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ÉTICA PROFISSIONAL 

•  Proibição Total ao exercício da advocacia 

• Pode ser permanente ou temporária 

 

CASOS DE INCOMPATIBILIDADE 

 

• Chefe do Poder Executivo/ Mesa Legislativo 

 

• Membros de Órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 

dos Tribunais e Conselhos de Contas, dos Juizados Especiais, da 

Justiça de Paz, Juízes Classistas, bem como de todos os que 

exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva 

da administração pública direta e indireta.  

 

•ADIN 1.127-8: Exclusão dos Juízes Eleitorais 

INCOMPATIBILIDADE 

ÉTICA PROFISSIONAL 

INCOMPATIBILIDADE 
CASOS DE INCOMPATIBILIDADE 

 

• Ocupantes de Cargos ou Funções de Direção em Órgãos da 

Administração Pública Direta ou Indireta, em suas Fundações e em 

suas Empresas controladas ou Concessionárias de Serviço Público 

 

• Administração acadêmica relacionada ao magistério 

jurídico 

• Procurador geral, Advogado Geral, Defensor Geral e 

dirigente de órgão jurídico da Administração Pública direta, 

indireta e fundacional (art.29, EAOAB) 

 

• Serviços notariais e de registro e ocupantes de cargos ou funções 

vinculados ao Poder Judiciário 

 

• Serviços de Registro não vinculados ao Judiciário 

 

 

ÉTICA PROFISSIONAL 

INCOMPATIBILIDADE 
CASOS DE INCOMPATIBILIDADE 

 
• Vinculados à atividade policial  

 

• Militares, na ativa 

 
•Ocupantes de Cargos ou Funções que tenham competência de 

lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e 

contribuições parafiscais 

 

• Ocupantes de funções de direção e gerência em Instituições 

Financeiras, inclusive Privadas 

 

 

ÉTICA PROFISSIONAL 

IMPEDIMENTO 

• Proibição parcial ao exercício da advocacia 
 

CASOS DE IMPEDIMENTO 
 

• Os Servidores da Administração Direta, Indireta e fundacional, 

contra a Fazenda Pública que os remunere. 
 

• Exceção: Docente dos Cursos Jurídicos 
 
• 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 

Permissionárias de Serviço Público 

 

Toda questão que falar sobre incompatibilidade/impedimento de 

membros do legislativo verifique: 

 - Se está na mesa: INCOMPATÍVEL 

 - Caso contrário: IMPEDIDO  

ÉTICA PROFISSIONAL 

 Xisto, advogado, é convidado a ocupar o prestigiado cargo 

de Procurador-Geral de um município, cargo de confiança 
do Prefeito Municipal passível de exoneração ad nutum. 
O cargo é privativo de advogado. No entanto, ao assumir 
o referido cargo, ocorrerá o (a)  
 

a) cancelamento da sua inscrição.  

b) exercício limitado da advocacia.  

c) suspensão do exercício da atividade advocatícia.  

d) anotação de impedimento.  
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 Fábio, advogado com mais de dez anos de efetiva atividade, 
obtém a indicação da OAB para concorrer pelo quinto 
constitucional à vaga reservada no âmbito de Tribunal de 
Justiça.  

 No curso do processo também obtém a indicação do 
Tribunal e vem a ser nomeado pelo Governador do Estado, 
ingressando nos quadros do Poder Judiciário. Diante disso, à 
luz das normas estatutárias ocorrerá: 

 

a) o cancelamento da inscrição como advogado.  

b) a suspensão até que cesse a incompatibilidade.  

c) o licenciamento do profissional.  

d) a passagem para a reserva do quadro de advogados.  

 

ÉTICA PROFISSIONAL 

 Caio é eleito Senador da República e escolhido para compor 
a mesa do referido órgão legislativo. Como advogado 
regularmente inscrito nos quadros da OAB, pretende atuar 
em causa própria e realiza consulta nesse sentido à OAB. 
Quanto ao tema em foco, de acordo com as regras 
estatutárias, é correto afirmar que a atuação de Caio  

 

A) é possível, pois a função exercida caracteriza mero 
impedimento.   

B) não é possível, sendo o caso de incompatibilidade mesmo 
em causa própria.   

C) em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso.  

D) poderá ocorrer, nessa situação, mediante autorização 
especial.   
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 Caio, professor vinculado à Universidade Federal, 
ministrando aulas no curso de Direito, resolve atuar, em 
causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da 
União Federal. Nos termos do Estatuto, é correto afirmar 
que  

 

(A) é situação peculiar que permite o exercício da advocacia 
mesmo contra entidade vinculada.   

(B) a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo 
da Universidade com a União Federal.  

(C) o docente em cursos de Direito não pode exercer a 
advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade.   

(D) enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição na OAB 
permanecerá suspensa.   
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HORA H! 

Considere que Salvador, advogado regularmente inscrito na OAB, 

tenha sido eleito deputado estadual e tomado posse. Considere, ainda, 

que, durante o mandato parlamentar, Salvador tenha sido constituído 

por Manoel e ingressado em juízo com uma ação trabalhista contra a 

empresa privada XYZ. Nessa situação, de acordo com o Estatuto da 

Advocacia e da OAB, o ato processual praticado por Salvador é 

considerado 

 

A) anulável, pois qualquer parlamentar está impedido de advogar. 

B) nulo, visto que o advogado está no exercício de atividade incompatível 

com a advocacia. 

C) anulável, devendo o advogado ser punido pela OAB. 

D) plenamente válido. 

 

• ASPECTOS INICIAIS 

  Perfil dos advogados no Brasil 

  Legislação Trabalhista x EAOAB 

  Questão da independência, consciência e ética 
profissional 
 

• JORNADA DE TRABALHO 
 

ADVOGADO EMPREGADO 

     Dedicação Exclusiva: 
• 40 horas semanais 
• Remuneração das horas 
excedentes 
• Significado da dedicação exclusiva 
• Necessidade de previsão 
contratual? (art. 12, RGEAOAB) 

Regra Geral 
• 4 horas diárias continuas e 20 
horas semanais, salvo em acordo 
ou convenção coletiva e 

dedicação exclusiva. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• SALÁRIO  

 
  Salário Mínimo do Advogado 

 
  Despesas Extraordinárias 

 
  Honorários Advocatícios de Sucumbência  

 
  Hon. de Sucumbência e fins trabalhistas e 

previdenciários 

ADVOGADO EMPREGADO 

ÉTICA PROFISSIONAL 
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• QUEM SÃO? 
 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 indireta e fundacional.  
 

– CARACTERÍSTICAS 

• Exige inscrição nos quadros da OAB 

• Observância de Regime Duplo: EAOAB + Especial 

• Sujeição às infrações 

• São elegíveis e podem integrar os quadros da OAB 

 

ADVOGADO PÚBLICO 

ÉTICA PROFISSIONAL ÉTICA PROFISSIONAL 
 

 

 

 

 

Vamos revisar? 

ÉTICA PROFISSIONAL 

TENHAM TODOS UMA BOA NOITE! 

ACESSEM! 
 

www.professorgomes.wordpress.com 


