princípios 
fundamentais, que como normas fundantes devem preceder ao 
estudo dos demais temas, os demais capítulos do presente livro não 
seguem a ordem dos assuntos previstos no Estatuto da Advocacia 
e da Ordem dos Advogados do Brasil, nem do Código de Ética 
e Disciplina da OAB, sendo estruturados de acordo com o maior 
índice de incidência das questões cobradas nos últimos Exames 
de Ordem, dos assuntos mais cobrados aos menos presentes.
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Espero que este livro auxilie nos estudos e possibilite o 
acerto de todas as questões dessa importante disciplina, o que 
facilitará a aprovação na primeira fase do Exame de Ordem. 
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Ética

1 – Princípios 
fundamentais1

Por exercer um múnus público, sendo considerado essencial 
à administração da Justiça2, defensor do Estado Democrático de 
Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, 
da moralidade, da Justiça e da paz social, é imprescindível que o 
advogado atue com dignidade e correção, seguindo rigorosamente 
as normas de conduta e os valores que tutelam a profissão.

As normas de conduta que disciplinam a atuação do 
advogado são encontradas no Código de Ética e Disciplina (CED), 
no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil 
(EAOAB – Lei no 8.906, de 4-7-1994), no Regulamento Geral do 
Estatuto da Advocacia e da OAB (RGEAOAB), nos Provimentos e 
nos princípios da moral individual, social e profissional, conforme 
dispõe expressamente o art. 1o do CED.

Em seu preâmbulo o CED deixa claro quais são os princí-
pios que devem nortear a consciência profissional do advogado 
e representar imperativos de sua conduta, verbis:

– Lutar sem receio pelo primado da Justiça; 
– Pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à 

lei, fazendo com que o ordenamento jurídico seja interpretado 
com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se 
dirige e as exigências do bem comum; 

1 Ler atentamente os arts. 1o a 7o do CED.
2 Art. 133 da CF.
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Direto Reto Ética 1 – Princípios fundamentais
1a Fase
da OAB

– Ser fiel à verdade para poder servir à Justiça como um de seus 
elementos essenciais; proceder com lealdade e boa-fé em suas 
relações profissionais e em todos os atos do seu ofício; 

– Empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, 
dando ao constituinte o amparo do Direito, e proporcionando-
-lhe a realização prática de seus legítimos interesses;

– Comportar-se, nesse mister, com independência e altivez, 
defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos; 
exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, 
mas também com desprendimento, jamais permitindo que o 
anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu 
trabalho; 

– Aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da 
ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança 
do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos 
intelectuais e pela probidade pessoal; 

– Agir, em suma, com a dignidade e a correção dos profissionais 
que honram e engrandecem a sua classe.

Além da irrestrita observação desses princípios, o advo-
gado possui deveres que, na lição de Paulo Roberto de Gouvêa 
Medina3, podem ser agrupados em três classes:

a) a dos deveres pessoais, traduzidos nos incisos I, III e IV do art. 
2o, par. ún., do Código de Ética;

b) a dos deveres profissionais, expressos nos incisos II, V, VI, VII, 
VIII e XIII, do mesmo parágrafo, bem como nos arts. 3o, 4o, 

3 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Comentários ao código de ética e disciplina da 
OAB: análise do Código de 2015, pelo relator do anteprojeto e da sistematização 
final do texto. Rio de Janeiro: Forense. 2016, p. 34.
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Direto Reto Ética 3 – Infrações e sanções disciplinares
1a Fase
da OAB

– exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em 
qualquer órgão da OAB;

– prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública.

Já as circunstâncias agravantes, que potencializam os 
efeitos da sanção aplicada, são:

– a reincidência em infração disciplinar;
– e a gravidade da culpa.

Dessa arte, a presença de circunstância agravante influenciará 
na aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar, 
bem como no tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis.

O advogado que foi punido por infração ética ou disciplinar 
pode, após um ano do cumprimento da sanção, mediante provas 
efetivas de bom comportamento, requerer a sua reabilitação. 
Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, exige-se 
também a correspondente reabilitação criminal.

A competência para processar e julgar o pedido de rea-
bilitação é do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada 
a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do 
Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação.

No que se refere à prescrição o EAOAB trata de duas espécies.

A primeira é a pretensão à punibilidade das infrações 
disciplinares, para qual o art. 43 do EAOAB dispôs que prescreve 
em 5 (cinco) anos, contados da data da constatação oficial do 
fato, sendo interrompida pela instauração de processo disciplinar, 
notificação válida feita diretamente ao representado ou decisão 
condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. 

No que se refere ao termo inicial para a contagem do prazo 
prescricional, a Súmula no 1 do Conselho Pleno do Conselho Fede-
ral da OAB, materializou o entendimento nos seguintes termos:
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7 – Atividade privativa de advogado

7 – Atividade privativa de 
advogado

A Lei no 8.906/1994 dispõe que não apenas a capacidade 
postulatória1 (postulação perante órgãos do Poder Judiciário), 
mas também as atividades de consultoria, assessoria e direção 
jurídicas são privativas da advocacia, ou seja, só podem ser exer-
cidas por pessoas regularmente inscritas nos quadros da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Essa exigência é plenamente justificável e encontra razão 
de ser no art. 133 da CF, que é claro ao dispor que o advogado 
é indispensável à administração da justiça.

Cabe ressaltar, entretanto, que há exceções a essa exigência 
de advogado para exercer o jus postulandi, exceções que foram 
expressamente previstas pelo legislador, e outras que decorreram 
do entendimento do STF nas ADI no 1.127-8 (proposta pela AMB) e 
1.105 (proposta pela PGR), bem como da Súmula Vinculante no 5.

A primeira exceção é a impetração de habeas corpus em 
qualquer instância ou tribunal (art. 1o, § 1o, do EAOAB).

É importante destacar que dentre os chamados remédios 
constitucionais, apenas a impetração de habeas corpus em qual-
quer instância ou tribunal não é considerada atividade privativa 
de advocacia, razão pela qual mandado de segurança e habeas 
data não se enquadram no rol de exceções das atividades priva-
tivas de advocacia.

1 Pressuposto processual de desenvolvimento (validade) do processo.
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Direto Reto Ética 7 – Atividade privativa de advogado
1a Fase
da OAB

O STF, ao analisar a ADI no 1.127-8, que questionada a 
inconstitucionalidade da expressão “aos juizados especiais”, 
entendeu que a questão estava prejudicada em face do advento 
da Lei no 9.099/1995, que dispensou a capacidade postulatória 
no Juizado Especial Cível para as causas de valor até 20 (vinte) 
salários mínimos (art. 9o da Lei no 9.099/1995), declarando ape-
nas a inconstitucionalidade da expressão “qualquer” prevista na 
redação original do art. 1o da Lei no 8.906/1994.

Note-se que a exceção é válida apenas para o Juizado Espe-
cial Cível, pois nos Juizados Especiais Criminais o STF entendeu 
necessária a participação do advogado (ADI no 3.168).

No que tange ao Juizado Especial Federal a Lei no 10.259/2001 
estabeleceu no seu art. 10 que a parte está legitimada a postular 
diretamente naquele juízo, criando assim nova exceção.

A Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968), em seu art. 2o2, 
caput, também permite que o credor de alimentos possa pes-
soalmente se dirigir ao juiz competente e postular os alimentos 
de que necessita. 

A outra exceção é encontrada nos arts. 791 e 839 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que permitem que as 
partes possam postular em juízo sem a participação do advo-
gado. É importante ressaltar, contudo, que o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) possui entendimento sumulado (Súm. no 425) 
no sentido de que o jus postulandi das partes, estabelecido no 

2 Art. 2o O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao 
juiz competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas 
o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e 
sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto 
ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe.
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inscrito, da anuidade à OAB e à carência de um ano, após o defe-
rimento da inscrição, contudo o estatuto da Caixa pode prever 
a dispensa dos requisitos em casos especiais. A assistência aos 
inscritos depende ainda da disponibilidade de recursos da Caixa.

O RGEAOAB, em seu art. 126, prevê a existência da Coor-
denação Nacional das Caixas e por elas mantida, composta de 
seus presidentes, sendo órgão de assessoramento do CFOAB para 
a política nacional de assistência e seguridade dos advogados, 
tendo seu Coordenador direito a voz nas sessões, em matéria a 
elas pertinente.

Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patri-
mônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo.

Por último, o Conselho Seccional, mediante voto de dois 
terços de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência 
dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, 
designando diretoria provisória, enquanto durar a intervenção.

 U
DICAS DIRETO E RETO

Ler atentamente os arts. 44 a 62 do EAOAB. Cuidado, pois 
o RGEAOAB trata de forma pormenorizada, nos arts. 44 a 127, 
do funcionamento e atribuições dos diversos Órgãos da OAB.

 �RESUMO DO CAPÍTULO 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, 
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por 
finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado 
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e 
pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração 
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1a Fase
da OAB

da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das institui-
ções jurídicas; promover, com exclusividade, a representação, 
a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a 
República Federativa do Brasil.

A estrutura dos Órgãos da OAB segue a forma federativa, 
sendo integrada pelo Conselho Federal, dotado de personalidade 
jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão 
supremo da OAB; Conselhos Seccionais, dotados de perso-
nalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos 
territórios dos Estados-membros e do Distrito Federal; Subseções, 
partes autônomas do Conselho Seccional, na forma da Lei no 
8.906/1994 e de seu ato constitutivo, e Caixas de Assistência 
dos Advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, 
criadas pelos Conselhos Seccionais, quando estes contarem 
com mais de mil e quinhentos inscritos.

A OAB não mantém com órgãos da Administração 
Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.

O patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Sec-
cional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da Subseção 
é constituído de bens móveis e imóveis. 

A alienação ou oneração de bens imóveis depende de 
aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, 
competindo à Diretoria do órgão decidir pela aquisição de 
qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Além disso, a 
alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização 
da maioria das delegações, no Conselho Federal, e da maioria 
dos membros efetivos, no Conselho Seccional.

Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, con-
tribuições, preços de serviços e multas, constituindo título 
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executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do 
Conselho competente, relativa a esses créditos.

A diretoria do Conselho Federal é composta de um 
Presidente, de um Vice-Presidente, de um Secretário-Geral, de 
um Secretário-Geral Adjunto e de um Tesoureiro. A diretoria 
do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições 
equivalentes às do Conselho Federal. A Subseção é administrada 
por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes 
às da diretoria do Conselho Seccional. A diretoria da Caixa é 
composta de cinco membros, com atribuições definidas no 
seu regimento interno.

Etica-Col Direto e Reto.indd   79Etica-Col Direto e Reto.indd   79 28/12/2021   16:4828/12/2021   16:48



81

10 – Do processo disciplinar

10 –  Do processo 
disciplinar

O processo na OAB, ou melhor, as normas de caráter 
genérico e principiológicos que regem o processo e o procedi-
mento administrativo na OAB estão previstas no Título III da Lei no 
8.906/1994, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 
do Brasil – EAOAB1.

Cabe ressaltar que a jurisdição disciplinar não exclui a 
comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve 
ser comunicado às autoridades competentes.

As partes no processo disciplinar na OAB são chamadas de 
representante (polo ativo) e representado (polo passivo), não sendo 
exigida capacidade postulatória no processo disciplinar da OAB.

Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, 
estagiários e terceiros, nos processos em geral da OAB, são de 
15 (quinze) dias úteis, inclusive para interposição de recursos, 
excetuando-se o prazo para sustentação oral no julgamento 
perante o Tribunal de Ética, Conselho Secional ou Conselho 
Federal, que é de 15 (quinze) minutos após a leitura integral do 
voto do relator, bem como o prazo para a juntada do original do 
recurso interposto via fac-símile ou similar, devendo o original ser 
entregue até 10 (dez) dias da data da interposição, nos termos 
do § 1o do art. 139 do RGEAOAB.

1 SILVEIRA, Fabio Guedes Garcia da. Temas de Processo Administrativo. Luciano 
Anderson de Souza e Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (coordenadores). 
São Paulo: Editora Contracorrente, 2017. p. 44.
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Anexos
LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

* V. ADI no 6.278.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I

Da Advocacia

CAPÍTULO I

Da Atividade de Advocacia

Art. 1o São atividades privativas de advocacia:

I – a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados espe-
ciais; (Vide ADI no 1.127-8)

II – as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

§ 1o Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração 
de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal.

§ 2o Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob 
pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos 
competentes, quando visados por advogados.

§ 3o É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra 
atividade.

Art. 2o O advogado é indispensável à administração da justiça.

§ 1o No seu ministério privado, o advogado presta serviço público 
e exerce função social.
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