
 

1 
    

 

 

 

 

RESUMO 

Das Infrações         

e Sanções 

Disciplinares 
Estatuto e Ética Profissional 

 
 

 

 



  

2 
    

 

Índice 
Das Infrações e Sanções Disciplinares ............................................................................................................... 3 

Objetivo ......................................................................................................................................................... 3 

Legislação ...................................................................................................................................................... 3 

Modalidades de Sanções Disciplinares (EAOAB, art. 35)............................................................................... 3 

Censura (EAOAB, art. 36) ................................................................................................................................... 4 

Infrações previstas no art. 36, I (EAOAB, art. 34, I a XVI e XXIX) ................................................................... 4 

Suspensão (EAOAB, art. 37) ............................................................................................................................... 7 

Infrações previstas no art. 37, I (EAOAB, art. 34, XVII a XXV) ........................................................................ 7 

Exclusão (EAOAB, art. 38) .................................................................................................................................. 8 

Infrações previstas no art. 38, II (EAOAB, art. 34, XXVI a XXVIII) ................................................................... 8 

Multa (EAOAB, art. 39) ...................................................................................................................................... 9 

Técnicas de Memorização ............................................................................................................................... 10 

Legenda ....................................................................................................................................................... 10 

 

 

 



Estatuto e Ética – Infrações e Sanções Disciplinares  

3 
    

Das Infrações e Sanções Disciplinares 
 

Objetivo 
 

Neste caderno iremos abordar as infrações e sanções disciplinares previstas 

na Lei Nº 8.906/94. A referida lei dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB). 

   

Legislação 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de Sanções Disciplinares (EAOAB, art. 35) 
 

 

Arts. 34 a 43

EAOAB

Leitura 
imprescindível

I - Censura

II - Suspensão

III - Exclusão

IV - Multa
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Censura (EAOAB, art. 36) 
 

 

 

A censura é a mais leve das sanções, sendo cabível nos seguintes casos: 

 

 
 

Infrações previstas no art. 36, I (EAOAB, art. 34, I a XVI e XXIX) 
 

I - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
inscritos, proibidos ou impedidos 

II - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei 

III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber 

IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros 

V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em 
que não tenha colaborado 

VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na 
inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior 

VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional 

VIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado 
contrário 

IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio 

X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione 

XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia 

XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade 
da Defensoria Pública 

XIII - fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas 
pendentes 

XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, 
documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa 

XV - fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como 
crime 

XVI - deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da Ordem, 
em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado 

(...) 

XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação 
 

#MasterDica: Importante ressaltar que a censura pode ser convertida em advertência, em 

ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância 

atenuante. As circunstâncias atenuantes estão previstas no art. 40, do EAOAB. 

A
rt

. 3
6

, E
A

O
A

B

I - infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34

II - violação a preceito do Código de Ética e Disciplina

III - violação a preceito desta lei, quando para a infração 
não se tenha estabelecido sanção mais grave
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Como as infrações puníveis com censura foram cobradas: 
   FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

O estagiário Marcos trabalha em determinado escritório de advocacia e participou 

ativamente da elaboração de determinada peça processual que estava para ser analisada pelo 

magistrado da Vara em que o processo tramitava, assinando, ao final, a petição, em conjunto 

com alguns advogados do escritório. Como conhecia muito bem a causa, resolveu falar com o 

magistrado com o objetivo de ressaltar, de viva voz, alguns detalhes relevantes. Quando o 

magistrado percebeu que estava recebendo o estagiário do escritório, e não um dos 

advogados que atuava na causa, informou ao estagiário que não poderia tratar com ele sobre 

o processo, solicitando que os advogados viessem em seu lugar, se entendessem necessário. 

Marcos, muito aborrecido, afirmou que faria uma representação contra o magistrado, por 

entender que suas prerrogativas profissionais foram violadas. A respeito da conduta de 

Marcos, assinale a opção correta. 

a) Marcos teve sua prerrogativa profissional violada, pois é direito do advogado e do estagiário 

inscrito na OAB dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, 

independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. 

b) Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas deve dirigir-se 

diretamente ao magistrado quando os advogados que atuam na causa estiverem 

impossibilitados de fazê-lo, sendo a atuação do estagiário subsidiária em relação à atuação do 

advogado. 

c) Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito 

de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, 

independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. 

Ao contrário, Marcos praticou ato excedente à sua habilitação e, em razão disso, ficará 

impedido, posteriormente, de obter sua inscrição definitiva como advogado. 

d) Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito 

de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, 

independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. 

Ao contrário, Marcos praticou ato excedente à sua habilitação e deve ser punido com pena de 

censura. 

Gabarito: D 
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FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

Pedro, em determinado momento, recebeu uma proposta de Antônio, colega de colégio, que 

se propôs a agenciar a indicação de novos clientes, mediante pagamento de comissão, a ser 

retirada dos honorários cobrados aos clientes, nos moldes da prática desenvolvida entre 

vendedores da área comercial. Com base no caso relatado, observadas as regras do Estatuto 

da OAB, assinale a afirmativa correta. 
 

a) O advogado pode aceitar a sugestão, tendo em vista a moderna visão mercantil da profissão. 

b) Caso a Seccional da OAB autorize, registrando avença escrita entre o advogado e o 

agenciador, é possível. 

c) Sendo publicizada a relação entre o advogado e o agenciador, está preenchido o requisito 

legal. 

d) Há vedação quanto ao agenciamento de clientela, sem exceções. 

Gabarito: D 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

Ao final de audiência de instrução e julgamento realizada em determinada vara criminal, o juiz 

solicita que o advogado não deixe o recinto, bem como que ele atue em outras duas audiências 

que ali seriam realizadas em seguida. O advogado recusa-se a participar das outras duas 

audiências mencionadas, até mesmo por haver Defensor Público disponível. Com base no caso 

exposto, assinale a afirmativa correta. 
 

a) O advogado não cometeu infração ética, porque apenas resta configurada infração 

disciplinar na recusa do advogado a prestar assistência jurídica quando há impossibilidade da 

Defensoria Pública. 

b) O advogado cometeu infração ética, porque ele já estava na sala de audiências. 

c) O advogado não cometeu infração ética, porque é vedado ao advogado participar de duas 

audiências sucessivas. 

d) O advogado cometeu infração ética, porque ele tem o dever de contribuir para a boa 

administração da justiça. 

Gabarito: A 
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Suspensão (EAOAB, art. 37) 
A suspensão é a sanção que acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo 

o território nacional, podendo ser por prazo determinado (30 dias a 12 meses) ou 

indeterminado (dependendo da infração ética). Será cabível nos seguintes casos: 

 

 

 

 

 

Infrações previstas no art. 37, I (EAOAB, art. 34, XVII a XXV) 
 

XVII - prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado 
a fraudá-la 

XVIII - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta; 
XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem 
expressa autorização do constituinte 
XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta 
pessoa 
XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de 
terceiros por conta dele 

XXII - reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança 

XXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de 
regularmente notificado a fazê-lo 
XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional 

XXV - manter conduta incompatível com a advocacia 
 

#IMPORTANTE: Segundo o § ú, do art. 34, considera-se conduta incompatível: a) prática reiterada 
de jogo de azar, não autorizado por lei; b) incontinência pública e escandalosa; c) embriaguez ou 
toxicomania habituais. 

 

#MasterDica1: Importante salientar que nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a 

suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção 

monetária. Além disso, na hipótese do inciso XXIV do art. 34, a suspensão perdura até que 

preste novas provas de habilitação. 

#MasterDica2: O advogado suspenso, durante o cumprimento da sanção, não poderá praticar 

nenhuma das atividades privativas da advocacia, sob pena de exercício ilegal da profissão. 

Ademais, o fato de estar suspenso não irá desobriga-lo de pagar a anuidade da OAB. 

 

 

A
rt

. 3
7

, E
A

O
A

B

I - infrações definidas nos incisos  XVII a XXV do art. 34

II - reincidência em infração discipliinar
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Como foi abordado no Exame de Ordem: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

Determinado advogado, valendo‐se dos poderes para receber, que lhe foram outorgados pelo 

autor de certa demanda, promove o levantamento da quantia depositada pelo réu e não presta 

contas ao seu cliente, apropriando‐se dos valores recebidos. Por tal infração disciplinar, qual 

a sanção prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB? 

a) Censura, com possibilidade de conversão em advertência, caso o advogado infrator preste 

contas ao seu cliente antes do fim do processo disciplinar instaurado na OAB. 

b) Suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias a 12 (doze) meses, perdurando a suspensão até que 

o advogado satisfaça integralmente a dívida. 

c) Suspensão pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

d) Exclusão. 

Gabarito: B 

Exclusão (EAOAB, art. 38) 
  

A exclusão é a sanção que implica, como o próprio nome diz, a retirada compulsória do 

advogado dos quadros da OAB. Por ser grave, somente será aplicada por votos 

favoráveis à sua incidência de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. 

Caberá nas seguintes hipóteses:  

 

 

 

 

 

Infrações previstas no art. 38, II (EAOAB, art. 34, XXVI a XXVIII) 
 

XXVI - fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB 

XXVII - tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia 
XXVIII - praticar crime infamante 

 
#MasterDica: Importante salientar que uma vez excluído, o advogado somente poderá 

retornar à OAB após sujeitar-se ao processo de reabilitação.  
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I - aplicação, por três vezes, de suspensão

II - infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34
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Como foi abordado no Exame de Ordem: 
 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

Ao requerer sua inscrição nos quadros da OAB, Maria assinou e apresentou declaração em 

que afirmava não exercer cargo incompatível com a advocacia. No entanto, exercia ela ainda 

o cargo de Oficial de Justiça no Tribunal de Justiça do seu Estado. Pouco tempo depois, já bem 

sucedida como advogada, pediu exoneração do referido cargo. No entanto, um desafeto seu, 

tendo descoberto que Maria, ao ingressar nos quadros da OAB, ainda exercia o cargo de 

Oficial de Justiça, comunicou o fato à entidade, que abriu processo disciplinar para apuração 

da conduta de Maria, tendo ela sido punida por ter feito falsa prova de um dos requisitos para 

a inscrição na OAB. De acordo com o EAOAB, assinale a opção que indica a penalidade que 

deve ser aplicada a Maria. 

a) Maria não deve ser punida porque, ao tempo em que os fatos foram levados ao 

conhecimento da OAB, ela já não mais exercia cargo incompatível com a advocacia. 

b) Maria não deve ser punida porque o cargo de Oficial de Justiça não é incompatível com o 

exercício da advocacia, não tendo Maria, portanto, feito prova falsa de requisito para inscrição 

na OAB. 

c) Maria deve ser punida com a pena de suspensão, pelo prazo de trinta dias. 

d) Maria deve ser punida com a pena de exclusão dos quadros da OAB. 

Gabarito: D 

Multa (EAOAB, art. 39) 

 
A multa é sanção acessória, fixada cumulativamente com as de censura ou suspensão. 

Somente será aplicada quando existirem circunstâncias agravantes, previstas no art. 40, do 

EAOAB. Varia de 1 a 10 anuidades e o valor será revertido ao Conselho Seccional. 

#MasterDica: A multa JAMAIS será cumulada com a pena de exclusão. 
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Técnicas de Memorização 
 

 

Legenda 

 
 Todas as infrações que se relacionem com dinheiro ($) e FRIC, provocará a 

SUSPENSÃO. 

 Todas as infrações que se relacionem com FIC provocará a EXCLUSÃO. 

 E o que não constar no macete, será passível de CENSURA. 

 

 

Acredite em você! 

Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um vencedor. 

Assim, vá para o próximo caderno :) 

 

 

FRIC FIC 
 
 
 
 

Suspensão 
 

F 
Fraudar a lei  

 
 

$ R 
Reter autos 

I 
Inépcia profissional 

C 
Conduta incompatível 

 

 
 
 

Exclusão 
 

F 
Falsa prova de requisito 

I 
Inidoneidade moral 

C 
Crime infamante 

 

 
 

Censura 
 

 
o que sobrar 

#Exceção: art. 34, III, EAOAB -> Há dinheiro, mas é censura 


