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Modalidade:
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Consulente:

Patrícia dos Santos Ferreira Cavalcante (OAB/ES 18.442)

Relator:

Maria Iacy Nascimento Fagundes de Aragão

___________________________________________________________________________

- Membro MARIA IACY NASCIMENTO FAGUNDES DE ARAGÃO
(Relatora):

RELATÓRIO

Trata-se de consulta acerca da possibilidade de advogada substabelecer poderes, enquanto
suspensa.

É o relatório, passo a opinar.

PARECER

Conforme orientação firmada por esta Turma “A admissibilidade da consulta submetida ao
Tribunal de Ética e Disciplina está adstrita ao preenchimento de dois requisitos: (i) ser
formulada em tese e (ii) mesmo que em tese, não evidenciar ‘interesse de obtenção de
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prejulgamento para casos específicos’” (TED-OAB/ES; Rel.ª Dr.ª Giulia Pippi Bachour
Guisso; Primeira Turma; Julgado em 17.05.2019; DEOAB, Ano I N.º 101 | sexta-feira, 24 de
maio de 2019 | Página: 51).1

Embora tratar-se de um caso concreto, entendo o questionamento como relevante para a
classe, de modo que admito a consulta e passo a responde-la.

Importante destacar se tratar de resposta em tese, conforme preveem o artigo 71, II do Código
de Ética e Disciplina da OAB, o artigo 15, inciso II do Regimento Interno da OAB/ES, de
modo que a orientação proferida por esta relatora não possa ser utilizada como se direcionada
fosse ao caso concreto apresentado pela Consulente.

Como dispõe o parágrafo primeiro do Artigo 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB, a
suspensão acarreta ao advogado infrator a interdição do exercício profissional, em todo
território nacional, pelo prazo da suspensão.

Desta forma, para não prejudicar o seu cliente, o advogado suspenso, deve substabelecer, sem
reservas, os poderes a outro colega, resguardando, se quiser, a duração do substabelecimento,
pelo prazo da suspensão que lhe foi imposta, observando a regra prevista no parágrafo
primeiro do artigo 26 do Código de Éticas e Disciplina2, qual seja, o conhecimento prévio e
inequívoco do cliente.

No mesmo sentido: Processo n.º 179402017-0, Rel. Dr. Rodolfo Gomes Amadeo; Processo n.º 30452019-0,
Rel. Dr. Marlilson Machado Sueiro de Carvalho; Processo n.º 291212019-0, Rel. Dr. Bruno Richa Menegatti.
2
Art. 26. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa.
§ 1º O substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do
cliente.
1
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O Tribunal de Ética da OAB do Estado de São Paulo, já possui entendimento firmado neste
sentido, senão vejamos:
ADVOGADO SUSPENSO - DEVER DE SUBSTABELECER SEM RESERVA,
COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CLIENTE – COMO DEVE AGIR
SUBSTABELECIDO CASO VENHA A SABER POSTERIORMENTE QUE O
SUBSTABELECENTE
ESTAVA SUSPENSO POR OCASIÃO DO
SUBSTABELECIMENTO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
A suspensão acarreta ao advogado infrator a interdição do exercício profissional, em
todo território nacional, pelo prazo da suspensão (Parágrafo Primeiro, do Artigo 37
do Estatuto da Advocacia e da OAB). Assim, para não prejudicar seu cliente, o
advogado suspenso, deve substabelecer, sem reservas, os poderes a outro colega,
resguardando, se quiser, a duração do substabelecimento, pelo prazo da
suspensão que lhe foi imposta. Tal substabelecimento deve ser sempre sem
reservas, podendo, porém, ser por prazo determinado, nunca inferior ao prazo
da suspensão. Sendo sem reservas, esse substabelecimento requer o conhecimento
prévio e inequívoco do cliente, pois assim determina o Parágrafo Primeiro, do
Artigo 26 do Código de Ética e Disciplina. Caso posteriormente
ao substabelecimento, com reservas, o substabelecido venha a tomar conhecimento
de que o substabelecente estava suspenso por ocasião do substabelecimento, este
deve imediatamente ou renunciar aos poderes recebidos pelo substabelecimento com
reservas, ou regularizar a sua representação, requisitando novo substabelecimento,
sem reserva de poderes do advogado substabelecente, requerendo expressa
concordância de seu representado, além de solicitar do cliente ratificação expressa
de seus poderes para os atos eventualmente realizados pelo substabelecido
anteriormente à ciência pelo cliente da existência do substabelecimento. É prudente
que o advogado substabelecido com reserva de poderes sempre verifique a situação
da inscrição na OAB do advogado substabelecente por ocasião
do substabelecimento e
assim
eliminar
qualquer
chance
de
receber substabelecimento com reserva de colega suspenso e poder ter sua atuação
considerada como infração disciplinar de facilitação ao exercício da profissão por
não inscritos, proibidos ou impedidos, conforme dita o inciso I do Artigo 34 do
Estatuto da Advocacia OAB[1], caso se verifique que tinha conhecimento da
suspensão do colega substabelecente por ocasião do substabelecimento, além de
poder incorrer na infração de prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu
patrocínio (inciso IX do mesmo artigo 34 do Estatuto da Advocacia e da OAB[2]), se
os atos eventualmente praticados pelo substabelecido em juízo venham a ser
considerados nulos. Caso o advogado substabelecido não tenha tomado tal
precaução, entendo que a lisura de sua atuação após tomar conhecimento dos vícios
do seu substabelecimento deve ser levada em conta para imputação de penas em
eventual processo ético-disciplinar. PRECEDENTES: E-5.247/2019, E-4.971/2017 e
E-4.650/2016. Proc. E-5.456/2020 - v.u., em 09/12/2020, do parecer e ementa do
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Rel. Dr. LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES FILHO, Rev. Dr.
CLAUDINEI FERNANDO MACHADO - Presidente Dr. GUILHERME
MARTINS MALUFE. (grifei)
SUSPENSÃO
DISCIPLINAR
- EFEITOS - OBRIGAÇÃO DE
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS - POSSIBILIDADE DE
SUBSTABELECIMENTO POR PRAZO DETERMINADO - OBRIGATÓRIA
CONCORDÂNCIA DO CONSTITUINTE - ADVOCACIA EM CAUSA
PRÓPRIA - OBRIGATORIEDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO A
COLEGA. O advogado suspenso por uma das turmas disciplinares do Tribunal
de Ética da OAB/SP está inabilitado para o exercício da advocacia pelo período
em que perdurar a suspensão, de forma que deverá substabelecer os poderes
que lhe foram outorgados por mandato judicial pelos seus clientes, sendo que
tais substabelecimentos devem ser sem reservas. O substabelecimento sem
reservas pode ser por prazo determinado, nunca inferior ao prazo da suspensão. A
concordância do constituinte do mandato judicial com o respectivo
substabelecimento é obrigatória, nos termos do artigo 24 do Estatuto da Advocacia.
Da mesma forma, não poderá o advogado suspenso advogar em causa própria, sendo
que, no tocante aos processos em curso, deverá outorgar procuração a colega.
Inteligência dos artigos 4º, § único, 24, 35, II, 37, § único, do Estatuto da Advocacia
e artigo 36 do Código de Processo Civil. Proc. E-4.100/2012 - v.u., em 16/02/2012,
do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO PLANTULLI - Rev. Dr. FABIO KALIL
VILELA LEITE - Presidente Dr. CARLOS JOSÉ SANTOS DA SILVA. (grifei)

Com este mesmo entendimento, o Conselho Federal da OAB já se manifestou quanto a
possibilidade da petição de substabelecimento3 não constituir infração disciplinar a fim de
preservar os interesses de seus clientes.
Recurso n. 16.0000.2020.000037-5/SCA-STU. Recorrente: G.P.M. (Advogado:
Gustavo Tuller Oliveira Freitas OAB/PR 54.411). Recorrido: Conselho Seccional da
OAB/Paraná. Relatora: Conselheira Federal Sandra Krieger Gonçalves (SC).
EMENTA N. 069/2021/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal da OAB. Exercer a
profissão enquanto impedido de fazê-lo, decorrente do cumprimento de sanção
disciplinar do exercício profissional (arts 34, I c/c 42, do EAOAB). Natureza das
petições apresentadas ao poder judiciário. Irrelevância, ressalvada a hipótese de
petição de substabelecimento. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade à
infração tipificada no art. 34, I, EAOAB, porquanto a conduta vedada é o exercício
profissional, pouco importando a natureza do ato privativo praticado
pelo advogado suspenso do
exercício
profissional.
Dosimetria.
Decisão
3

“Art. 34. Constitui infração disciplinar:
I – exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
inscritos, proibidos ou impedidos;
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fundamentada no sentido de negar a conversão da censura em advertência. Recurso
conhecido, mas improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o
quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Brasília, 16 de agosto de
2021. Carlos Roberto Siqueira Castro, Presidente. Emerson Luis Delgado Gomes,
Relator ad hoc. (DEOAB, a. 3, n. 667, 18.08.2021, p. 18). (grifei)

Assim, entendo pela possibilidade de advogado substabelecer a colega, enquanto suspenso,
pelo prazo mínimo da duração da suspensão que lhe foi imposta, devendo ser sempre sem
reserva de poderes e com inequívoca concordância do constituinte.

Este é o parecer que submeto à apreciação desta Turma.

Vitória – ES, 15 de outubro de 2021.

*
*

*

- Membro ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA
PEZENTE (Vogal):
Acompanho a Relatora.
*
*

*

- Membro EDUARDO ROCHA LEMOS (Vogal):
Acompanho o Relator.
*
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*

*

- Membro MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO
(Vogal/Presidente de Turma):
Acompanho o Relator.
*
*

*

SÚMULA DE JULGAMENTO: à unanimidade conhecer da consulta e respondê-la, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

EMENTA E ACÓRDÃO
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - OBRIGAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO SEM
RESERVAS - POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO POR PRAZO
DETERMINADO - OBRIGATÓRIA CONCORDÂNCIA DO CONSTITUINTE.
O advogado suspenso está inabilitado para o exercício da advocacia pelo período em que perdurar a suspensão,
de forma que deverá substabelecer os poderes que lhe foram outorgados por seus clientes, sendo que tais
substabelecimentos devem ser sempre sem reservas. O substabelecimento sem reservas pode ser por prazo
determinado, nunca inferior ao prazo da suspensão. A concordância do constituinte do mandato com o respectivo
substabelecimento é obrigatória, nos termos do § 1º, do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia.
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