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Ética da 
Advocacia

Prof .
Paulo Machado



Ética | Da atiViDaDE Da aDVOcacia

1.(CESPE – Exame de Ordem 2010.1)   Prescinde‑se de constituição de 
advogado regularmente inscrito na OAB para o ajuizamento de ação 

na 1ª instância da justiça do trabalho, ação, no valor de até vinte salários 
mínimos, no juizado especial cível,

a  e habeas corpus.

b  habeas corpus e ação popular.

c  habeas corpus e mandado de segurança.

d  e mandado de segurança.

Gabarito: A

Nível:   

Comentário: O ius postulandi, via de regra, está ligado ao advogado. Acontece 
que há casos em que a parte pode ir sozinha ao Poder Judiciário sem estar represen‑
tada por advogado.

Assim, além das hipóteses mencionadas no enunciado, entre outras, temos a impe‑
tração de habeas corpus em qualquer juízo ou tribunal (art. 1º, § 1º, do EAOAB).



Ética | Da atiViDaDE Da aDVOcacia

2.(CESPE – Exame de Ordem 2010.1)   Em obediência ao que dispõe o 
Estatuto da Advocacia e da OAB, o advogado que, por motivos pesso‑

ais, não mais deseje continuar patrocinando determinada causa deve:

a  renunciar ao mandato e continuar representando seu cliente por trinta dias, salvo 
se este constituir novo advogado antes do término do prazo.

b  fazer um substabelecimento sem reservas de poderes para outro advogado e depois 
comunicar o fato ao cliente.

c  comunicar ao cliente a renúncia ao mandato e funcionar no processo nos dez dias 
subsequentes, caso outro advogado não se habilite antes.

d  comunicar ao cliente a desistência do mandato e indicar outro advogado para a 
causa, o qual deve ser, obrigatoriamente, contratado pelo cliente.

Gabarito: C

Nível:   

Comentário: O gabarito é a letra C em atenção ao art. 5º, § 3º, do EAOAB.



Ética | Da atiViDaDE Da aDVOcacia

3.(FGV – VI Exame de Ordem)   Caio, próspero comerciante, contrata, 
para prestação de serviços profissionais de advocacia, Mévio, que se 

apresenta como advogado. O cliente outorga a devida procuração com po‑
deres gerais para o foro. Usando o referido instrumento, ocorre a proposi‑
tura de ação judicial em face de Trácio. Na contestação, o advogado do réu 
alega vício na representação, uma vez que Mévio não possui registro na 
OAB, consoante certidão que apresenta nos autos judiciais. Diante de tal 
circunstância, é correto afirmar que

a  os atos praticados pelo suposto advogado não ofendem qualquer dispositivo legal.

b  verificada a ausência de inscrição profissional, deverá ser outorgado prazo para sua 
regularização.

c  os atos praticados por Mévio são nulos, pois foram praticados por pessoa não ins‑
crita na OAB.

d  a declaração de nulidade dos atos processuais esgota o rol de atos sancionatórios.

Gabarito: C

Nível:   

Comentário: O art. 4º e seu parágrafo único trazem 5 grupos de pessoas que, 
caso venham a praticar atos privativos da advocacia, terão seus atos nulos.

Vejamos:

São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, 
sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

São também nulos os atos praticados por advogado impedido – no âmbito do impe‑
dimento – suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com 
a advocacia.



Ética | Da atiViDaDE Da aDVOcacia

4.(FGV – VI Exame de Ordem – Duque de Caxias)   A empresa Consumidor 
Ltda., composta por contadores, despachantes, arquitetos e engenhei‑

ros, divulga, semanalmente, sua agenda de defesa judicial dos direitos dos 
consumidores, não possuindo advogados nos seus quadros. Notificada pelo 
órgão seccional da OAB, alega que as atividades de consultoria jurídica não 
seriam privativas dos advogados. Diante desse quadro, à luz das normas es‑
tatutárias, é correto afirmar que é atividade privativa da advocacia

a  a postulação nos Juizados Especiais.

b  a consultoria e assessoria jurídicas.

c  a impetração de habeas corpus.

d  a divulgação conjunta da advocacia com outras atividades.

Gabarito: B

Nível:   

Comentário: Entre as atividades privativas da advocacia, arroladas no art. 1º do 
EAOAB, temos a consultoria, assessoria e direção jurídicas.

A impetração de habeas corpus em qualquer juízo ou tribunal não é ato privativo de 
advogado, podendo se feito por qualquer pessoa.



Ética | Da atiViDaDE Da aDVOcacia

5.(FGV – VII Exame de Ordem)   Mévio é advogado, especializado em cau‑
sas cíveis, exercendo a profissão por longos anos, tendo sobressaí‑

do na defesa dos seus clientes e percebendo, como remuneração, os seus 
honorários. Sendo figura conhecida no município, onde exerce a profissão 
e possui domicílio, é convidado a ministrar palestra em estabelecimentos 
de ensino, divulgando a atuação do advogado e sua posição na socieda‑
de. Um dos aspectos abordados está relacionado à atividade do advogado 
como indispensável à administração da justiça. Nesses limites, consoante 
as normas estatutárias, é correto afirmar que

a  o advogado exerce função pública.

b  exerce ministério privado, exercendo função social.

c  atua na defesa de interesses patrimoniais privados, com função pública.

d  no seu ministério privado, deixa de exercer função social.

Gabarito: B

Nível:   

Comentário: O art. 2º, § 1º, do EAOAB determina que, no seu ministério priva‑
do, o advogado presta serviço público e exerce função social.



Filosofia

Prof .
Bernardo Montalvão



FILOSOFIA

167.(FGV – X Exame de Ordem) Questão 11   A hermenêutica aplica‑
da ao direito formula diversos modos de interpretação das leis. 

A interpretação que leva em consideração principalmente os objetivos para 
os quais um diploma legal foi criado é chamada de

a  interpretação restritiva, por levar em conta apenas os objetivos da lei, ignorando sua 
estrutura gramatical.

b  interpretação extensiva, por aumentar o conteúdo de significado das sentenças com 
seus objetivos historicamente determinados.

c  interpretação autêntica, pois apenas as finalidades da lei podem dar autenticidade à 
interpretação.

d  interpretação teleológica, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz de seus ob‑
jetivos.

Gabarito: D

Nível:   

Tema: Hermenêutica Jurídica
Comentário: A questão indaga acerca do método teleológico de interpretação, o 
qual recomenda ao intérprete que a interpretação seja realizada levando em conta a 
finalidade (ou telos) do ordenamento jurídico. “O pressuposto e, ao mesmo tempo, 
a regra básica dos métodos teleológicos é de que sempre é possível atribuir um pro‑
pósito às normas” (FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: 
técnica, decisão e dominação. São Paulo: Atlas, 2007, p. 303.). Apesar de nem sem‑
pre ser fácil encontrar esta finalidade, para manter sob controle a carga emocional 
que toda norma traz consigo, “é preciso encontrar essas finalidades ou, ao menos, 
postulá‑las” (FERRAZ JR., 2007, p. 303.). Diga‑se, por fim, que os métodos de in‑
terpretação são, na verdade, “regras técnicas que visam a obtenção de um resultado. 
Com elas procuram‑se orientações para os problemas de decidibilidade dos confli‑
tos. Esses problemas são de ordem sintática, semântica e pragmática”(FERRAZ JR., 
2007, p. 289).



FILOSOFIA

168.(FGV – X Exame de Ordem) Questão 12   “Manter os próprios 
compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de di‑

reito, a cujo cumprimento pode‑se ser forçado. Mas prossegue sendo uma 
ação virtuosa (uma demonstração de virtude) fazê‑lo mesmo quando nenhu‑
ma coerção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude 
não são, consequentemente, distinguidas tanto por seus diferentes deveres, 
como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou outro 
com a lei”. Pelo trecho acima podemos inferir que Kant estabelece uma re‑
lação entre o direito e a moral. A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

a  O direito e a moral são idênticos, tanto na forma como no conteúdo prescritivo. Assim, toda 
ação contrária à moralidade das normas jurídicas é também uma violação da ordem jurídica.

b  A conduta moral refere‑se à vontade interna do sujeito, enquanto o direito é imposto 
por uma ação exterior e se concretiza no seu cumprimento, ainda que as razões da 
obediência do sujeito não sejam morais.

c  A coerção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante. É na 
possibilidade de impor‑se pela força, independentemente da vontade, que o direito 
e a moral regulam a liberdade.

d  Direito e moral são absolutamente distintos. Consequentemente, cumprir a lei, 
ainda que espontaneamente, não é demonstração de virtude moral.

Gabarito: B

Nível:   

Tema: Direito e Moral
Comentário: A questão se reporta ao problema da relação entre o direito e a moral, 
bem como aos problemas para oferecer um critério de distinção seguro entre as nor‑
mas jurídicas e as normas morais, de sorte que elas não sejam confundidas. Muitos fo‑
ram os autores que já ofereceram critérios para distinguir as normas jurídicas das nor‑
mas morais, a saber: Hans Kelsen, Herbert Hart, Samuel Pufendorf, Thomasius, Kant, 
dentre outros. No que toca à doutrina de Kant, ela propõe, segundo interpretação de 
Miguel Reale, que as normas jurídicas são heterônomas, enquanto as normas morais 
são autônomas (REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. São Paulo: Saraiva, 
1990, p. 49‑49). Ou, como prefere Tercio Sampaio Ferraz Jr., as normas jurídicas são 
estabelecidas por uma instância objetiva (um terceiro, normalmente o Estado, impõe 
ao indivíduo uma norma), ao passo que as normas morais são instituídas por uma 
instância subjetiva (pelo próprio indivíduo a si mesmo) (FERRAZ JR., 2007, p. 371.).



FILOSOFIA

169.(FGV – XI Exame de Ordem) Questão 11   Considere a seguinte 
afirmação de Aristóteles: “Temos pois definido o justo e o injus‑

to. Após distingui‑los assim um do outro, é evidente que a ação justa é inter‑
mediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça; pois um deles 
é ter demais e o outro é ter demasiado pouco.” (Aristóteles. Ética a Nicôma‑
co. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 329.) De efei‑
to, é correto concluir que para Aristóteles a justiça deve sempre ser entendi‑
da como

a  produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo.

b  espécie de meio termo.

c  relação de igualdade aritmética.

d  ação natural imutável.

Gabarito: B

Nível:   

Tema: Direito e Justiça: sabedoria prática
Comentário: A questão faz alusão a Aristóteles e a sua teoria da justiça, bem 
como a um dos diversos tipos de justiça (justiça comutativa, justiça distributiva, 
dentre outras), qual seja, a equidade, isto é, a justiça do caso concreto, aquela que 
é o meio termo entre o agir injustamente e o ser vítima de uma injustiça. Insista‑se, 
a equidade não se diferencia da justiça, antes é um tipo ou espécie de justiça. Não 
é a única espécie, mas a mais elevada, ou depurada forma de justiça. Logo, não se 
pode confundir a justiça legal, padronizada por excelência, com a justiça equitati‑
va, caracterizada pela sua singularidade. “A origem da dificuldade é que equidade, 
embora justa, não é justiça legal, porém retificação desta. A razão para isso é que a 
lei é sempre geral; entretanto, há casos que não são abrangidos pelo texto geral da 
lei (ou por esta ou por aquela regra legal geral). Em matérias, portanto, nas quais 
embora seja necessário discursar em termos gerais, não é possível fazê‑lo correta‑
mente, a lei toma em consideração a maioria dos casos, embora não esteja insciente 
do erro que tal coisa acarreta”(ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Tradução: Edson 
Bini. Bauru: Edipro, 3ª edição, 2009, p. 172).



FILOSOFIA

170.(FGV – XI Exame de Ordem) Questão 12   Boa parte da doutrina 
jusfilosófica contemporânea associa a ideia de Direito ao con‑

ceito de razão prática ou sabedoria prática. Assinale a alternativa que apre‑
senta o conceito correto de razão prática.

a  Uma forma de conhecimento científico (episteme) capaz de distinguir entre o ver‑
dadeiro e o falso.

b  Uma técnica (techne) capaz de produzir resultados universalmente corretos e desejados.

c  A manifestação de uma opinião (doxa) qualificada ou ponto de vista específico de 
um agente diante de um tema específico.

d  A capacidade de bem deliberar (phronesis) a respeito de bens ou questões humanas.

Gabarito: D

Nível:   

Tema: Direito e Justiça: sabedoria prática
Comentário: A questão se refere à razão prática ou sabedoria prática e assevera 
que ela é associada à ideia de Direito pela doutrina jusfilosófica contemporânea. 
Entretanto, é preciso dizer que, na verdade, não há nada de novo nesta afirmativa, 
pois esta doutrina remonta à lição de Aristóteles, na obra Ética a Nicômaco, quando 
aquele autor, no livro VI da obra (o mesmo que capítulo seis da obra), se esforça 
para demonstrar o que é sabedoria prática e, ao mesmo tempo, esclarecer que ela 
não se confunde com a episteme, com a doxa, nem com a techne. Isto porque ela, a 
razão prática, é, em realidade, relacionada à phronesis, ou seja, a capacidade de bem 
deliberar a respeito de bens ou questões humanas. Assinala‑se, a propósito, que a 
doutrina de Aristóteles foi adotada, em grande medida, pelos romanos, séculos mais 
tarde, os quais entenderam o Direito como uma ciência, assim como Aristóteles, 
mas, sim, como uma prudência. Em uma só palavra, não se pode falar de uma juris-
ciência, mas, sim, de uma jurisprudência. Por isso, o bom discernimento é aquele que 
se ocupa das situações em que é “possível estar com dúvida e é possível deliberar; o 
que vale dizer que se ocupa dos mesmos objetos da prudência, o que não quer dizer 
que discernimento seja o mesmo que prudência, pois esta emite comandos (já que 
seu fim é uma afirmação do que se deve fazer ou não fazer), enquanto discernimen‑
to se limita a pronunciar julgamentos.” (ARISTÓTELES, 2009, p. 193).



FILOSOFIA

171.(FGV – XII Exame de Ordem) Questão 11   Considere a seguin‑
te afirmação de Herbert L. A. Hart: “Seja qual for o processo es‑

colhido, precedente ou legislação, para a comunicação de padrões de com‑
portamentos, estes, não obstante a facilidade com que atuam sobre a grande 
massa de casos correntes, revelar‑se‑ão como indeterminados em certo pon‑
to em que a sua aplicação esteja em questão.” (HART, Herbert. O Conceito de 
Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1986, p. 141) Hart admite um grau de in‑
determinação nos padrões de comportamento previstos na legislação e nos 
precedentes judiciais. A respeito, assinale a afirmativa correta.

a  Trata‑se do fenômeno chamado na doutrina jurídica de lacuna material do direito, 
em que o jurista não consegue dar uma resposta com base no próprio direito posi‑
tivo para uma situação juridicamente relevante.

b  Trata‑se da textura aberta do direito, expressa por meio de regras gerais de conduta, 
que deve ganhar um sentido específico dado pela autoridade competente, à luz do 
caso concreto.

c  Trata‑se da incompletude do ordenamento jurídico que, por isso mesmo, deve re‑
correr aos princípios gerais do direito, a fim de promover uma integração do direito 
positivo.

d  Trata‑se do fenômeno denominado de anomia social pelos sociólogos do direito, em 
que existe um vácuo de normas jurídicas e a impossibilidade real de regulação de 
conflitos juridicamente relevantes.

Gabarito: B

Nível:   

Tema: Formalismo e Ceticismo acerca das regras: a textura aberta do Direito
Comentário: A questão faz referência à textura aberta do direito. A textura aber‑
ta do direito, segundo Herbert Hart, diz respeito ao formalismo e ceticismo acerca 
das regras. Mas o que Hart quer dizer com a textura aberta do direito? “A textura 
aberta do direito significa que há, na verdade, áreas de conduta em que muitas coi‑
sas devem ser deixadas para serem desenvolvidas pelos tribunais ou pelos funcio‑
nários, os quais determinam o equilíbrio, à luz das circunstâncias, entre interesses 
conflituantes que variam em peso, de casos para caso. Seja como for, a vida do di‑
reito traduz‑se em larga medida na orientação, quer das autoridades, quer dos indi



Direito
Constitucional

Prof .
Flávia Bahia



DIREITO CONSTITUCIONAL

175.(Exame de Ordem – CESPE – 2010.1)   Assinale a opção correta 
a respeito da medida cautelar em sede de ação direta de incons‑

titucionalidade, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.868/1999.

a  O relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a or‑
dem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações e a ma‑
nifestação do advogado‑geral da União e do procurador‑geral da República, suces‑
sivamente, submeter o processo diretamente ao STF, que terá a faculdade de julgar 
definitivamente a ação.

b  Tal medida não poderá ser apreciada em período de recesso ou férias, visto que é 
imperioso que seja concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF, 
após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo 
impugnado.

c  Essa medida cautelar só poderá ser concedida se ouvidos, previamente, o advogado‑
geral da União e o procurador‑geral da República.

d  A decisão proferida em sede de cautelar, seja ela concessiva ou não, será dotada de 
eficácia contra todos, com efeito ex nunc, salvo se o STF entender que deva conce‑
der‑lhe eficácia retroativa.

Gabarito: A

Nível:   

Tema: controle de constitucionalidade
Comentário: De acordo com os arts. 10 a 12 da Lei nº 9868/99.



DIREITO CONSTITUCIONAL

176.(Exame de Ordem – CESPE – 2010.1)   Assinale a opção correta 
com relação ao sigilo bancário.

a  As comissões parlamentares de inquérito poderão determinar a quebra de sigilo 
bancário sem a interferência do Poder Judiciário, desde que o façam de forma fun‑
damentada.

b  A quebra do sigilo bancário pode ser determinada diretamente pelo Tribunal de 
Contas da União.

c  A quebra do sigilo bancário está submetida à chamada reserva de jurisdição, po‑
dendo somente os juízes determiná‑la e, ainda assim, de forma fundamentada.

d  Conforme a lei complementar que rege a matéria, constitui quebra ilegal de sigilo 
bancário a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos adminis‑
trativos, mesmo quando do fornecimento de informações sobre operações que en‑
volvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa.

Gabarito: A

Nível:   

Tema: Direitos fundamentais
Comentário: Esse é o entendimento do STF sobre os poderes da CPI, tendo em 
vista que o sigilo de dados bancários não está sujeito ao princípio da reserva consti‑
tucional de jurisdição.



DIREITO CONSTITUCIONAL

177.(Exame de Ordem – CESPE – 2010.1)   Acerca da distribuição de 
competências dos entes federativos prevista na CF, assinale a 

opção correta. 

a  A competência privada da União para legislar sobre certos temas, como os de di‑
reito penal, por exemplo, impede que os estados legislem sobre questões específicas, 
ainda que, para isso, haja, prevista em lei complementar, autorização da União.

b  Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou per‑
missão, o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os es‑
tados onde se situem os potenciais hidroenergéticos.

c  No âmbito da legislação concorrente, compete à União legislar sobre normas gerais 
ou especiais, sem prejuízo da competência suplementar dos estados, do DF e dos 
municípios.

d  A competência residual, ainda que em matéria tributária, como a instituição de no‑
vos impostos, é dos estados e do DF.

Gabarito: B

Nível:   

Tema: Organização do Estado
Comentário: De  acordo com o que prevê o art.  21, inciso XII, alínea b, da 
CRFB/88.



DIREITO CONSTITUCIONAL

178.(Exame de Ordem – CESPE – 2010.1)   Com relação à organiza‑
ção do Poder Legislativo e ao regime jurídico constitucional dos 

congressistas, assinale a opção correta. 

a  Os deputados federais e os senadores não podem assumir cargo de confiança na di‑
reção de empresas públicas ou sociedades de economia mista da União.

b  Desde a expedição do diploma, deputados federais e senadores estão sujeitos a jul‑
gamento perante o STF, o qual, ao receber a denúncia contra congressista, deverá 
solicitar autorização à respectiva Casa para prosseguir com a ação penal.

c  Os deputados federais e os senadores, todos eles eleitos pelo sistema majoritário, re‑
presentam o povo dos seus respectivos estados.

d  A criação de cargos públicos no âmbito das casas do Congresso Nacional deve ser 
feita por meio de lei ordinária

Gabarito: A

Nível:   

Tema: Poder Legislativo
Comentário: Consoante o art. 54, inciso I, alínea, b, da CRFB/88.



DIREITO CONSTITUCIONAL

179.(Exame de Ordem – CESPE – 2010.1)   No que diz respeito à or‑
dem social, assinale a opção correta. 

a  Entre os deveres do Estado para com o ensino fundamental, incluem‑se as garantias 
de acesso gratuito do educando a material didático‑escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde.

b  É lícita a decisão que, provinda de diretor de escola pública, impeça aluno de fre‑
quentar, temporariamente, aulas do ensino fundamental em razão do não paga‑
mento de contribuição instituída pela associação de pais e mestres para custear des‑
pesas, de pequena monta, da escola.

c  Por gozarem de autonomia didático‑científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, as universidades públicas não estão sujeitas ao controle do tribunal 
de contas.

d  Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que, matriculado em es‑
cola pública ou particular, não curse, pelo menos, um semestre de disciplina vol‑
tada para a educação religiosa.

Gabarito: A

Nível:   

Tema: Ordem social
Comentário: Conforme prevê o art. 208, VII, da CRFB/88.



http://www.youtube.com/watch?v=QOfnsq6S-L0
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