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Relação atual dos advogados aos quais foram aplicadas sanções disciplinares pelo 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB - Seccional de Mato Grosso: 
 

                                                                                                          

 

 

 Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2022. 

Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB 

Artigo 34 – Constitui infração disciplinar: 

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

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; 

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; 

XXVII – tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia; 

Artigo 37 – A suspensão é aplicável nos casos de: 

I – Infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34; 

II – Reincidência em infração disciplinar. 

§ 1.º A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo 

prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. 

§ 2.º Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que 

satisfaça integralmente a dívida, inclusive com a correção monetária. 
Artigo 38 – A exclusão é aplicável nos casos de: 

II – infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34. 

Artigo 39 – A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu 

décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. 

Artigo 40 – Na aplicação das sanções disciplinares são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes 

circunstâncias, entre outras: 

I – falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; 

II – ausência de punição disciplinar anterior; 

III – exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB; 

IV – prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. 

Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele relevada, as 

circunstâncias e as conseqüências da infração são considerados para o fim de decidir: 

a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar; 

b) sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. 
 

 

Código de Ética e Disciplina 

Artigo 44 – Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com 

respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. 

Artigo 45 – Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na 

execução dos serviços. 


