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OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL

RAIO-X DE ÉTICA PROFISSIONAL DA OAB

 Matéria com maior incidência de questões.

 Tópicos relativamente simples e de conteúdo reduzido.

 Acertar o maior número possível delas oferece mais

margem de segurança nas demais disciplinas.

 Questões basicamente apresentam casos e exigem

capacidade de interpretação, aplicando o

entendimento ao caso concreto.

 Foco do Dia: Entendimento do conteúdo com mais incidência

no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWwY_p87PKAhXFIJAKHdKzBjYQjRwICTAA&url=http://www.hospitalalianca.com.br/servicos/diagnostico-por-imagem/raios-x&psig=AFQjCNEugWuApQkkH4vs4XjahHV1HhJ4qw&ust=1453225185930230
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MANUAL DE INSTRUÇÕES

 Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética

 Não entendeu? Pergunte! Mais vale uma dúvida sanada do que

uma reprovação assegurada!

 Observe os mandamentos do gabaritadorético!
OS 5 MANDAMENTOS DO GABARITADOR...

1. Assistirás às aulas.

2. Farás revisões das aulas.

3. Farás exercícios e anotações dos pontos duvidosos ou de erro.

4. Fará revisões dos pontos com dúvidas ou incidência de erros.

5. Fará mais exercícios até o cérebro "sangrar"...
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ROTEIRO ESTRUTURANTE

 O que faz um advogado? Como ser um advogado?

 Como exercer a advocacia? O que não posso fazer na advocacia?

 Como fazer com que clientes saibam da minha existência e

serviços?

 Qual a contraprestação recebida pelo advogado em razão de

seus serviços?

 Quais são os direitos dos advogados?

 Qual a estrutura que organiza e gere a advocacia no país?

 Como é o processoeleitoral na OAB?

 O que acontece quando há infraçãodisciplinar?

 Como funciona o processo disciplinar?

 Quais são as novidades do Novo Código de Ética?
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O QUE FAZ UM ADVOGADO?
(Atividades do advogado – Art. 1º, EAOAB, Art 1º a 8ºRGEAOAB)

 PAPEL DO ADVOGADO: Em linhas gerais é aquele profissional que

atua na defesa de pessoas, bens, direitos e interessesde seus clientes.

 ATIVIDADES PRIVATIVAS (Exclusivados regularmente inscritosnaOAB)

 Atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas

 RGEAOB: Inclui a Gerência Jurídica.

 Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas
 ATENÇÃO! Estão IMPEDIDOS desse visto os advogados que prestem serviços

à Administração Pública da unidade federativa a que se vincule a Junta

Comercial, ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o

mencionadoregistro. (Art.2,§ún, RGEAOB)

 ATENÇÃO!Os atos constitutivosdeMEeEPP estãodispensados.
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O QUE FAZ UM ADVOGADO?

 ATIVIDADES PRIVATIVAS (Exclusivados regularmente inscritosnaOAB)

 A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados

especiais.

 DISPENSADE ADVOGADO
 Impetrarhabeascorpuseaçãodealimentos

 Causaspromovidasno juizadoespecial estadualcívelaté20saláriosmínimos.

 JustiçadePaz

 JuizadoFederalCível

 Justiça do Trabalho na instância ordinária tanto para empregado como

empregador

 Postulaçãoemórgãosadministrativos, inclusive processodisciplinar

 PEGADINHA:JuizadoEspecialCriminal, TurmasRecursais,HDe MS!

 NULIDADEDOSATOSPRATICADOSPORNÃO ADVOGADO

PRESCINDIR = DISPENSAR
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COMO SER UM ADVOGADO?
(Inscrição – Art. 8º EAOAB, Art. 20 a 26, RGEAOAB)

 INSCRIÇÃODOSQUADROSDAOAB: REQUISITOSOBRIGATÓRIOS

 Fazer parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e

estar em dia com suas obrigações perante a instituição é

condição indispensável para o exercícioda advocacia.

 ELEMENTOS NECESSSÁRIOS À INSCRIÇÃO

Capacidade civil;

Diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em

instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada;
 ATENÇÃO: A certidão de graduação deve ser acompanhada de cópia autenticada do

histórico escolar. (art. 22, RGEAOAB)

 ATENÇÃO: Diploma estrangeiro só será aceito após revalidação no Brasil.
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COMO SER UM ADVOGADO?
(Inscrição – Art. 8º a 14, EAOAB, Art. 20 a 26, RGEAOAB)

 INSCRIÇÃODOSQUADROSDAOAB: REQUISITOSOBRIGATÓRIOS

 ELEMENTOS NECESSSÁRIOS À INSCRIÇÃO

 Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro;

Aprovação em Exame de Ordem;

 Aaprovaçãotemvalidadeporprazo indeterminado,vitalício.

Não exercer atividade incomPaTível com a advocacia;

 Idoneidade moral;

 CUIDADO: Inidôneoéaquelequenãopossui idoneidademoral.

 A inidoneidaderequerdecisãode2/3doConselho,asseguradaaampladefesa!

Prestar compromisso perante o Conselho. (Personalíssimoe indelegável)

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL



5

COMO SER UM ADVOGADO?

 INSCRIÇÃO PRINCIPAL

 É aquela realizada no Conselho Seccional na qual se deseja

estabelecer seu domicílioprofissional.

 Na dúvida observar-se-áo domicílioda pessoa física do advogado.

 Não existe número mínimo ou máximo de atuações exigidas na

inscrição principal.

 INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR

 Trata-se de inscrição complementar exigida do advogado que

pretende atuar em outro Conselho Seccional com habitualidade, ou

seja, mais de 5 INTERVENÇÕESJUDICIAIS por ano.

 Os sócios de sociedade com filiais em outros Conselhos Seccionais

devem tambémrealizar inscrição suplementar.
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COMO SER UM ADVOGADO?
 LICENCIAMENTO

 Afastamento temporário das atividades que mantém o número de

registro mas isenta do pagamento das anuidades.

 SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM O LICENCIAMENTO

 Por pedido justificadodo advogado;

Quando o advogado passar a exercer, de forma temporária,

atividade incomPaTível com a advocacia;

Doença mental curável.

 CANCELAMENTO

 Afastamento DEFINITIVOdos quadros da OAB.

 Eventual retorno gerará novo número e depende de reabilitação

em caso de infração disciplinar.
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COMO SER UM ADVOGADO?
 CANCELAMENTO

 Afastamento DEFINITIVOdos quadros da OAB.

 Eventual retorno gerará novo número e depende de reabilitação

em caso de infração disciplinar.

 SITUAÇÕES QUE GERAM CANCELAMENTO

 Por pedido do advogado; 

 Quando o advogado sofrer penade exclusão;

 Falecimento;

 Passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incomPaTível com

a advocacia;

 Perda de qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição.

CASOS DE 

CANCELAMENTO 

NO RGEAOAB

Terceira suspensão 

decorrente ao não 

pagamento das 

anuidades.
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COMO SER UM ADVOGADO?
 INCOMPATIBILIDADE

 Proibição Total ao exercícioda advocacia.

 Interrupçãopermanente ou temporária. (Art.27a29,EAOAB)

 Efeitosda incompatibilidadepermanente/temporária

 Persisteainda que para a atuação em causa própria.

 Principais casosde encontrados emexames anteriores (Art.28,EAOAB)

 Cargos ligadosdiretaou indiretamenteàatividadepolicialemilitares

 Gerentesde instituiçõesfinanceiras,públicasouprivadas (salvoseus GerentesJurídicos)

 ChefedoPoderExecutivoe IntegrantesdaMesadoLegislativo (eseussubstitutos)

 Cargose funções ligadasaoPoderJudiciárioecorrelatos (incluindonotariaisederegistro)

 Atenção:Juizeleitoralnãoéincompatível!

 CargosdedireçãonaAdm.Pública (Aquelescompoderdedecisãosobreinteressedeterceiros)

 Cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação e

fiscalizaçãodetributose contribuiçõesparafiscais

Função de direção em administração 

acadêmica relacionada diretamente 

ao magistério jurídico não gera 

incompatibilidade!

OAB 
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COMO SER UM ADVOGADO?
 IMPEDIMENTO

 Proibição Parcial ao exercícioda advocacia.

 Casos de impedimento (art.30, EAOAB):

 Os Servidores da Administração Direta, Indireta e fundacional, contra a Fazenda

Públicaqueos remunere.

 Exceção: Docentedecurso jurídicode instituiçõesdeensino superiorpública.

 PEGADINHA: Coordenador de Curso de Direito em instituição pública não é

incompatível enem impedido.

 Os Membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, CONTRA ou A FAVOR

das Pessoas Jurídicas de Direito Público, Empresas Públicas, Sociedades de Economia

Mista, Fundações Públicas, Entidades Paraestatais ou Empresas Concessionárias ou

PermissionáriasdeServiçoPúblico.

Comentários especiaisno tocante ao art. 95, §ún,V,CF - Aos juízes é vedado: Exercer aadvocacia no juízo ou tribunal

doqualseafastou,antesdedecorridostrêsanosdoafastamentodocargoporaposentadoriaouexoneração.
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?
 MANDATO JUDICIAL (Mandato judicial – Art.5º,EAOAB,Art.9ºa26,NCED)

 Atribuipoderespararepresentaro clienteem juízoou foradele.

 EFEITOS DO MANDATO JUDICIAL
 Faz surgir o dever de informar os riscos de sua eventual pretensão e

consequênciasdademanda. (art.9º,CED)

 As informações obtidas em decorrência do mandato judicial são sigilosas e

sua revelaçãoconstitui infraçãodisciplinar. (Sanção-Censura)

É IMPORTANTESABERSOBREOSIGILO: (art.35-38, CED)

 Advogado não é obrigado a depor sobre fatos que se deva guardar sigilo profissional,

independentedeautorizaçãodocliente.

 É aplicável inclusive no desempenho das funções de mediador, conciliador e árbitro ou ainda

quantoàs informaçõesobtidasemrazãodeexercíciodefunçãonaOAB.

 Nãohádeverdesigilo: Casosdegraveameaçaaodireitoàvidaeàhonraouqueenvolvam

defesaprópria. (art.37,CED)
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?
(Mandato judicial – Art. 5º, EAOAB, Art. 9º a 26, NCED)

 EFEITOS DO MANDATO JUDICIAL
 O mandato judicial não tem validade, ressalvado disposição expressa. (art.

18,CED)

 Impede que o advogado constituído atue ao mesmo tempo como

preposto. (Art.25,CED)

 Admite-se postular sem procuração em casos urgentes e inadiáveis por

quinze dias, admitindo-se prorrogação por igual período sob pena de

censura. (Atenção: S. 115, STJ – Recurso sem procuração não. Art. 104, CPC - Afirma

necessitar do despacho de juiz para prorrogação.)

 Impede que outro advogado atue em processo de outro colega, salvo dos

casos urgentese inadiáveis, sob penade censura. (Art.14,NCED)

 Nas sociedadesadvocatícias asprocurações devem ser outorgadas individualmente aos

advogadose indicara sociedadedeque façamparte. (art.15,§3ºEAOAB)

DEFESO=PROIBIDO
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?
 EXTINÇÃODO MANDATOJUDICIAL

 RENÚNCIA: Ocorre por iniciativa do advogado. O cliente deve ser

comunicado de forma inequivoca (preferencialmente AR pelo RGEAOAB), sem

fazer menção ao motivo, permanecendo ainda como advogado responsável

dez (10)dias subsequentes, salvode substituídoantes.

 Havendo conflito de interesses o advogado pelooptarpor um e renunciar osdemais

(art. 20, CED). Conseqüência Legal: Penal: Tergiversação/Patrocínio Simultâneo (Art.

355,§ún,CP)/Disciplinar:Censura (art.36,EAOAB)

 Havendo dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que

lhe tenhamsidosolicitadas,oCED recomendaarenúnciadomandato. (art.15,CED)

 REVOGAÇÃO: Iniciativaé doclientee advogadorecebeH.Aproporcionais.

 CONCLUSÃO OU ARQUIVAMENTO DO PROCESSO: Hipótese em que o

cumprimentoe a cessaçãodomandatosãopresumidos. (art.13,CED)

OAB 
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?
 EXTINÇÃODO MANDATOJUDICIAL

 SUBSTABELECIMENTO
 Transferênciadospoderesrecebidosdeum advogadoparaooutro.

 Substabelecimento sem reservas: Transferência integral dos poderes, extinguindo o

contrato de mandato judicial. Exige o conhecimento prévio e inequívoco do cliente.

Ensejaaopagamentodehonoráriosproporcionais.

 Substabelecimento com reserva: Ato pessoal do advogado, permanecendo como

patrononacausamasdividindoospoderesrecebidoscomoutro.
 Nessa hipótese os honorários deverão ser ajustados antecipadamente entre substabelecido e

substabelecente.(art.26,§2º,CED)

 OBSERVAÇÃO

 As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o

advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua

impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o

substabelecimentodomandatoouaelerenuncie. (art.10,CED)

OAB 
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

 ADVOGADOPROFISSIONALLIBERAL

 ADVOGADOASSOCIADO

 ADVOGADOESTRANGEIRO

 ADVOGADOEMPREGADO

 ADVOGADOPRO BONO

 ADVOGADOPÚBLICO

 SOCIEDADEDE ADVOGADOS

OAB 
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

ADVOGADOASSOCIADO (art.39,RGEAOAB)

 Trata-se de advogado associado à sociedade de advogados. Mantém

uma relaçãocontratual, não constituindovínculo trabalhista.

 Seu contratodeve ser averbadono registroda sociedadede advogados

 Além da responsabilidade disciplinar, respondem subsidiária e

ilimitadamente pelosdanos causadosdiretamenteao cliente .

ADVOGADOESTRANGEIRO

 Advogado estrangeiro pode atuar, a título precário e mediante

autorização do Conselho Seccional, apenas com serviços de consultoria,

assessoriaemDireitoao paísde origem.
 Cidadãoestrangeironãoadvogadosubmeteaosrequisitos doart.8º, EAOAB.
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

ADVOGADOEMPREGADO

 É aquele advogado que presta suas atividades mediante vínculo

empregatício. Tal vínculo não reduz isenção técnica nem independência

profissional. (art.18,EAOAB)

 Jornada de Trabalho: Diária de 4 horas e 20 horas semanais (tempo

internoeexterno), salvo Acordo/ConvençãoColetiva/DedicaçãoExclusiva

 Custos com transporte, hospedagem e alimentação

 Horas-Extras: 100% e Irrenunciável

 Adicional Noturno de 25% das 20 às 5 horas.

 Hon. Sucumbenciais–ADI 1194 – É direito disponível do advogado

 Honorários Sucumbenciais para fins trabalhistas e previdenciários

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

ADVOGADOPRO BONO (art.30,NCED)

 Tema polêmico entre os advogados e agora inserido no novo Código de

Ética.

 Trata-se a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em

favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos,

sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a

contrataçãode profissional.
 Pessoa física sem condições de custear advogado sem comprometer o próprio

sustentopodemtambémserbeneficiada.

 VEDAÇÕESDA ADVOCACIAPROBONO
 Empregoparafinspolíticosoueleitorais

 Instrumentodepublicidadeparacaptaçãodeclientela

ADVOGADOPÚBLICO

OAB 
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

ADVOGADOPÚBLICO– INTEGRANTES

 Integrantes da Advocacia-Geral da União

 Integrantes da Procuradoria da Fazenda Nacional

 Integrantes da Defensoria Pública

 Integrantes das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de

administração indiretae fundacional.

 CARACTERÍSTICAS
 Exige inscrição nos quadros da OAB e observam duplo regime:

 Sujeição às infrações

 São elegíveis e podem integrar os quadros da OAB

EAOAB + Especial

OAB 
ÉTICA PROFISSIONAL
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

SOCIEDADEDE ADVOGADOS (art.15a17,EAOAB)

 Os advogados porem reunir-se em sociedade simples de prestação exclusiva

de serviçosdeadvocaciaou constituir sociedadeunipessoaldeadvocacia.

 Origem: Surge com o registro dos atos constitutivos no Conselho Seccional

onde terá sede.
 A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das

quotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal

concentração.

 Filiais: O ato constitutivo da filial deve ser averbado no registro da sociedade e

arquivadonoConselhoSeccionalemquepretendese instalar.

 Advogadonão pode ser sócio de duas sociedades, constituirmaisde umasociedade unipessoalde

advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade

unipessoaldeadvocaciainstaladasnosmesmosConselhosSeccionais.(Sedeefiliais)

 Exigea inscriçãosuplementardos sóciosse instaladaemoutroCons.Seccional.

OAB 
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

SOCIEDADEDE ADVOGADOS (art.15a17,EAOAB)

 Filiais: Advogado não pode ser sócio de duas sociedades, constituir mais de uma

sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de

advogados e uma sociedade unipessoal de advocaciainstaladas nos mesmos Conselhos

Seccionais.(Incluindosedee filiais)

 Exigea inscriçãosuplementardos sóciosse instaladaemoutroCons.Seccional.

 Razão Social: Composto pelo nome dos sócios ou, ao menos, um deles.

Permanência do nome de sócio falecido depende da previsão em ato

constitutivo.
 Na sociedade unipessoal de advocacia: Deve ser obrigatoriamente

formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão ‘Sociedade

IndividualdeAdvocacia’

OAB 
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COMO EXERCER A ADVOCACIA?

 ESPÉCIESDE ADVOGADOS

SOCIEDADEDE ADVOGADOS (art.15a17,EAOAB)

 Licenciamentotemporário:Deve seraverbadono ato constitutivo.

 Responsabilidadecivil: subsidiáriae ilimitada

 Procuração: As procurações devem ser outorgadas individualmente aos

advogadose indicara sociedadede que façamparte.

 VEDAÇÕES

 Apresentar forma ou características de sociedade

empresária

 Adotar denominação de fantasia

 Realizar atividades estranhas à advocacia
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COMO LEVAR AO CONHECIMENTO DE MINHA

EXISTÊNCIA E SERVIÇOS A CLIENTES?

 PUBLICIDADENA ADVOCACIA (art.39a47,NCED)

 A atividade do advogado não se reveste de caráter empresarial e,

portanto, a publicidade não pode ser empregada para captação de

clientelamas tão somente informar.

 Pilaresda publicidadena advocacia: sobriedade,discriçãoe informação

 Advogado não deve utilizar da participação em meios de comunicação

para a promoção pessoal ou comprometer a dignidade da profissão e da

instituiçãoque o congrega.
 Admite-se patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural e

divulgação de boletim sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que

suacirculaçãofiqueadstritaa clientesea interessadosdomeio jurídico.

 Vedadooutodoor, luminososedivulgaçãodaadvocaciacomoutrasatividades.

OAB 
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COMO LEVAR AO CONHECIMENTO DE MINHA

EXISTÊNCIA E SERVIÇOS A CLIENTES?

 PUBLICIDADENA ADVOCACIA (art.39a47,NCED)

 Na publicidadeprofissional, cartões emateriaisde escritório épossível:

 Constar seunomeou oda sociedadedeadvogadose númerosde inscrição

 Títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à

vidaprofissional

 Instituições jurídicasdeque façaparte

 Especialidadesa quese dedicar

 Endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia

do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente

poderá seratendido.

 Fazer menção de cargo de professor universitário (Único emprego que é

admitido)
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COMO LEVAR AO CONHECIMENTO DE MINHA

EXISTÊNCIA E SERVIÇOS A CLIENTES?

 PUBLICIDADENA ADVOCACIA (art.39a47,NCED)

 A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade,

inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que

estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de

captaçãode clientela.

 OUTRAS VEDAÇÕES
 A veiculaçãoda publicidadepormeiode rádio, cinemae televisão

 As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer

espaço público;

 Contatosemcolunas,artigoseparticipaçãoemprogramas,ressalvadooe-mail

 Mala direta com intuitode captaçãode clientela

OAB 
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PENSE NISSO!

O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza 

de seus sonhos...

Boa semana!

Bons estudos!

WWW.PROFESSORGOMES.WORDPRESS.COM
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