Aquecimento em Ética - Simulado 2
Questão 1
O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-lo, extrajudicialmente, tendo em
vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi
assinado em 10/03/15, não prevista data de vencimento.
Em 10/03/17, foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do
inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10/03/18, Fernando
notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia adimplido os valores relativos
aos honorários contratuais acordados.
A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em
a) três anos, contados de 10/03/15.
b) cinco anos, contados de 10/03/17.
c) três anos, contados de 10/03/18.
d) cinco anos, contados de 10/03/15.

Questão 2
Eduardo contrata o advogado Marcelo para propor ação condenatória de obrigação de fazer em face
de João. São convencionados honorários contratuais, porém o contrato de honorários advocatícios é
omisso quanto à forma de pagamento. Proposta a ação, Marcelo cobra de Eduardo o pagamento de
metade dos honorários acordados. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação
sobre a forma de pagamento, metade dos honorários é devida no início do serviço e metade é
devida no final.
b) Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação
sobre a forma de pagamento, os honorários são devidos integralmente desde o início do
serviço.
c) Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação
sobre a forma de pagamento, os honorários somente são devidos após a decisão de primeira
instância.
d) Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação
sobre a forma de pagamento, apenas um terço é devido no início do serviço.

Questão 3
Jorge é advogado, atuando no escritório modelo de uma universidade. Em certa ocasião, Jorge é
consultado por um cliente, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios. O
cliente indaga a Jorge sobre o que seriam os honorários assistenciais. Considerando o disposto no

Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta de Jorge.
a) Os honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado que promove a
juntada aos autos do seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório.
b) Os honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada,
pela prestação de serviços advocatícios de forma continuada, nas situações que o cliente venha
a ter necessidade, como contrapartida à chamada “ advocacia de partido ”.
c) Os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado indicado para
patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria
Pública no local da prestação do serviço.
d) Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidades
de classe em substituição processual.

Questão 4
Maria Lúcia é parte em um processo judicial que tramita em determinada Vara da Infância e
Juventude, sendo defendida, nos autos, pelo advogado Jeremias, integrante da Sociedade de
Advogados Y. No curso da lide, ela recebe a informação de que a criança, cujos interesses são
debatidos no feito, encontra-se em proeminente situação de risco, por fato que ocorrera há poucas
horas. Ocorre que o advogado Jeremias não se encontra na cidade naquela data. Por isso, Maria Lúcia
procura o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, conclui ser necessário postular,
imediatamente, medida de busca e apreensão do infante. Considerando o caso hipotético, assinale a
afirmativa correta.
a) Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão,
independentemente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y.
b) Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, apenas após
o prévio conhecimento de Jeremias, não sendo suficiente informar à Sociedade de Advogados Y,
sob pena de cometimento de infração ética.
c) Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, apenas após
o prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y, sob pena de cometimento
de infração ética.
d) Paulo não poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, mesmo
que seja promovido o prévio conhecimento de Jeremias e da Sociedade de Advogados Y, sem
antes ocorrer a renúncia ou revogação do mandato, sob pena de cometimento de infração ética.

Questão 5
A sociedade Antônio, Breno, Caio & Diego Advogados Associados é integrada, exclusivamente, pelos
sócios Antônio, Breno, Caio e Diego, todos advogados regularmente inscritos na OAB. Em um
determinado momento, Antônio vem a falecer. Breno passa a exercer mandato de vereador, sem
figurar entre os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal ou seus substitutos legais. Caio
passa a exercer, em caráter temporário, função de direção em empresa concessionária de serviço
público. Considerando esses acontecimentos, assinale a afirmativa correta.
a) O nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após o seu falecimento,
ainda que tal possibilidade não esteja prevista em seu ato constitutivo.
b) Breno deverá licenciar-se durante o período em que exercer o mandato de vereador,
devendo essa informação ser averbada no registro da sociedade.
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c) Caio deverá deixar a sociedade, por ter passado a exercer atividade incompatível com a
advocacia.
d) Com o falecimento de Antônio, se Breno e Caio deixarem a sociedade e nenhum outro sócio
ingressar nela, Diego poderá continuar suas atividades, caso em que passará a ser titular de
sociedade unipessoal de advocacia.

Questão 6
Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram a sociedade Antônio, Daniel & Marcos Advogados
Associados , com sede em São Paulo e filial em Brasília. Após desentendimentos entre eles, Antônio
constitui sociedade unipessoal de advocacia, com sede no Rio de Janeiro. Marcos, por sua vez, retirase da sociedade Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados . Sobre a situação apresentada,
assinale a afirmativa correta.
a) Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já que a sociedade
Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados tem sede em São Paulo.
b) Antônio deverá retirar-se da Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados , já que não
pode integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de
advocacia.
c) Mesmo após Marcos se retirar da sociedade Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados
permanece o impedimento para que ele e Antônio representem em juízo clientes com interesses
opostos.
d) Caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados , a
sociedade deverá passar a ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advocacia.

Questão 7
Em certo Estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades na Caixa de
Assistência dos Advogados, em razão de malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção.
Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta.
a) Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da
receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos
valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos advogados é atribuição do Conselho
Seccional do estado X.
b) Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser
destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas
contribuições específicas. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa
de Assistência dos advogados é atribuição do Conselho Federal da OAB.
c) Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da
receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos
valores, a intervenção na Caixa de Assistência dos advogados é atribuição do Conselho Federal
da OAB.
d) Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, não lhe podem ser
destinados valores decorrentes das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, mas apenas
contribuições específicas. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa
de Assistência dos advogados é atribuição do Conselho Seccional do estado X.

Questão 8
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O advogado João era conselheiro de certo Conselho Seccional da OAB. Todavia, por problemas
pessoais, João decidiu renunciar ao mandato. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa
correta.
a) Compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, sendo
exigido que previamente ouça João no prazo de dez dias, após notificação deste mediante ofício
com aviso de recebimento.
b) Compete à Diretoria do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato,
independentemente de exigência de prévia notificação para oitiva de João.
c) Compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, sendo
exigido que previamente ouça João no prazo de quinze dias, após notificação pessoal deste.
d) Compete à Segunda Câmara do Conselho Federal da OAB declarar extinto o mandato,
independentemente de exigência de prévia notificação para oitiva de João.

Questão 9
Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil mediante prova
falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
a) O processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação,
que pode ser anônima.
b) Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá, independentemente de
designação de defensor dativo.
c) O processo disciplinar instaurado contra Sara será, em regra, público.
d) O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não
terá efeito suspensivo.

Questão 10
A advogada Leia Santos confeccionou cartões de visita para sua apresentação e de seu escritório. Nos
cartões, constava seu nome, número de inscrição na OAB, bem como o site do escritório na Internet e
um QR code para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Já o advogado Lucas Souza
elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número de inscrição na OAB, apresentam um
logotipo discreto e a fotografia do escritório. Considerando as situações descritas e o disposto no
Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) Leia e Lucas cometeram infrações éticas, pois inseriram elementos vedados pelo Código de
Ética e Disciplina da OAB nos cartões de apresentação.
b) Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos
cartões de apresentação são autorizados.
c) Apenas Leia cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e
Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Lucas são
autorizados.
d) Apenas Lucas cometeu infração ética, pois inseriu elementos vedados pelo Código de Ética e
Disciplina da OAB nos cartões de apresentação. Os elementos empregados por Leia são
autorizados.

Questão 11
Em certo local, pretende-se a aquisição de um imóvel pelo Conselho Seccional respectivo da OAB,
para funcionar como centro de apoio em informática aos advogados inscritos. Também se negocia a
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constituição de hipoteca sobre outro bem imóvel que já integra o patrimônio deste Conselho
Seccional. De acordo com o caso narrado, com fulcro no disposto no Regulamento Geral do Estatuto
da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) A aquisição do imóvel dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do
Conselho Seccional; já a constituição da hipoteca é decisão que compete à Diretoria do
Conselho Seccional.
b) Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca dependerão de autorização da
maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional.
c) Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca são decisões que competem à
Diretoria do Conselho Seccional, dispensada autorização dos membros efetivos do Conselho
Seccional.
d) A aquisição do imóvel é decisão que compete à Diretoria do Conselho Seccional; já a
constituição da hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do
Conselho Seccional.

Questão 12
Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas em determinado
assunto jurídico. Por isso, André foi convidado a participar de entrevista na imprensa escrita
sobre as repercussões de medidas tomadas pelo Poder Executivo local, relacionadas à sua
área de especialidade.
Durante a entrevista, André convidou os leitores a litigarem em face da Administração Pública,
conclamando-os a procurarem advogados especializados para ajuizarem, desde logo, as
demandas que considerava tecnicamente cabíveis.
Porém, quando indagado sobre os meios de contato de seu escritório, para os leitores
interessados, André disse que, por obrigação ética, não poderia divulgá-los por meio daquele
veículo.
Por sua vez, a advogada Helena, irresignada com as mesmas medidas tomadas pelo
Executivo, procurou um programa de rádio, oferecendo-se para uma reportagem sobre o
assunto. No programa, Helena manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando
sensacionalismo.
Considerando as situações acima narradas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB,
assinale a afirmativa correta.
a) André e Helena agiram de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e
Disciplina da OAB.
b) Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservado as normas
previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB.
c) Apenas André agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e
Disciplina da OAB.
d) Apenas Helena agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e
Disciplina da OAB.

Questão 13
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Um escritório de renome internacional considera expandir suas operações, iniciando atividades no
Brasil. Preocupados em adaptar seus procedimentos internos para que reflitam os códigos brasileiros
de ética profissional, seus dirigentes estrangeiros desejam entender melhor as normas a respeito da
relação entre clientes e advogados no país. Sobre esse tema, é correto afirmar que os advogados
brasileiros
a) podem, para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de
quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste.
b) deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir defesa
criminal.
c) podem funcionar, no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto de seu
cliente, desde que tenham conhecimento direto dos fatos.
d) podem representar, em juízo, clientes com interesses opostos se não integrarem a mesma
sociedade profissional, mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação
recíproca.

Questão 14
Maria teve processo disciplinar recém instaurado contra si pelo Conselho Seccional da OAB, no qual
está inscrita. No dia seguinte à sua notificação por meio de edital, encontra-se no fórum com Tânia,
sua ex-colega de faculdade, que veio comentar com Maria sobre o conteúdo do referido processo. De
acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado,
em face de Maria,
a) por qualquer meio, dada a natureza pública de sua tramitação.
b) se fosse parte, defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza
sigilosa de sua tramitação.
c) caso tivesse tido acesso à notificação inicial, feita por meio de edital, dada a natureza pública
de sua tramitação.
d) em nenhuma hipótese, dada a natureza sigilosa de sua tramitação.

Questão 15
Os advogados Diego, Willian e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam
candidatar-se ao cargo de conselheiro de um Conselho Seccional da OAB. Diego é advogado há
dois anos e um dia, sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviços de
advocacia e nunca foi condenado por infração disciplinar.
Willian, por sua vez, exerce a advocacia há exatos quatro anos e constituiu sociedade
unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. Willian já foi condenado pela
prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação um ano e três meses após o
cumprimento da sanção imposta.
Já Pablo é advogado há cinco anos e um dia e nunca respondeu por prática de qualquer
infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce certo cargo em comissão, exonerável ad nutum ,
cumprindo atividades exclusivas da advocacia.
Considerando as informações acima e o disposto na Lei no 8.906/94, assinale a afirmativa
correta.
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a) Apenas Diego e Willian cumprem os requisitos para serem eleitos para o cargo pretendido.
b) Apenas Willian cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido.
c) Apenas Diego e Pablo cumprem os requisitos para serem eleitos para o cargo pretendido.
d) Apenas Pablo cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido.

Questão 16
Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão, em razão da prática das
seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei; recusar-se
a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram
inépcia profissional. Antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a reabilitação quanto à
aplicação dessas sanções e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se
contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado,
assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada.
a) De exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do
Conselho Seccional competente.
b) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua
inscrição na OAB.
c) De exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de
reabilitação.
d) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em
todo o território nacional, pelo prazo de doze a trinta meses.

Questão 17
A Sociedade de Advogados X pretende associar-se aos advogados João e Maria, que não a integrariam
como sócios, mas teriam participação nos honorários a serem recebidos. Sobre a pretensão da
Sociedade de Advogados X, de acordo com o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) É autorizada, contudo deve haver formalização em contrato averbado no registro da
Sociedade de Advogados. A associação pretendida deverá implicar necessariamente vínculo
empregatício.
b) É autorizada, contudo deve haver formalização em contrato averbado no registro da
Sociedade de Advogados. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício.
c) É autorizada, independentemente de averbação no registro da Sociedade. A associação
pretendida não implicará vínculo empregatício.
d) Não é autorizada, pois os advogados João e Maria passariam a integrar a Sociedade X como
sócios, mediante alteração no registro da sociedade.

Questão 18
A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação a prerrogativas de advogados previstas na
Lei nº 8.906/94, demandando representação administrativo-disciplinar em face do magistrado.
Considerando a hipótese narrada, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da
OAB, assinale a afirmativa correta.
a) É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção
formularem a representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da
providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado.
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b) É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal ou do Conselho Seccional
formularem a representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro
advogado, investido de poderes bastantes, para o ato.
c) É competência apenas do presidente do Conselho Seccional formular a representação
administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode
ser delegado a outro advogado.
d) É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção
formularem a representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro
advogado, investido de poderes bastantes, para o ato.

Questão 19
Júnior é bacharel em Direito. Formou-se no curso jurídico há seis meses e não prestou, ainda, o Exame
de Ordem para sua inscrição como advogado, embora pretenda fazê-lo em breve. Por ora, Júnior é
inscrito junto à OAB como estagiário e exerce estágio profissional de advocacia em certo escritório
credenciado pela OAB, há um ano. Nesse exercício, poucas semanas atrás, juntamente com o
advogado José dos Santos, devidamente inscrito como tal, prestou consultoria jurídica sobre
determinado tema, solicitada por um cliente do escritório. Os atos foram assinados por ambos.
Todavia, o cliente sentiu-se lesado nessa consultoria, alegando culpa grave na sua elaboração.
Considerando o caso hipotético, bem como a disciplina do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a
opção correta.
a) Júnior não poderia atuar como estagiário e deverá responder em âmbito disciplinar por essa
atuação indevida. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria
praticada é de José.
b) Júnior não poderia atuar como estagiário e deverá responder em âmbito disciplinar por essa
atuação indevida. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria
praticada é solidária entre Júnior e José.
c) Júnior poderia atuar como estagiário. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na
atividade de consultoria praticada é solidária entre Júnior e José.
d) Júnior poderia atuar como estagiário. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na
atividade de consultoria praticada é de José.

Questão 20
Os sócios de certa sociedade de advogados divergiram intensamente quanto à solução de questões
relativas a conduta disciplinar, relação com clientes e honorários. Em razão disso, passaram a
pesquisar quais as atribuições do Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional da OAB
respectivo, que poderiam ajudar a solver suas dificuldades. Considerando o caso narrado, bem como
os limites de competência do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, previstos no Código
de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
a) Não compete ao Tribunal de Ética e Disciplina responder a consultas realizadas em tese por
provocação dos advogados, atuando apenas diante de situações concretas.
b) Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como um conciliador em pendências
concretas relativas à partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente.
c) Não compete ao Tribunal de Ética e Disciplina ministrar cursos destinados a solver dúvidas
usuais dos advogados no que se refere à conduta ética que deles é esperada.
d) Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina coordenar as ações do Conselho Seccional
respectivo e dos demais Conselhos Seccionais, com o objetivo de reduzir a ocorrência das
infrações disciplinares mais frequentes.
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