CAPÍTULO I

Advocacia

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1.1 Regulamentação legal da advocacia
A advocacia, tanto pública como privada, encontra-se regulada pela Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), pelo Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia e pelo Código de Ética e Disciplina. (art. 3º, §1º, da Lei nº 8.906/94).
Advocacia pública: Na advocacia pública, entretanto, tais normas
são aplicadas conjuntamente aos diplomas normativos regulamentadores das respectivas carreiras. O Código de Ética da Advocacia
estabelece que as suas disposições obrigam igualmente os órgãos
de advocacia pública, e advogados públicos, incluindo aqueles que
ocupem posição de chefia e direção jurídica. (art. 8, caput, do Código de Ética da Advocacia).

1.1.2 Exercício da advocacia
O exercício da advocacia é ato privativo de advogado. Para qualificar-se como
advogado, a pessoa deve ser inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (obviamente
sendo Bacharel em Direito) (art. 3º, caput, da Lei nº 8.906/94).
Rábulas e Provisionados: Antigamente, a OAB concedia autorização para que, sem bacharelado, determinadas pessoas exercessem
a advocacia. Tal fato encontrava justificativa no pequeno número
de bacharéis ou mesmo na inexistência deles em certos pontos do
interior do país.
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1.1.3 Inscrição nos quadros da OAB
A inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil é imprescindível para o exercício
das atividades privativas de advogado.

Local da inscrição: A inscrição deverá ser feita no local em que o
advogado pretende fixar seu domicílio profissional, assim entendida
a sede principal da atividade advocatícia futura (art. 10, caput e
§1º, da Lei nº 8.906/94).
a) Requisitos para inscrição: a) capacidade civil plena; b) bacharelado
em direito; c) quitação com as obrigações eleitorais e militares; d) não exercer
atividade incompatível com a advocacia (vide art. 28 da Lei nº 8.906/94); e)
idoneidade moral; f) prestar compromisso; g) aprovação em exame seletivo promovido pela Ordem dos Advogados (art. 8º da Lei nº 8.906/94 c/c. art. 20 do
Regulamento Geral).
Idoneidade moral: A idoneidade moral, em linha de princípio, se
presume. Por outro lado, no âmbito da OAB, ausência deste requisito pode ser arguida por qualquer pessoa interessada. Nesse caso, a
inidoneidade moral somente poderá ser declarada por decisão que
obtenha, no mínimo, dois terços dos votos de todos os membros do
conselho seccional competente, a ser proferida processo que deverá
observar as garantias de contraditório e ampla defesa (art. 8º, §3º,
da Lei nº 8.906/94). A condenação por crime infamante, todavia,
enquanto não obtida a reabilitação criminal, faz presumir a inidoneidade moral (art. 8º, §4º, da Lei nº 8.906/94).
Numeração da inscrição: Com a perfectibilização do ato de inscrição, o advogado recebe número de registro, que deverá obrigatoriamente constar em todos os documentos por ele assinados no
exercício de sua atividade (art. 14, caput, da Lei nº 8.906/94).
Identidade profissional: O documento de identificação profissional (carteira ou cartão emitidos pela OAB) é de uso obrigatório
no exercício das atividades advocatícias, servindo, ainda, como
identificação civil em todo o território nacional. (art. 13 da Lei nº
8.906/94 c/c. art. 32 do Regulamento Geral).
Âmbito de validade da inscrição: A inscrição permite ao advogado atuar ilimitadamente no território da seccional em que ela
foi feita. Havendo atuação habitual em outros Estados, deve ser
feita inscrição suplementar. Haverá habitualidade na intervenção
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judicial que exceder a cinco causas por ano em cada Estado federado (art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94 c/c. art. 26 do Regulamento
Geral da Advocacia).

` Como o assunto foi tratado pela FGV?
.$W@LDCD.QCDLBNAQNTDW@S@LDMSDNBNMGDBHLDMSN ONQO@QSDCNB@MCHC@SN C@R
QDFQ@RCDƥMHCNQ@RCNKNB@KDLPTD@HMRBQH¢NOQNƥRRHNM@KCDUDRDQEDHS@ %NQLTKNT-se a seguinte questão:
(FGV - Exame de Ordem 2011.1) 2DLOQ¯MHNQDRHCDMN$RS@CN6 NMCDL@MS¤LNRDT
DRBQHS®QHN CD @CUNB@BH@  L@R QDPTDQ RT@ HMRBQH¢N OQHMBHO@K MN $RS@CN *  NMCD  DL
@KFTMR@MNR OQDSDMCDDRS@ADKDBDQCNLHB¨KHN -NBNMBDQMDMSD@NSDL@ KTYC@RMNQL@RDRS@STSQH@R ¤BNQQDSN@ƥQL@QPTD
a) o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao seu arbítrio.
A N"NMRDKGN%DCDQ@KONCD@TSNQHY@Q@HMRBQH¢NOQHMBHO@KENQ@C@RDCDCNDRBQHS®QHN
do advogado.
B M@CµUHC@DMSQDCNLHB¨KHNR OQDU@KDBDNC@RDCDOQHMBHO@KCNDWDQB¨BHNC@@CUNB@cia.
C @HMRBQH¢NOQHMBHO@KDRSRTANQCHM@C@@NCNLHB¨KHNOQNƥRRHNM@KCN@CUNF@CN
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “d”.

)RDENQLTKNT S@LA¤L PTDRSNPTDSHMG@ONQNAIDSN@EDQHQ ONQO@QSDCNB@MCHC@SN 
NBNMGDBHLDMSNCNRKHLHSDRSDQQHSNQH@HRC@@ST@¢NOQNƥRRHNM@KCN@CUNF@CN 3Q@MRcreve-se a questão:
(FGV - Exame de Ordem 2013.1)4LINUDL@CUNF@CNHMHBH@RT@B@QQDHQ@DLRDTDRS@CNM@S@K @MF@QH@MCNBKHDMSDRDLCDBNQQ¥MBH@C@RRT@RQ@Q@RG@AHKHC@CDRCDMDFNBH@CNQ "NLNBTQRNCNSDLON RT@E@L@CDANLOQNƥRRHNM@KRDDROQ@H@D DLQ@YNCHRRN 
surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contatar um cliente
MN$RS@CN8 CHRS@MSDL@HRCDLHKPTHK¯LDSQNRCNRDTDRS@CNM@S@K ¤RTQOQDDMCHCN
ODK@R@TSNQHC@CDRCD8 BNLCDSDQLHM@¢NQDRSQHSHU@@NRDTDWDQB¨BHNOQNƥRRHNM@K ONQ
não ser advogado do local.
O@QSHQCNDWONRSN MNRSDQLNRCN$RS@STSNC@ CUNB@BH@ @RRHM@KD@@ƥQL@SHU@BNQQDS@
@ .@CUNF@CNCDUDQDRSQHMFHQNDWDQB¨BHNOQNƥRRHNM@K@NKNB@KDLPTDNASDUDRT@
inscrição.
b) O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que atuar fora do local
de inscrição.
c) O advogado deve realizar Exame de Ordem em cada estado em que for atuar.
C .@CUNF@CNONCDDWDQBDQRT@OQNƥRRNDLSNCNNSDQQHS®QHNM@BHNM@K
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “d”.

b) Licença profissional: Deve ser concedida sempre que o advogado: a) a
requerer, por motivo justificado; b) passar a exercer, temporariamente, atividade
incompatível com a advocacia; c) for acometido de doença mental curável (art. 12
da Lei nº 8.906/94).
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` Como o assunto foi tratado pela FGV?
-N$W@LDCD.QCDL ATRBNT RD@OTQ@QRDNB@MCHC@SNSHMG@BNMGDBHLDMSNC@RGHO®SDRDRDMRDI@CNQ@RCDKHBDM¢@OQNƥRRHNM@K $HR@PTDRSNENQLTK@C@
(FGV - Exame de Ordem 2012.1)3DQ¥MBHN @O®RHMSDMR@@SHUHC@CD@CUNB@S¨BH@ ¤@BNLDSHCN ONQ L@K CD NQHFDL ORHPTHSQHB@  L@R CH@FMNRSHB@CN BNLN O@RR¨UDK CD BTQ@
@O®RSQ@S@LDMSNOQNKNMF@CN -NONCDMCNDWDQBDQNR@SNRC@UHC@BHUHK @OQDRDMS@
QDPTDQHLDMSN. ! -NBNMBDQMDMSD@NSDL@ KTYC@RMNQL@R@OKHBUDHR ¤BNQQDSN
@ƥQL@QPTD¤B@RNCD
a) cancelamento da inscrição como advogado.
A HLODCHLDMSN@NDWDQB¨BHNOQNƥRRHNM@K L@MSHC@@HMRBQH¢NM@. !
B KHBDM¢@CNDWDQB¨BHNC@@SHUHC@CDOQNƥRRHNM@K
d) penalidade de exclusão por doença.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “c”.

c) Cancelamento da inscrição: Terá lugar sempre que o advogado: a) a requerer; b) sofrer penalidade de exclusão; c) falecer; d) passar a exercer, em caráter
definitivo, atividade incompatível com a advocacia; e) perder qualquer dos requisitos necessários para a inscrição (art. 11 da Lei nº 8.906/94).
Cancelamento por não pagamento de anuidade: O advogado, regularmente notificado, que não quitar os débitos relativos às anuidades, sofrerá pena de suspensão. Em ocorrendo três suspensões,
atinentes ao não pagamento de anuidades distintas, será cancelada
sua inscrição (arts. 34, XXIII, 37, I, e 38, I, da Lei nº 8.906/94 c/c.
art. 22, parágrafo único, do Regulamento Geral).

` Atenção:
RB@TR@RPTD@TSNQHY@L@KHBDM¢@OQNƥRRHNM@KRNO@RR@FDHQ@RSDLONQQH@R @NSDLONDLPTD@RB@TR@RPTDKDU@L@NB@MBDK@LDMSNC@HMRBQH¢NOQNƥRRHNM@KSDMCDL@
RDQCDƥMHSHU@R

` Como o assunto foi tratado pela FGV?
.$W@LDCD.QCDLBNAQNT DLL@HRCDTL@NONQSTMHC@CD NBNMGDBHLDMSN ONQO@QSD
CNB@MCHC@SN C@RGHO®SDRDRCDB@MBDK@LDMSNC@HMRBQH¢NOQNƥRRHNM@K %NQ@LENQLTladas as seguintes questões:
(FGV/OAB/2010) %AHN @CUNF@CNBNLL@HRCDCDY@MNRCDDEDSHU@@SHUHC@CD NAS¤L
@ HMCHB@¢N C@ . ! O@Q@ BNMBNQQDQ ODKN PTHMSN BNMRSHSTBHNM@K  U@F@ QDRDQU@C@ MN
LAHSNCD3QHATM@KCD)TRSH¢@ -NBTQRNCNOQNBDRRNS@LA¤LNAS¤L@HMCHB@¢NCN
3QHATM@KDUDL@RDQMNLD@CNODKN&NUDQM@CNQCN$RS@CN HMFQDRR@MCNMNRPT@CQNR
CN/NCDQ)TCHBHQHN #H@MSDCHRRN KTYC@RMNQL@RDRS@STSQH@RNBNQQDQ
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a) o cancelamento da inscrição como advogado.
b) a suspensão até que cesse a incompatibilidade.
B NKHBDMBH@LDMSNCNOQNƥRRHNM@K
d) a passagem para a reserva do quadro de advogados.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “a”.

(FGV - Exame de Ordem 2012.4) )NR¤C@2HKU@ @CUNF@CNQDMNL@CN ¤@BNLDSHCNONQ
CNDM¢@LDMS@KBNMRHCDQ@C@ODK@TM@MHLHC@CDCNRL¤CHBNRBNLNHMBTQUDK ODQCDMdo suas faculdades de discernimento e sendo considerado absolutamente incapaz
ONQRDMSDM¢@ITCHBH@K
-NRSDQLNRC@RQDFQ@RDRS@STSQH@R RT@HMRBQH¢NBNLN@CUNF@CNRDQ
a) suspensa até laudo médico sobre a doença portada.
b) cancelada diante da incurabilidade da doença.
B DWSHMS@ONQCDBHRNCDITMS@L¤CHB@BNMUNB@C@O@Q@S@KƥL
C RTRODMR@SDLONQ@QH@LDMSDO@Q@@U@KH@¢NODKN"NMRDKGN2DBBHNM@K
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “b”.

(FGV - Exame de Ordem 2011.2) KBHCDR  @CUNF@CN CD KNMF@ C@S@  QDRNKUD QD@KHY@Q
BNMBTQRNO@Q@N,HMHRS¤QHN/µAKHBN UHMCN@RDQ@OQNU@CNDLOQHLDHQNKTF@Q  O®RNR
SQLHSDR KDF@HR  ¤ CDRHFM@C@ C@S@ O@Q@ @ RT@ ONRRD  BHQBTMRSMBH@ PTD @B@QQDS@ RDT
QDPTDQHLDMSN O@Q@ RTRODMCDQ RT@ HMRBQH¢N MNR PT@CQNR C@ . !  N PTD UDL @ RDQ
HMCDEDQHCN -NB@RNDLBNLDMSN DLQDK@¢N@ KBHCDR BNMƥFTQ@ RDRHST@¢NCD
a) cancelamento da inscrição por assunção de cargo incompatível.
b) suspensão da inscrição até a aposentadoria do membro do Ministério Público.
c) suspeição enquanto permanecer no cargo.
C HMBNLO@SHAHKHC@CD ONCDMCN@ST@Q BNLN@CUNF@CN DLCDSDQLHM@C@RRHST@¢°DR
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “a”.

1.1.4 Atos privativos da advocacia
São atos privativos da advocacia: a) postulação perante os órgãos do Poder
Judiciário; b) atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica (art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.906/94).
Exceções legais: Pode qualquer indivíduo, independentemente do
patrocínio de advogado: I – impetrar “habeas corpus” (art. 1º, §1º,
da Lei nº 8.906/94), II – propor ação de alimentos (art. 2º da Lei
5.478/68 – dispositivo de vigência discutível), III – postular perante a Justiça do Trabalho (art. 791 da CLT), IV – demandar perante Juizados Especiais Cíveis, nos casos autorizados em lei (art.
9º da Lei nº 9.099/95 c/c art. 10 da Lei 10.259/2001) e V – celebrar acordos (a transação é ato de direito material).
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Efeitos do julgamento da ADIn 1.127-8 em relação ao inciso I
do art. 1ºda Lei nº 8.906/94: Em sua redação originária, o inciso
I do art. 1º da Lei nº 8.906/94/95 estabelecia que “São atividades
privativas de advocacia... a postulação a qualquer órgão do Poder
Judiciário e aos juizados especiais”. Pois bem, no julgamento da
ADIn 1127-8, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a expressão “juizados especiais” foi revogada com a entrada em vigor do
art. 9º da Lei Federal nº 9.099/95 (que permite a postulação direta
da parte nas causas de valor até 20 salários mínimos), bem assim
que a expressão “qualquer” traduz inconstitucionalidade, pois,
como já aduzido anteriormente, em determinados atos processuais
a presença do advogado pode ser, excepcionalmente, dispensada.
Postulação perante órgãos administrativos: em linha de princípio, a postulação perante órgãos da administração pública pode ser
feita por qualquer pessoa (art. 1º da Lei nº 8.906/94).
Obrigatoriedade da atuação de advogado em processos administrativos disciplinares: Malgrado em setembro de 2007 o Superior Tribunal de Justiça tenha editado súmula no sentido de que “É
obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo
administrativo disciplinar” (Súmula 343 do STJ), poucos meses depois, em sentido diametralmente oposto, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento segundo o qual “A falta de defesa técnica
por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
constituição” (Súmula vinculante nº 5 do STF).

Súmula 343 do STJ: “É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar”.

Súmula vinculante nº 05 do STF:“A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a constituição”.

É também privativa de advogado a atividade de elaboração de
contratos em geral: no caso de atos constitutivos de sociedades, sob
pena de nulidade, deve haver a assinatura de advogado (art. 1º,
§2º, da Lei nº 8.906/94 – a constitucionalidade deste dispositivo
foi confirmada pelo STF, por escassa maioria, no julgamento da
ADIn 1127-8). De mais a mais, dispõe o Provimento nº 66/88 da
OAB: “Art. 2º. É privativo dos advogados inscritos nos quadros da
16
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Ordem o assessoramento jurídico nas transações imobiliárias e na
redação de contratos e estatutos de sociedades civis e comerciais...”.
Função de diretoria e gerência jurídicas em empresas é atividade privativa de advogado? Sim, seja a empresa pública, privada
ou paraestatal (inclusive instituições financeiras), somente podem
exercer estas funções advogados regularmente inscritos na OAB.
(art. 7º do Regulamento Geral da Advocacia).
São válidos os atos privativos da advocacia quando praticados
por pessoa que não é advogado? Não, encontram-se eles maculados por nulidade absoluta. Da mesma forma, são nulos os atos
praticados por advogado suspenso, licenciado, impedido ou incompatível (art. 4º da Lei nº 8.906/94).

` Como o assunto foi tratado pela FGV?
-N$W@LDCD.QCDL OQNBTQNT RD@EDQHQNRBNMGDBHLDMSNRCNB@MCHC@SN@BDQB@CNR
@SNR B@QFNRDETM¢°DROQHU@SHU@RC@@CUNB@BH@ $HRPTDRS°DRENQLTK@C@R
(FGV - Exame de Ordem 2012.4) +@TQ@ @CUNF@C@M@QD@DLOQDR@QH@K @O®RBNMBKTHQ
NLDRSQ@CNDLQDMNL@C@HMRSHSTH¢NCDDMRHMNRTODQHNQ ¤BNMUHC@C@O@Q@HMSDFQ@Q@
DPTHODCD@RRDRRNQH@ITQ¨CHB@C@DLOQDR@*2 -NCH@C@DMSQDUHRS@ƥM@K ¤HMPTHQHC@
ODKN&DQDMSD)TQ¨CHBNC@DLOQDR@ A@BG@QDKDL#HQDHSN RDLHMRBQH¢NM@.QCDLCNR
CUNF@CNRCN!Q@RHK @ODR@QCDNLDRLNSDQKNFQ@CN¥WHSNMN$W@LDCD.QCDL
.ARDQU@CNS@KQDK@SN BNMRN@MSD@RMNQL@RCN1DFTK@LDMSN&DQ@KCN$RS@STSNC@ CUNB@BH@DC@. ! @RRHM@KD@@ƥQL@SHU@BNQQDS@
@ .A@BG@QDKDL#HQDHSNONCDDWDQBDQ@RETM¢°DRCD&DQ¥MBH@)TQ¨CHB@LDRLNPTD
MNSDMG@NRQDPTHRHSNRO@Q@HMFQDRRNM@.QCDLCNR CUNF@CNR
b) A função de Gerente Jurídico é privativa de advogados com regular inscrição nos
quadros da Ordem dos Advogados.
B .A@BG@QDKDL#HQDHSN B@RNOQDDMBG@NRQDPTHRHSNRKDF@HR HMBKTRHUD@OQNU@¢NDL
$W@LDCD.QCDL ONCDDWDQBDQETM¢°DRCD&DQDMSD)TQ¨CHBN@MSDRC@HMRBQH¢NM@
Ordem dos Advogados.
C ETM¢NCD&DQDMSD)TQ¨CHBN BNLN¤CDBNMƥ@M¢@C@DLOQDR@ ONCDRDQDWDQBHC@
por quem não tem formação na área.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “b”.

(FGV - Exame de Ordem 2012.3)/@TKN A@BG@QDKDL#HQDHSN DWDQBDTQDKDU@MSDRB@QFNRMN/NCDQ$WDBTSHUNC@RSQ¥RDREDQ@RCD&NUDQMN @CPTHQHMCNOQNETMCNBNMGDBHLDMSN RNAQD @R @SHUHC@CDR HMSDQM@R C@ CLHMHRSQ@¢N /µAKHB@  O®R @ONRDMS@Q RD 
RDLQDPTDQDQHMRBQH¢NMNRPT@CQNRC@. ! DRS@ADKDBDRDQUH¢NCDBNMRTKSNQH@ITQ¨CHB@ SDMCN@MF@QH@CNUQHNRBKHDMSDRCDRCDNODQ¨NCNC@HM@TFTQ@¢NC@RT@@SHUHC@CD
#D@BNQCNBNLNM@QQ@CNDNARDQU@C@R@RMNQL@RDRS@STSQH@R @RRHM@KD@@ƥQL@SHU@
correta.
@ #DMSQD@R@SHUHC@CDROQHU@SHU@RCN@CUNF@CNHMBKTDL RD@ONRSTK@¢NITCHBH@KD@
@RRDRRNQH@ITQ¨CHB@ L@RMN@BNMRTKSNQH@
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A .A@BG@QDKDL#HQDHSN@ONRDMS@CNMNSDLUDC@CNPT@KPTDQOQSHB@CD@SHUHC@CD
ITQ¨CHB@ LDRLNMNHMRBQHSNMNRPT@CQNRC@. ! 
B .@CUNF@CN@ST@M@@SHUHC@CDITCHBH@KOTFM@MCNODK@CDEDR@CNRHMSDQDRRDRCNR
RDTRBKHDMSDRDM@BNMRTKSNQH@ITQ¨CHB@
C R@SHUHC@CDROQHU@SHU@RCN@CUNF@CNHMBKTDL@@RRDRRNQH@ITQ¨CHB@ @CHQD¢NITQ¨dica e a atuação nos Juizados Especiais.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “c”.

Estagiários: os estagiários podem praticar, desde que assistidos
por advogado, todos os atos privativos da advocacia (art. 3º, §2º,
da Lei nº 8.906/94 c/c. art. 29, caput, do Regulamento Geral).
Isoladamente, podem desenvolver determinadas atividades: a) retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga;
b) obter certidões; e c) assinar petições de juntada de documentos
(art. 29, §1º, do Regulamento Geral). Entende-se por estagiário
o acadêmico de direito, ou mesmo bacharel (obviamente ainda
não qualificado como advogado), que obtenha, a este título, inscrição junto à Ordem dos Advogados (art. 9º da Lei nº 8.906/94).
No âmbito disciplinar, o advogado pode vir a responder pelos atos
praticados pelos seus estagiários, eis que lhe cabe assistir as respectivas atuações profissionais.

` Como o assunto foi tratado pela FGV?
.$W@LDCD.QCDLBNAQNTNBNMGDBHLDMSN ONQO@QSDCNB@MCHC@SN @BDQB@C@ONRRHAHKHC@CDCN@CUNF@CNUHQ@QDRONMCDQ MNLAHSNCHRBHOKHM@Q ONQ@SNOQ@SHB@CNODKN
seu estagiário. Formulou-se a seguinte questão:
(FGV - Exame de Ordem 2011.1))TUDM@K DRS@FHQHNQDFTK@QLDMSDHMRBQHSNMNR0T@CQNRC@. ! DLOQNBDRRNMNPT@KRDDMBNMSQ@HMCHB@CNBNLNS@K QDSHQ@CNB@QS®QHNNR
@TSNRCNOQNBDRRN CDHW@MCNCDCDUNKU¥ KNRMNOQ@YNKDF@K 1DFTK@QLDMSDHMSHL@CN 
L@MS¤L@RT@HM¤QBH@ $LSDQLNRCHRBHOKHM@QDR ¤BNQQDSN@ƥQL@QPTD
a) o estagiário não sofre sanções disciplinares.
b) o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso.
B MNGCHEDQDM¢@M@@ST@¢NCNDRS@FHQHNDCN@CUNF@CNO@Q@DEDHSNCDR@M¢°DR
disciplinares.
C MNB@RNDLSDK@ MNG@UDQPT@KPTDQR@M¢NMDL@N@CUNF@CNMDL@NDRS@FHQHN
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “b”.

"NAQNT RD S@LA¤LDLRDCDCD$W@LDCD.QCDL NBNMGDBHLDMSNCNB@MCHC@SN@BDQB@ CNR KHLHSDR C@ @ST@¢N OQNƥRRHNM@K CN DRS@FHQHN  0T@MSN @ DRRD @RODBSN  ENQ@L
elaboradas as seguintes questões:
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Advocacia

Capítulo I

(FGV - Exame de Ordem 2013.2) %DQQ@QH¤@KTMNCDRS@B@CNMNBTQRNCD#HQDHSN SDMCN 
MNCDBNQQDQCNR@MNR BNMRDFTHCNUQHNRS¨STKNRTMHUDQRHSQHNR CDMSQDDKDR LDC@KG@R
DBDQSHƥB@CNR (MCHB@CNO@Q@QDOQDRDMS@Q@4MHUDQRHC@CDDLPTDDRSTCNT ENHOQDLH@do em evento internacional sobre arbitragem. A repercussão desse fato aumentou
RDTOQDRS¨FHND ONQHRRN QDBDADTMTLDQNRNRBNMUHSDRO@Q@SQ@A@KG@QDLCHUDQRNRDRBQHS®QHNRCD@CUNB@BH@  BDHSNNBNMUHSDCDTLCDKDR O@RRNT@QDCHFHQLHMTS@RCDBNMSQ@SNR RDLOQDBNLRTODQUHRNCDTL@CUNF@CN  O®RTL@MNCDDRSFHN BNMPTHRSNT
@ BNMƥ@M¢@ CNR @CUNF@CNR CN RDT RDSNQ D O@RRNT @ SDQ @TSNMNLH@ B@C@ UDY L@HNQ 
#H@MSD CDRR@R BHQBTMRSMBH@R  O@RRNT @ BG@MBDK@Q BNMSQ@SNR RDL @ HMSDQEDQ¥MBH@ CD
advogado.
-NRSDQLNRCN$RS@STSNC@ CUNB@BH@ NDRS@FHQHNCDUD@ST@Q
@ @TSNMNL@LDMSD @O®RTL@MNCDDRSFHN
A BNMITMS@LDMSDBNLTL@CUNF@CN DLSNCNRNR@SNRC@@CUNB@BH@
B @TSNMNL@LDMSD DL@KFTMR@SNRODQLHSHCNRODKN@CUNF@CN
C UHMBTK@CN@N@CUNF@CNDL@SNRITCHBH@HR L@RMNDL@SNRBNMSQ@ST@HR
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “b”.

(FGV - Exame de Ordem 2012.1 – prova reaplicada em Duque de Caxias/RJ) -NRSDQLNRC@RMNQL@RCN1DFTK@LDMSN&DQ@KCN$RS@STSNC@ CUNB@BH@DC@. ! NDRS@FHário poderá isoladamente realizar o seguinte ato:
a) atuar em audiências nos Juizados Especiais representando os clientes do escritório.
A NASDQBNLNR"GDEDRCD2DBQDS@QH@RBDQSHC°DRCDOD¢@RCDOQNBDRRNRDLBTQRN
B RTRSDMS@QNQ@KLDMSDNRQDBTQRNRMNRSQHATM@HR PT@MCNB@A¨UDK@CDEDR@NQ@K
d) assinar petições iniciais ou contestações quando incluído no instrumento de mandato.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “b”.

1.1.5 Direitos do advogado
O advogado goza de algumas prerrogativas, todas elas destinadas à garantia
da autonomia e eficiência do exercício da advocacia. As principais encontram-se
listadas no art. 7º da Lei nº 8.906/94. São direitos do advogado:
I – exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica
e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia,

Relativização da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado: Presentes indícios de autoria e materialidade
da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado, em decisão motivada,
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5NK Ŕ$RS@STSNC@. !DSHB@/QNƥRRHNM@K

expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo,
em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado,
bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham
informações sobre clientes (§6º do art. 7º da lei nº 8.906/94 – inserido pela Lei nº 11.767/2008).
Limites à relativização da inviolabilidade do escritório ou local
de trabalho do advogado: Tal relativização não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo
crime que deu causa à quebra da inviolabilidade (§7º do art. 7º da
lei nº 8.906/94 – inserido pela Lei nº 11.767/2008)

` Como o assunto foi tratado pela FGV?
.$W@LDCD.QCDLBNAQNT DLL@HRCDTL@NONQSTMHC@CD DW@S@LDMSDNBNMGDBHLDMSN ONQO@QSDCNB@MCHC@SN CNRKHLHSDRDWHRSDMSDRDLQDK@¢NHMUHNK@AHKHC@CDCN
DRBQHS®QHNNTKNB@KCDSQ@A@KGNCN@CUNF@CN %NQLTKNT RD@RDFTHMSDPTDRSN
(FGV/OAB/2010-3) O advogado Ademar é surpreendido por mandado de busca e
@OQDDMRN CNR CNBTLDMSNR FT@QC@CNR MN RDT DRBQHS®QHN  CD ENQL@ HMCHRBQHLHM@C@ 
O®R ODRPTHR@  UDQHƥB@ PTD DWHRSD OQNBDRRN HMUDRSHF@MCN TL CNR RDTR BKHDMSDR D @
DKDLDRLN  ODR@QCHRRN NRCNBTLDMSNRCDSNC@@RT@BKHDMSDK@ENQ@L@OQDDMCHCNR 
#H@MSDCNM@QQ@CN ¤BNQQDSN@ƥQL@QPTD
@ @OQSHB@¤BNQQDS@ DLETM¢NCD@HMUDRSHF@¢N@SHMFHQN@CUNF@CN
b) a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta.
B @OQNSD¢N@NDRBQHS®QHNCN@CUNF@CNMNRDHMBKTHM@GHO®SDRDUDQR@C@
C GNTUDDWBDRRNM@@OQDDMRNCDSNCNRNRCNBTLDMSNRC@BKHDMSDK@CN@CUNF@CN
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “d”.

(FGV - Exame de Ordem 2012.2) .DRBQHS®QHN KOG@ !DS@D&@L@ CUNF@CNR RRNBH@CNR  DRODBH@KHY@CN DL @CUNB@BH@ BQHLHM@K  ENH @KUN CD LDCHC@ B@TSDK@Q CD ATRB@
DL@OQDDMRN CDSDQLHM@C@ONQITHYBQHLHM@K MNLAHSNCD@¢NODM@KDLPTDCHUDQRNRBKHDMSDRCNDRBQHS®QHNƥFTQ@U@LBNLN@BTR@CNR .L@FHRSQ@CNETMC@LDMSNT
a decisão de deferimento da medida de busca e apreensão apontando a gravidade
CNR BQHLDR @SQHAT¨CNR ODKN ,HMHRS¤QHN /µAKHBN @NR @BTR@CNR  BKHDMSDR CN DRBQHS®QHN
DLPTDRSN ADLBNLN@HLONRRHAHKHC@CDCDNASDM¢N ONQNTSQNRLDHNR CDOQNU@
CNRBQHLDRONQDKDROQ@SHB@CNR "NMRHCDQ@MCNNPTDCHRO°DL@RMNQL@R@OKHBUDHR
GHO®SDRD @RRHM@KD@@KSDQM@SHU@BNQQDS@
@ HMUHNK@AHKHC@CDCDDRBQHS®QHNRCD@CUNB@BH@¤@ARNKTS@ RDMCNHKDF@KDHMBNMRSHSTBHNM@K DLPT@KPTDQGHO®SDRD @QD@KHY@¢NCDLDCHC@CDATRB@D@OQDDMRNDL
seu interior.
A  HMUHNK@AHKHC@CD CD DRBQHS®QHNR CD @CUNB@BH@ ¤ QDK@SHU@  ONCDMCN RD CDSDQLHM@Q
LDCHC@CDATRB@D@OQDDMRNDLRDTHMSDQHNQPT@MCNGNTUDQBDQSDY@CDPTDRDQN
DMBNMSQ@C@ROQNU@RCNBQHLDOQ@SHB@CNODKNBKHDMSDCN@CUNF@CNPTD@KHSQ@A@KGD
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B

Capítulo I

HMUHNK@AHKHC@CDCDDRBQHS®QHNRCD@CUNB@BH@¤QDK@SHU@ ONCDMCN RDCDSDQLHM@Q
LDCHC@CDATRB@D@OQDDMRNDLRDTHMSDQHNQPT@MCNGNTUDQHMC¨BHNRCD@TSNQH@DL@SDQH@KHC@CDC@OQSHB@CDBQHLDONQO@QSDCD@CUNF@CNPTD@KHSQ@A@KGD 
RDMCN MNDMS@MSNUDC@C@@TSHKHY@¢NCDCNBTLDMSNRODQSDMBDMSDR@BKHDMSDRCN
@CUNF@CNHMUDRSHF@CN PT@MCNNRLDRLNRMNDRSDI@L ONQRT@UDY RNAENQL@K
investigação.

C HMUHNK@AHKHC@CDCDDRBQHS®QHNRCD@CUNB@BH@¤QDK@SHU@ ONCDMCN RDCDSDQLHM@Q
LDCHC@CDATRB@D@OQDDMRNDLRDTHMSDQHNQPT@MCNGNTUDQHMC¨BHNRCD@TSNQH@
DL@SDQH@KHC@CDC@OQSHB@CDBQHLDONQO@QSDCD@CUNF@CNPTD@KHSQ@A@KGD -DRSDB@RN @F@Q@MSH@C@HMUHNK@AHKHC@CDQDRS@@ARNKTS@LDMSD@E@RS@C@ MNG@UDMCN
limites para a realização da medida.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “c”.

III – comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem
procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;
` Como o assunto foi tratado pela FGV?
.$W@LDCD.QCDLBNAQNT DLL@HRCDTL@NONQSTMHC@CD DW@S@LDMSDNBNMGDBHLDMSN ONQO@QSDCNB@MCHC@SN CNCHQDHSNCN@CUNF@CNCDBNLTMHB@Q RDBNLBKHDMSDR
OQDRNR @HMC@PTDMNONRRT@HMRSQTLDMSNCDL@MC@SN %NQLTK@Q@L RD@RRDFTHMSDR
questões:
(FGV - Exame de Ordem 2012.4 – prova reaplicada em Ipatinga/MG))NR¤ @CUNF@CN
QDB¤L ENQL@CN ¤BNMSQ@S@CNO@Q@CDEDMCDQNRHMSDQDRRDRCD"KTCHNPTDENQ@OQDRN
DLƦ@FQ@MSD ONQBQHLD@ƥ@M¢UDK DRS@MCNODMCDMSDNU@KNQC@ƥ@M¢@ #HQHFHMCN RD
@NKNB@KNMCDRDTBKHDMSDDRSCDSHCN @OQDRDMS@ RD@TSNQHC@CDDRS@S@KBNLODSDMSD
DQDPTDQDMSQDUHRS@ODRRN@KBNL"KTCHN  @TSNQHC@CD@ƥQL@PTDRNLDMSDONCDQ
autorizar o seu ingresso mediante a apresentação do instrumento de mandato.
-NRSDQLNRCN$RS@STSNC@ CUNB@BH@ N@CUNF@CN MDRRDB@RN CDUD
a) assentar que pode entrevistar-se com seu cliente mesmo sem procuração.
b) contatar a família para que apresente o instrumento de procuração.
B @FT@QC@Q@ƥW@¢NC@ƥ@M¢@O@Q@DMSQDUHRS@Q RDBNLRDTBKHDMSDDLKHADQC@CD
d) aduzir que nesses casos tem prazo para apresentação de procuração.
Obs: A resposta correta encontra-se na alternativa “a”.

(FGV - Exame de Ordem 2012.1 – prova reaplicada em Duque de Caxias/RJ) Terêncio
¤BNMUNB@CN @@KS@RGNQ@RC@MNHSD O@Q@@RRHRSHQBKHDMSDPTDRDDMBNMSQ@QDBNKGHCN
OQDRNDLCDKDF@BH@CDONK¨BH@ SDMCNBNLO@QDBHCN@NKNB@KO@Q@SDQBH¥MBH@C@R@BTR@¢°DRDWHRSDMSDRDBNMS@S@QNRDTBKHDMSD  N@CDMSQ@QNQDBHMSN DMBNMSQ@OQDRDMSDR
CNHR@FDMSDRONKHBH@HRCDOK@MSN DRS@MCNNRCDL@HRDLCHKHF¥MBH@RO@Q@NDRBK@QDBHmento de crimes ocorridos durante o dia. Os agentes informam que somente poderia
ocorrer o contato com o cliente quando o delegado retornasse de uma das diligênBH@R NPTDDRS@QH@M@HLHM¥MBH@CDNBNQQDQ -NBNMBDQMDMSD@NSDL@ KTYC@RMNQL@R
@OKHBUDHR ¤BNQQDSN@ƥQL@QPTD
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