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DIREITOS DOS ADVOGADOS 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

– Finalidade dos direitos 

– Desrespeito 

– Independência do Advogado ante o juiz e os agentes 

públicos 

– Ausência de Hierarquia 

– Indispensabilidade do Advogado 

DIREITOS DOS ADVOGADOS 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• DIREITOS EM ESPÉCIE 

– LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

• A  liberdade e o papel do advogado 

• Restrições ao exercício da advocacia 

– Estabelecidas no EAOAB 

– Restrições de atuação dentro do território 

nacional 

 

DIREITOS DOS ADVOGADOS 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• DIREITOS EM ESPÉCIE 

 

– INVIOLABILIDADE DO LOCAL E DOS MEIOS DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 
 

• Escritório ou local de trabalho  

• Comunicações e correspondências 

•  Ferramentas de trabalho 

DIREITOS DOS ADVOGADOS 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• DIREITOS EM ESPÉCIE 

 

– INVIOLABILIDADE DO LOCAL E DOS MEIOS DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

 Elementos para a quebra da inviolabilidade  

• Indícios de autoria e materialidade da prática de um crime 
pelo advogado; 

• Ordem judicial (específica, pormenorizada e fundamentada); 

• Presença de Representante da OAB; 

• Utilização das provas obtidas somente contra o advogado e 
nunca contra o cliente. 

– Exceção! 

DIREITOS DOS ADVOGADOS 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• DIREITOS EM ESPÉCIE 
 

– COMUNICAR-SE COM O CLIENTE PRESO 

• Reflete disposição do art. 5º, LXIII , CF 

• Independe de procuração 

• Essa comunicação PESSOAL e RESERVADA aplica-

se em todo e qualquer estabelecimento prisional. 

• Incomunicabilidade do preso 
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DIREITOS DOS ADVOGADOS 

ÉTICA PROFISSIONAL 

• DIREITOS EM ESPÉCIE 

 

– TER A PRESENÇA DA OAB NA PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

• Crime ligado ao exercício da advocacia: 

– Presença obrigatória do representante da OAB 

– Prisão em flagrante ligado ao exercício da profissão 

– Crime seja inafiançável.  

  

• Nos demais crimes: Como funciona? 

ÉTICA PROFISSIONAL 

Conceição promove ação possessória em face de vários réus 

que ocuparam imóvel sem construção, de sua propriedade, em 

área urbana. Houve a designação de audiência de conciliação, 

com a presença dos réus e dos seus advogados. Na audiência, 

visando organizar o ato, o magistrado proibiu que os 

advogados se mantivessem de pé, bem como saíssem do local 

durante a sua realização.  

Com base no que dispõe o Estatuto da Advocacia e as leis 

regentes, é correto afirmar que  

 

 a) o advogado deve permanecer sentado na sala de audiências até 

o final do ato.  

 b) caso o advogado necessite retirar-se do local, deve postular 

licença à autoridade.  

 c) o advogado pode permanecer sentado ou de pé nos recintos do 

Poder Judiciário.  

 d) pode permanecer de pé, caso autorizado pela autoridade 

competente. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

Túlio, advogado, é surpreendido ao praticar crime inafiançável, 

sendo preso em flagrante pela autoridade policial. A OAB é 

comunicada, e, por meio de membro da Comissão de 

Prerrogativas, acorre advogado ao local onde estão sendo 

realizados os trâmites procedimentais. Nos termos das normas 

estatutárias, é correto afirmar que  

 

 

 a) a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a 

originária do exercício profissional.  

 b) o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do 

representante da OAB.  

 c) só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação 

dos representantes da OAB.  

 d) a prisão preventiva é aquela que está circunscrita na atuação da 

OAB. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

No que se refere aos direitos e deveres do advogado, 

assinale a opção correta. 

 

 a) Ao falar em juízo, durante uma audiência, o advogado 

deve permanecer de pé.  

 b) O advogado que desejar falar com magistrado deve 

agendar previamente um horário, devendo estar presente à 

audiência com, pelo menos, quinze minutos de antecedência.  

 c) O advogado devidamente inscrito na OAB só pode 

advogar no estado onde tenha homologado sua inscrição.  

 d) O advogado pode ter vista, mesmo sem procuração, de 

qualquer processo, administrativo ou judicial, que não esteja 

sujeito a sigilo, podendo copiá-lo e anotar o que bem 

entender. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

 Tertúlio, advogado, testemunha a ocorrência de um acidente de 

trânsito sem vítimas, envolvendo quatro veículos automotores. Seus 
dados e sua qualificação profissional constam nos registros do 
evento. Posteriormente, em ação de responsabilidade civil, o 
advogado Tertúlio é arrolado como testemunha por uma das partes. 
No dia designado para o seu depoimento, alega que estaria 
impossibilitado de realizar o ato porque uma das pessoas envolvidas 
poderia contratá-lo como profissional, embora, naquele momento, 
nenhuma delas tivesse manifestado qualquer intenção nesse 
sentido. A respeito do tema, é correto dizer que  

 

 a) o advogado é suspeito para prestar depoimento no caso em tela.  

 b) a possibilidade decorre da ausência de efetiva atuação profissional.  

 c) o depoimento do advogado, no caso, é facultativo.  

 d) somente poderia prestar depoimento após a intervenção de todas as 
partes no processo. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

O magistrado Mévio, de larga experiência forense, buscando organizar o 

serviço do seu cartório, edita Portaria disciplinando o horário de 

atendimento das partes e dos advogados não coincidente com o horário 

forense. Os processos passam a ser distribuídos, por numeração, com a 

responsabilização individual de determinados servidores. Estabeleceu-se 

que os autos de final 0 a 3 teriam atendimento ao público, aí incluídos 

advogados, das 11h às 13h, e daí sucessivamente. Com tal organização, 
obteve o cumprimento de todas as metas estabelecidas pela Corregedoria 

do Tribunal. À luz da legislação estatutária, assinale a alternativa correta 

quanto a essa atitude.  

 

 a) O ato normativo do magistrado colide frontalmente com o direito dos 

advogados de serem atendidos a qualquer momento pelo Magistrado e 

servidores públicos.  

 b) A Administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma, podendo 
ocorrer ato do magistrado impondo restrições ao advogado.  

 c) O princípio da eficiência sobrepõe-se aos interesses das partes e dos 

advogados, seguindo moderna tendência da Administração Pública.  

 d) As metas de produção determinadas pelos órgãos de controle do Poder 

Judiciário justificam a restrição dos direitos dos advogados de acesso aos autos 

e aos agentes públicos. 
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ÉTICA PROFISSIONAL 

Hércules, advogado recém-formado, é procurado por familiares de 

uma pessoa que descobriu, por vias transversas, estar sendo 

investigada em processo sigiloso, mas não tem ciência do objeto da 

investigação. Sem portar instrumento de procuração, dirige-se ao 

órgão investigador competente para obter informações, identificando-

se como advogado do investigado. A autoridade competente, em 

decisão escrita, indefere o postulado, por estar ausente o instrumento 

do mandato e, ainda, ser a investigação sigilosa. Diante dessas 

circunstâncias, à luz da legislação aplicável, é correto afirmar que  

 

 

 a) o acesso a processo sigiloso é possível aos advogados somente quando 

requeiram a prática de ato.  

 b) o acesso dos advogados dos interessados a processos sigilosos 

romperia com a proteção que eles mereceriam.  

 c) o processo sigiloso é acessível a advogado portando instrumento de 

mandato.  

 d) mesmo sem urgência, a atuação do advogado poderia ocorrer, sem 

mandato, em processo sigiloso. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

O advogado Ademar é surpreendido por mandado de busca e 

apreensão dos documentos guardados no seu escritório, de 

forma indiscriminada. Após pesquisa, verifica que existe 

processo investigando um dos seus clientes e a ele mesmo. 

Apesar disso, os documentos de toda a sua clientela foram 

apreendidos.  

 

Diante do narrado, é correto afirmar que  

 

 a) a prática é correta, em função de a investigação atingir o 

advogado.  

 b) a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta.  

 c) a proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese 

versada.  

 d) houve excesso na apreensão de todos os documentos da 

clientela do advogado. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

No julgamento da ação envolvendo Manoel e Joaquim, o 

relator do processo assacou diversas acusações contra os 

representantes judiciais das partes, inclusive relacionadas à 

litigância de má-fé. Os advogados requereram a palavra, que 

foi indeferida, sendo retirados do recinto por servidores do 

Tribunal. Requereram, então, as medidas próprias à OAB.  

Com base nesse cenário, à luz das regras estatutárias, é 

correto afirmar que  

 

 a) inexistem medidas administrativas a realizar no âmbito da OAB.  

 b) esses litígios devem ser resolvidos no âmbito do processo 

judicial.  

 c) a separação entre a atividade do juiz e a do advogado bloqueia 

a atividade da OAB.  

 d) é situação típica de desagravo pela atuação profissional dos 

advogados. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

João Vítor e Ana Beatriz, ambos advogados, contraem núpcias, 

mantendo o estado de casados por longos anos. Paralelamente, 

também mantêm sociedade em escritório de advocacia. Por motivos 

vários, passam a ter seguidas altercações, com acusações mútuas de 

descumprimento dos deveres conjugais. 

 

Ana Beatriz, revoltada com as acusações desfechadas por João Vítor, 

requer que a OAB promova sessão de desagravo, uma vez que sua 

honra foi atingida por seu marido, em discussões conjugais. 

 

À luz das normas estatutárias, 

 

 a) nenhum ato poderá ser realizado pela OAB, tendo em vista que as 

ofensas não ocorreram no exercício da profissão de advogado.  

 b) o ato de desagravo depende somente da qualidade de advogado do 

ofendido.  

 c) sendo o ofensor advogado, o desagravo é permitido pelo estatuto.  

 d) o desagravo poderá ocorrer privadamente. 

ÉTICA PROFISSIONAL 

Joel é experiente advogado, inscrito há muitos anos nos quadros da 

OAB. Em atividade profissional, comparece à sessão de tribunal com o 

fito de sustentar, oralmente, recurso apresentado em prol de 

determinado cliente. Iniciada a sessão de julgamento, após a leitura do 

relatório, pelo magistrado designado para tal função no processo, 

dirige-se à tribuna e, regularmente, apresenta sua defesa oral. No 

curso do julgamento há menção, pelo Relator de data e fls. constantes 

dos autos processuais que se revelam incorretas. 

 

No concernente ao tema, à luz das normas estatutárias, o advogado 

 

 a) deve aguardar o final do julgamento, com a proclamação do resultado, 

para apresentar questão de ordem.  

b) poderá usar a palavra, pela ordem, para esclarecer questão de fato, que 

influencie o julgamento.  

 c) não possui instrumento hábil para interromper o julgamento.  

 d) após o final do julgamento deverá, mediante nova sustentação oral, 

indicar os erros cometidos 

ÉTICA PROFISSIONAL 

PENSE NISSO! 
 

 

 

 

 

O futuro pertence àqueles que acreditam na 

beleza de seus sonhos... 
 

 

 

Boa semana! 

Bons estudos! 


