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* A inobservância pelo advogado do valor mínimo de honorários 

estipulado nas Tabelas editadas pelos Conselhos Seccionais confi-

gura aviltamento de honorários, passível, portanto, de sanção dis-

ciplinar (art. 48, §6º, do CED).  

* O advogado poderá receber seus honorários por meio de sistema 

de cartão de crédito (art. 53 do CED).  

* É permitido o advogado levar a protesto cheques ou notas pro-

missórias emitidas pelos clientes desde que frustrada a tentativa de 

recebimento amigável (art. 52, parágrafo único, do CED).  

* Parlamentares ocupantes das mesas do Legislativo são incompa-

tíveis (art. 28, I, Estatuto). Caso contrário (ou seja, se não forem 

ocupantes das Mesas), serão impedidos de advogar contra ou a 

favor do Poder público em geral (art. 30, II, Estatuto).  

* A publicidade profissional deverá ter caráter meramente infor-

mativo, pautando-se pela discrição e sobriedade, sem que possa 

configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão 

(art. 39 do CED).  



 "A vitória se alcança com a conjugação de esforço e com o equilíbrio da mente com o corpo." William Douglas  
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REFERÊNCIAS DE OBRAS INDICADAS PARA 2ª FASE 

(XXVI Exame Unificado). Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugue-

ses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no 

estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os re-

quisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso 

permanece, por 13 (treze) anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. 

Com base na hipótese narrada, sobre os direitos políticos e de nacionalidade de 

Afonso, assinale a afirmativa correta. 

 

a) Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 

(quinze) anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, deven-

do, ainda, demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e requerer a naci-

onalidade brasileira. 

b) Uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, 

adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preen-

chidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade 

de Salvador. 

c) Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, 

mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos 

elencados na Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

d) Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de 

brasileiro nato ao demonstrar, na forma da lei, residência ininterrupta por 1 (um) 

ano em solo pátrio e idoneidade moral. 

DICA DO PROF. RENATO ARMANELLI 

 

"Na 2ª fase do XXVII Exame da OAB (prova aplicada em 20.1.2019), a questão referente à peça profissional de 

Direito Civil exigia que o aluno tomasse a medida cabível em relação à penhora de um imóvel que pertencia a 

Paulo e Kátia, casados sob o regime da comunhão universal de bens. Pois bem, a medida cabível para assegurar 

os direitos de Kátia nesse caso hipotético eram os embargos de terceiro, cujo procedimento está regulamentado 

nos arts. 674 e seguintes do CPC/15. A legitimidade de Kátia para ajuizar tal ação advém da sua condição de ter-

ceira, nos termos do art. 674, §2º, I, CPC/15 e Súmula 134, STJ. Através desses embargos, o aluno, na condição de 

advogado de Kátia, deveria pleitear a desconstituição da penhora ocorrida na ação de execução de alimentos mo-

vida  em face de Paulo. 

 

Essa foi a terceira vez que a OAB cobra embargos de terceiros em provas de Direito Civil na era dos Exames Uni-

ficados. Além dessa vez, também os Exames Unificados X (prova aplicada em 16.6.2013) e XVIII (prova aplicada 

em 17.1.2016) exigiram que os alunos impugnassem atos de constrição judicial através de embargos de terceiro! 

Desse jeito, se existir um padrão de cobrar essa ação a cada três anos, fica a impressão que embargos de terceiro 

cairão na prova da OAB somente em 2022! Brincadeiras à parte, embargos de terceiro são uma peça importantís-

sima, não só para a prova da OAB, mas também para a prática da advocacia. Sendo assim, bons estudos!" 
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Processo Civil: Os honorários constituem direito do advogado e têm natu-

reza alimentar, podendo o advogado requerer que o pagamento dos honorá-

rios que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que 

integra na qualidade de sócio. 

CDC: É considerada pelo CDC prática abusiva o envio ou a entrega ao con-

sumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto ou de quaisquer servi-

ço. 

Direito Processual do Trabalho: A lei 13,467/2017 introduziu os artigos 

855-B e seguintes na CLT, que passaram a tratar de um procedimento de 

jurisdição voluntária, chamado de homologação de acordo Extrajudicial. 

Nesse sentido está mais uma exceção ao principio do jus postulandi. Para o 

referido procedimento, as partes deverão necessariamente se fazerem representar por advogado que não poderá ser 

comum a ambas as partes (art. 855-B, caput e §1º da CLT. 

Direito do Trabalho: No teletrabalho, o empregado presta serviços preponderantemente fora das dependências do 

empregador, utiliza tecnologia de informação e de comunicação durante seu trabalho e deve assinar termo de res-

ponsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções relacionadas às precauções a tomar a fim de evitar doenças 

e acidentes de trabalho. 

Direito Empresarial: na sociedade Limitada é verdão a qualquer sócio integralizar sua parte no capital social com 

serviços. 

Direito Administrativo: Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, 

aplicar ou manter beneficio financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o 1 do artigo 8A da Lei 

complementar 116. 

 

Processo Penal: A partir da Lei 13.257/16 poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o 

agente for mulher com filho(a) de até 12 anos incompletos ou gestante. 

 

Direito Tributário: A capacidade tributária não depende da capacidade civil (art. 126 CTN). Assim, um menor 

pode ser sujeito passivo de obrigação tributária. 

 

Direito Civil: em caso de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patri-

monial, é possível solicitar a desconsideração da personalidade jurídica, cuja teoria maior objetiva é prevista por 

força do artigo 50 do código civil.  

 

Constitucional: Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente-

mente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; Art 5°XVI (Prof. Eduardo Lameu) 

 

Direito do Consumidor: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo. Art 2° parágrafo único. (Prof. Eduardo Lameu). 

 

Direitos Humanos: Art: 92 da Nova lei de Migração; julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo 

órgão competente do poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. 

 

Direito Internacional: Leitura obrigatória: arts, 21-25 do CPC; arts. 7º-10 da LINDB; e art. 12 da CR/88. 

 

Direito de Família: É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os 

cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a hon-

ra, sua ou de seus familiares . 

 


