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RESUMO 

 

A presente pesquisa destina-se a estudar a ética profissional do advogado, em 
específico pelas diretrizes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Tem-se como 
problemática de pesquisa a que segue: São as sanções aplicadas pelo código de 
ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suficientes para impedir 
um agir antiético dos advogados? Objetiva-se observar como são postas as 
diretrizes éticas dos advogados perante a Ordem dos Advogados do Brasil e sua 
efetividade para impedir o agir antiético. Como hipótese de resposta tem-se que 
respaldado na legislação e código próprio,onde não se depende apenas de um 
processo legal mas também de uma votação dos demais conselheiros, tem-se que o 
processo administrativo disciplinar nessa fase pode ser transformado em uma 
maneira de proteção, que evidencia com isso o corporativismo, por vezes impedindo 
uma aplicação sancionatória adequada aos agires antiéticos. Para o 
desenvolvimento da pesquisa, utiliza-se de um estudo interdisciplinar entre conceitos 
históricos sobre o comportamento humano tanto individual como em coletividade. 
Para tanto, tem-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo, tendo em 
vista a finalidade de demonstrar a relevância do caráter do profissional do direito, 
bem como que a pesquisa consiste na identificação de um problema e na 
formulação de hipótese para ao final ser confirmada ou refutada. Ainda, utilizado o 
método quantitativo, tendo em vista que se analisará estatisticamente a relação 
numérica de dados coletados referente às sanções aplicadas pela comissão de ética 
da OAB/RS e o método qualitativo pois busca-se revelar aquilo que for interpretado 
relacionado aos conceitos aqui estudados. Como conclusão da presente pesquisa 
tem-se que a atuação da OAB tem sido fundamental para a manutenção da ética 
dos advogados, bem como que se deve sempre ampliar a sua fiscalização para que 
não se caia em um corporativismo e protecionismo de classe em detrimento do agir 
ético. 
 
Palavras-chave: Ética. Advogado. Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the professional ethics of the lawyer, specifically by the 
guidelines of the Brazilian Bar Association (OAB). It has as a research problem the 
following: Are the sanctions applied by the code of ethics and discipline of the 
Brazilian Bar Association (OAB) sufficient to prevent unethical action by lawyers? 
The objective is to observe how the lawyers' ethical guidelines are put before the 
Brazilian Bar Association and their effectiveness in preventing unethical action. As a 
response hypothesis, it has to be supported by legislation and its own code, where it 
does not depend only on a legal process but also on a vote by the other directors, it 
is clear that the disciplinary administrative process at this stage can be transformed 
into a way of protection , which thereby demonstrates corporatism, sometimes 
preventing an appropriate sanctioning application for unethical actions. For the 
development of the research, an interdisciplinary study is used between historical 
concepts about human behavior both individually and collectively. For this, the 
hypothetical-deductive approach is used, in view of the purpose of demonstrating the 
relevance of the character of the legal professional, as well as that the research 
consists of the identification of a problem and the formulation of a hypothesis for the 
end confirmed or refuted. Still, the quantitative method is used, considering that the 
numerical relationship of collected data regarding the sanctions applied by the ethics 
committee of OAB / RS will be statistically analyzed and the qualitative method 
because it seeks to reveal what is interpreted related to the concepts studied here. 
As a conclusion of this research, it is clear that the performance of the OAB has been 
fundamental for the maintenance of the lawyers' ethics, as well as that its inspection 
must always be extended so that it does not fall into a corporatism and class 
protectionism at the expense of the act ethically. 
 
Keywords: Ethics. Lawyer. Code of Ethics and Discipline of the Brazilian Bar 
Association. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A questão ética permeia a sociedade. Para tanto, estabelecem-se preceitos 

que precisam ser seguidos pelo conjunto social para que se tenha a manutenção da 

organização social, em especial, em um Estado Democrático de Direito. 

 Nessa seara, as profissões também passam a ser reguladas por regras 

deontológicas que perfazem o agir do profissional. Estas vinculam-se com o atuar do 

advogado que passa a ter uma deotologia própria, figurada pelo Código de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 Diante disso, a presente pesquisa destina-se a estudar o caminhar histórico 

da ética e a sua vinculação com as profissões, em especial com a advocacia. Para 

tanto, lança-se a seguinte problemática: São as sanções aplicadas pelo código de 

ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suficientes para impedir 

um agir antiético dos advogados? 

 Para o desenvolver da pesquisa foram elencados como objetivo geral 

observar como são postas as diretrizes éticas dos advogados perante a Ordem dos 

Advogados do Brasil e sua efetividade para impedir o agir antiético e como objetivos 

específicos estudar o conceito de ética ao longo da história; verificar a vinculação da 

ética para o exercício da advocacia; analisar as diretrizes legais da OAB nas 

questões éticas para o exercício da advocacia; observar o quantitativo de advogados 

excluídos da OAB/RS a partir de janeiro de 2002; refletir acerca das diretrizes da 

OAB, sob o olhar de serem estas suficientes para impedir o agir antiético dos 

advogados. 

 Como metodologia tem-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo, 

tendo em vista a finalidade de demonstrar a relevância do caráter do profissional do 

direito, bem como que a pesquisa consiste na identificação de um problema e na 

formulação de hipótese para ao final ser confirmada ou refutada. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, elaboram-se dois capítulos. Para o 

primeiro, discute-se a historicidade da ética, seus diferentes conceitos e sua 

aplicabilidade para as diversas profissões. Em um segundo capítulo, debate-se a 

construção histórica da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como 

sua importância. Na sequência, estuda-se os preceitos normativos éticos da 

advocacia e suas implicações sancionatórias. Ao final, reflete-se acerca dos 
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números de advogados excluídos da OAB/RS no período de 2002 a 2020, bem 

como sua implicação ética. 
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2 A ÉTICA EM SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 

  

 A convivência humana é regulada por normativas sociais e legais. Nesse 

meio, tem-se as regras éticas que se aplicam a esta convivência para se assegurar 

que o atuar seja pautado de igualdade de condições. Não é diferente quando se 

estabelecem agires profissionais. 

 Para tentar entender esta vinculação, este capítulo realiza inicialmente uma 

pesquisa histórica-conceitual, buscando entender o que é ética e como ela se 

apresenta ao longo da história humana. Em um segundo momento, estudar-se-á 

como ela se vincula ao exercício das profissões e porque se faz necessária a 

deontologia. 

 

2.1 A Ética na História 

 

 A ética, no seu sentido amplo, é entendida como a ciência da conduta e 

comportamento humano perante o ser e seus semelhantes, estuda as aprovações e 

desaprovações das ações do homem considerando valores equiparados ao que é 

reale voluntário entre as ações virtuosas. 

 

Encara a virtude como prática do bem e esta como a promotora da 
felicidade dos seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas também 
avalia os desempenhos humanos em relação às normas comportamentais 
pertinentes. Analisa a vontade e o desempenho virtuoso do ser em face de 
suas intenções e atuações, quer relativos à própria pessoa, quer em face da 
comunidade em que se insere (SÁ, 2005, p. 15). 
 

 A ética advém de tempos antigos e para Pe. Henrique C. de Lima Vaz (1996) 

a filosofia, tal como hoje se pratica, não é fruto do trabalho intelectual de apenas um 

pensador solitário, nem surgiu inesperadamente no cenário da cultura humana. Na 

sua origem histórica ela é uma resposta à crise profunda de uma sociedade antiga e 

de sua tradição cultural. 

 

[...] Falamos da sociedade grega do século Vl AC em diante, e é para ela 
que voltamos nosso olhar porque as vicissitudes daquela época decisiva 
vivida pelos gregos e as criações intelectuais a que deram origem tornaram-
se paradigmas de uma tradição que se prolonga até nós. Entre as criações 
mais notáveis do espírito grego, na hora da sua crise, estão a Ética, a 
Política e o Direito, (VAZ, 1996, p. 22- 23). 
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 Desse modo, para Angèle Kremer-Marietti (1989) foi necessário render-se a 

uma necessidade lógica, num campo regulado por usos e costumes. A reflexão ética 

impôs-se como a filosofia, a novidade que surge emergente era apenas um 

desenvolvimento com sua contrapartida de inovação, um surto de razão como 

faculdade para princípios considerando suas consequências. 

 

[...] Também a ética filosófica, enquanto reflexão distanciada das crenças e 
das práticas, começou em Sócrates, atento ao seu daimon, e apto a 
despertar o espírito crítico de seus contemporâneos, dando vida, em cada 
um, à razão partilhada por todos. [..] Sócrates (469-399) abre o caminho do 
pensamento reflexivo adaptado à vida pública e individual do cidadão da 
democracia. Ora, elevando-se do julgamento de fato aos julgamentos de 
valor induzidos no seu interlocutor, Sócrates encorajava o conhecimento do 
homem e uma permanente indução de valores. Fazendo isto, opunha-se 
aos Sofistas que se espalhavam de cidade em cidade para propagar uma 
ética técnica ligada ao rápido sucesso político e profissional (KREMER-
MARIETTI, 1989, p. 14-15).  

  

Assim, a questão da ética perfaz a sua vinculação com os gregos, 

entabulando-se uma tradição que se estende até os dias atuais. Ainda, o autor relata 

que a sua formação ao longo do tempo cinge-se em uma ligação entre a cultura 

material e a simbólica, normas organizadas que regem costumes de grupos e de 

conduta do indivíduo. 

Ademais,  

 

[...] é preciso não esquecer que a formação, ao longo do tempo-eixo, das 
categorias fundamentais do universo ético-jurídico, foi precedida pela 
multimilenar evolução dos grupos humanos nos quais, por mais longe que 
recuem no tempo suas investigações, a etnologia cultural e a história das 
culturas irão encontrar uma correspondência estrutural entre a cultura 
material e a cultura simbólica e, nessa, um sistema perfeitamente 
organizado de normas e interditos a reger os costumes do grupo e a 
conduta dos indivíduos, e que a nossa tradição lingüística greco-latina 
designou com os nomes de ethos ou mores(VAZ,1996, p. 26-27). 

 

         Desse modo, não há, para o autor, como descrever em poucas palavras o que 

foi o surgimento da ética, política e do direito, bem como o processo de 

transformação do antigo ethos para os códigos da razão. No entanto, pode-se 

assinalar que no contexto histórico sua aparição se fixou ao longo do tempo, 

estabelecendo o pensamento ético-jurídico. 

 Outrossim, para entender-se a ética, é necessária a realização de uma 

comparação do comportamento do ser humano, de seu convívio em sociedade que 

vem mudando ao longo do tempo. A ética está ligada diretamente ao modo de ser 
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de cada indivíduo. O comportamento do homem vem mudando significativamente e 

no mesmo contexto ocorre também uma perda de valores éticos e morais.  

 A ética fora criada para dizer a razão para melhor organizar a vida em 

sociedade e julgar também o comportamento individual do homem baseado nos 

costumes e nas tradições, no agir tanto da comunidade como do próprio indivíduo e 

que o agir ético deve ser sempre em vista de fins o que significa estar sempre 

movido por razões. É nesse sentido que se manifesta Adolfo Sánchez Vázquez 

(1999, p. 23-24): 

 

A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em 
sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento 
humano [...] Ética vem do grego ethos, que significa analogamente “modo 
de ser” ou “caráter” enquanto forma de vida também adquirida ou 
conquistada pelo homem. Assim, portanto, originariamente, ethos e mos, 
“caráter” e “costume”, assentam-se num modo de comportamento que não 
corresponde a uma disposição natural, mas que é adquirido ou conquistado 
por hábito. É precisamente esse caráter não natural da maneira de ser do 
homem que, na Antiguidade, lhe confere sua dimensão moral. 
 

           É mais importante conferir valores, relevância e extrair consequências 

concretas para esse encontro com a ética, que se pretende definitivo. O mais 

importante não é conceituar. Rotineiramente em nossa linguagem o uso do verbete 

moral, ou da palavra ética é comum. São ambos de mesma origem. Porém, há 

várias expressões para se definir ética. Para que se possa adentrar nesse universo 

ético, precisa-se conhecer o que dizem outros pensadores sobre ética.  

Assim, tem-se o posicionamento de José Renato Nalini (2016, p. 44-45). 

 

Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É 
uma ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e métodos próprio, na 
singela identificação do caráter científico de determinado ramo do 
conhecimento. O objeto da Ética é a moral. A moral é um dos aspectos do 
comportamento humano. A expressão moral deriva da palavra romana 
mores, com o sentido de costumes, conjuntos de normas adquiridas pelo 
hábito reiterado de sua prática.Com exatidão maior, o objeto da ética é a 
moralidade positiva, ou seja, “o conjunto de regras de comportamento e 
formas de vida através das quais tende o homem a realizar o valor do bem”. 
A distinção conceitual não elimina o uso corrente das duas expressões 
como sinônimas. A origem etimológica de Ética é o vocábulo grego “ethos”, 
a significar “morada”, “lugar onde se habita”. Mas também quer dizer “modo 
de ser” ou “caráter”. Esse “modo de ser” é a aquisição de características 
resultantes da nossa forma de vida. A reiteração de certos hábitos nos faz 
virtuosos ou viciados. Dessa forma, “o ethos é o caráter impresso na alma 
por hábito”. Como os hábitos se sucedem, tornam-se por sua vez fonte de 
novos hábitos. O caráter seria essa segunda natureza que os homens 
adquirem mediante a reiteração de conduta. 
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        Ética constitui, além da doutrina do bom e do correto, da “melhor” conduta, a 

teoria do conhecimento e realização daquilo que se deseja. Tem-se inicialmente que 

não apenas aquilo que tradicionalmente faz parte da moral, mas o político e o 

jurídico fazem parte do significado do termo ética. Isso significa dizer que normas 

morais, normas de trato social, normas religiosas, normas jurídicas e políticas não se 

diferenciam, todavia apenas vem confirmar a sua origem comum, limites imprecisos 

entre ambas e principalmente, função social idêntica.  

Posiciona-se nesse sentido João Maurício Adeodato (2018, p. 151-152). 

 

Conteúdos éticos inadmissíveis para certas culturas são lugares-comuns em 
outras. Parece evidente que uma sanção bárbara como o apedrejamento de 
mulheres adúlteras não se tornaria jurídica se essa opção ética não fosse 
considerada justa por parcela significativa do ambiente social, exatamente 
aquele que detém o poder de escolher o conteúdo ético do direito. Essa 
parcela pode ser a mais numerosa, a mais bem armada, a que detém mais 
recursos, a mais unida e solidária. As diversas escolhas éticas dos 
diferentes grupos sociais enfrentam-se e a vencedora impõe-se como direito 
positivo. Um dado importante é que a tese que prevalece sobre a outra não 
a elimina; a concepção “superada” está lá, mais ou menos modificada em 
relação à versão original, mas permanece, tal como Hegel tentou esclarecer 
com sua fórmula tese-antítese-síntese.  

 

Em um sentido mais amplo, a Ética tem sido entendida como a ciência da 

conduta humana perante o ser e seus semelhantes, envolve estudos de aprovação 

ou desaprovação da ação do homem e consideração de valor do que é real e 

voluntário no que diz respeito as ações virtuosas, nesse sentido se manifesta Sá, 

(2005, p. 15). 

 

Encara a virtude como prática do bem e esta como a promotora da 
felicidade dos seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas também 
avalia os desempenhos humanos em relação às normas comportamentais 
pertinentes. Analisa a vontade e o desempenho virtuoso do ser em face de 
suas intenções e atuações, quer relativos à própria pessoa, quer em face da 
comunidade em que se insere. 

 

 Como mencionado, ao longo do tempo o comportamento da humanidade vem 

mudando, evidenciando com isso padrões diferentes de como conceituar a ética. 

Nesse sentido,  

 

Conceituar Ética e Justiça, traçar-lhe a dimensão e a proximidade é tarefa 
envolvente das contradições da sociedade plural, dividida em fracos e 
fortes na ampla compreensão política, econômica, social e cultural. Ver o 
problema do ângulo puramente filosófico seria extrair-lhe a substância, a 
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objetividade, que se encerra nas desigualdades crescentes 
(MARINHO,1999, p. 125) 

 

 Por outro lado, o Estado deveria corrigir desigualdades econômicas e sociais 

para que com isso houvesse distribuição de justiça. Sem isso, dificilmente ter-se-á 

um procedimento ético entre pessoas e seus interesses, pois “Sem esse 

pressuposto, dificilmente prevalecerá procedimento ético no confronto entre as 

pessoas e seus interesses contrapostos, pela inexistência de freios ao arbítrio e à 

ganância” (MARINHO, 1999, p.127). 

 Ademais,  

 

[...] traçados segundo as exigências da idéia, as categorias fundamentais 
que irão sustentar o nosso universo ético-jurídico: o agir ético como agir 
virtuoso, o Bem e a Justiça. O agir ético, tanto da comunidade como do 
indivíduo, compreendendo os costumes e hábitos, exprime a nossa situação 
fundamental como seres que habitam a morada do ethos. Ora, o agir se 
cumpre sempre em vista de fins, o que significa que é sempre movido por 
razões (VAZ, 1996, p.30). 

 

 Assim, a concretização da justiça social constitui-se em fator determinante 

para que o agir ético se construa e se afirme. Tem-se que a justiça não deve 

consistir em dar a cada um o que é seu, seria desigual e injusta essa distribuição, 

mas sim a constituição de igualdades desiguais, ou seja, a distribuição conforme as 

necessidades, observando-se as especificidades. 

 Nesse sentido,  

 

[...] A noção de justiça, porém, não consiste nem deve consistir em dar a 
cada um o que é seu, do velho e superado brocardo romano – suum cuique 
tribuere. A longa experiência dos tempos mostra que a distribuição dos bens 
na sociedade não é eqüitativa, mas desigual e injusta, obedientes a fatores 
diferenciados de poder, e não a critérios racionais e de contenção comum. 
Portanto se prevalece a regra de dar a cada um o que é seu, sobretudo na 
sociedade exageradamente desigual de nossa época, consagrar-se-ia o 
reino da força e da esperteza [...] Essa ordem deve ser apta a reduzir as 
dissimetrias naturais decorrentes da diversidade de aptidão do indivíduo e 
conter, e quando necessário condenar, as discriminações artificiais, produto 
da exploração e do mando parcial (MARINHO, 1999, p. 128). 

 

 Assim, pode-se afirmar que existe uma desigualdade imensamente injusta na 

sociedade no que diz respeito a distribuição de renda, pois se ao dar a cada um o 

que é seu significa dizer dar ao rico sua fortuna e ao pobre sua miséria numa 

sociedade movida pela esperteza dos poderosos não é justo nem ético. 
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 Além de a ética vincular-se ao agir cotidiano da sociedade e da idéia de 

justiça social perpetrada pelo Estado, também cabe a sua vinculação com o 

exercício profissional. 

           O conceito de ética sofreu muitas modificações desde o seu surgimento, a 

tantas definições quanto autores que a estudam. Porém, sua aplicabilidade na 

prática permanece em seu sentido original de hábito, uso, costume, direito. De uma 

perspectiva pragmátíca, as normas éticas seguem as suas mesmas funções, reduzir 

a complexidade das relações humanas e ajudar o homem no sentido de decidir 

sobre a maneira de agir de forma a neutralizar conflitos. Nesse sentido,  

 

Dentre as diversas perspectivas da ética, a que interessa mais de perto é a 
chamada ética aplicada ou ética do discurso prático. Seus problemas típicos 
são, por exemplo, a igualdade ou desigualdade racial e sexual dos seres 
humanos; a relação entre a decisão que busca afastar o conflito e noção de 
justiça; direitos humanos e aborto; eutanásia; manipulação genética; e 
manipulação de energia nuclear, é claro. E também a ética analítica, que 
coloca a ética prática como objeto de observação, constitui elemento 
inseparável do “ambiente” ético que estuda. Mesmo sendo apenas uma das 
questões éticas graves dos tempos atuais, a utilização - ou não - da energia 
nuclear traz um elemento novo, que é a mundialização do problema: todos 
estão no mesmo barco. A ética tradicional tem partido do indivíduo ou, no 
máximo do povo ou nação. A ética nuclear é global, totalizadora. A situação 
inédita na história da humanidade, é o ponto de Arquimedes, de que fala 
Hannah Arendt. Pela primeira vez a autodestruição é um perigo palpável. 
(ADEODATO, 2018, p. 72-73) 

 

 Ainda, Kremer-Marietti (1989) aborda a ética filosófica no seu contexto cultural 

e teórico, que aparece como manifestação de vontade de uma busca infinita a 

normas ou leis da conduta humana, afirma que tais regras de conduta um dia não 

são mais julgadas suficientes.  

 

[...] Ou a evolução “histórica e lógica” (para retomar os termos de Conte) 

induz um dia a consciência humana a “refletir” sobre o que é sagrado, ou 
antes, sobre o que já não o é. Assim, a atividade lógica se desenvolvendo, 
tudo o que é humano ou, melhor dizendo, tudo que é problemático num 
dado momento vai sofrer a ordenação do pensamento racional. Este 
pensamento é racional na medida em que é discursivo, com a vontade de 
reportar tudo que é reportável num sistema de relações ou de funções. Se 
todos os homens do mundo sempre praticaram a moral com prescrições 
rigorosas, referindo-se a diversos pontos precisos de conduta, nem sempre 
conceberam uma ética filosófica, isto é, estabelecida independentemente do 
sagrado – para justificá-lo, depois – uma ética constituída unicamente por 
razões e cadeias de razões.[...] Dois problemas sistemáticos apresentam-se 
a nós. De um lado, devemos enfrentar um problema de especialização, isto 
é, dados muito particulares referentes a um conhecimento e a uma 
informação científicos, como a genética, a ecologia, o saber a respeito da 
vida e da morte e a respeito das sequelas das doenças modernas. A antiga 
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teoria das paixões já não basta, ela foi substituída pela psicanálise. A 
higiene é reforçada por uma ética médica apropriada. As ciências humanas 
e sociais, as ciências ecológicas, biológicas e médicas, completam-se por 
projetos   éticos mais ou menos explícitos. Enfim, as ciências técnicas físico-
químicas, até nucleares, implicam sua ética não formulada (KREMER-
MARIETTI, 1989, p. 121-122; 129). 
 
 

O indivíduo destaca-se e realiza-se plenamente, por meio da profissão 

comprovando sua personalidade, demonstrando com isso sua capacidade, 

sabedoria, inteligência e habilidade vencendo os obstáculos, através do exercício 

profissional, que o homem eleva seu nível moral, se destaca e que pode ser útil a 

sua comunidade. O trabalho é um dever social, além disso, realiza quem o faz, 

desde que seja desempenhado com amor. A profissão permite ainda exercer função 

de solidariedade para com o semelhante, recebendo em troca, não só dignidades, 

mas compreensão que permitem, até mesmo, o enriquecimento material. (SÁ, 2015). 

 

2.2 A Ética nas Profissões 

 

A ética está relacionada a toda e qualquer profissão, formando a base de uma 

relação firmada entre um profissional prestador de serviço e um cliente ou um grupo 

fechado ou até mesmo perante a sociedade. Se faz necessário um comportamento 

adequado em relação ao que se espera de ambas as partes. Os profissionais trazem 

consigo seus códigos de conduta que validam quando se graduam, entabulando 

juramentos, os quais devem ser seguidos com firmeza, respeito ao seu próximo e 

até mesmo próprio, obediência, comprometimento, ser ético ao prestar seus 

serviços, seja qual for a profissão é um dever. 

 Nesse sentido, 

 

Observada em tese, em seu sentido geral, a profissão, como exercício 
habitual de uma tarefa, a serviço de outras pessoas, insere-se no complexo 
da sociedade como uma atividade específica. Trazendo tal prática 
benefícios recíprocos a quem pratica e a quem recebe o fruto do trabalho, 
também exige, nessas relações, a preservação de uma conduta condizente 
com os princípios éticos específicos. O grupamento de profissionais que 
exercem o mesmo ofício termina por criar as distintas classes profissionais e 
também a conduta pertinente. Existem aspectos claros de observação do 
comportamento, nas diversas esferas em que ele se processa: perante o 
conhecimento, perante o cliente, perante o colega, perante a classe, 
perante a sociedade, perante a pátria, perante a própria humanidade como 
conceito global. A consideração ética, sendo relativa, também hoje se 
analisa do ponto de vista da necessidade de uma conduta de efeitos 
amplos, globais, mesmo diante de povos que possuem tradições e 
costumes diferentes. A profissão, como prática habitual de um trabalho, 
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oferece uma relação entre necessidade e utilidade, no âmbito humano, que 
exige uma conduta específica para o sucesso de todas as partes envolvidas 
– quer sejam os indivíduos diretamente ligados ao trabalho, quer sejam os 
grupos, maiores ou menores, onde tal relação se insere[...]o valor 
profissional deve acompanhar-se de um valor ético para que exista uma 
integral imagem de qualidade (SÁ, 2005, p.143-144).  
 
 

 Diante disso, tem-se que a ética é fundamental, devendo haver conjugação 

entre profissionalismo e ética. 

A ética relacionada às profissões, segundo tem-se observado nesta pesquisa, 

está diretamente ligada com o dever-ser de cada indivíduo dentro daquilo que se 

propõe a fazer como profissional. 

Com isso devendo evidentemente seguir seus códigos de ética e disciplina, o 

profissional deve manter conduta adequada a sua profissão apresentar-se diante de 

seus cliente e colegas sempre de forma respeitosa e manter-se digno e merecedor 

de recíproco respeito. 

 

[...] O conceito profissional é a evidência, perante terceiros, das 
capacidades e virtudes de um ser no exercício de um trabalho habitual de 
qualidade superior. Não se constrói um conceito pleno, todavia, sem que se 
pratique uma conduta também qualificada. O valor profissional deve 
acompanhar-se de um valor ético para que exista uma integral imagem de 
qualidade. Quando só existe a competência técnica e científica e não existe 
uma conduta virtuosa, a tendência é de que o conceito, no campo do 
trabalho, possa abalar-se, notadamente em profissão que lidam com 
maiores riscos. Um advogado, por exemplo, que defenda o réu e sirva 
também ao autor, quebra um princípio ético e se desmerece, 
conceitualmente, como profissional. Ao longo do exercício de minha 
profissão, tive oportunidade de conhecer profissionais que, sendo 
empregado do Governo, aceitavam causas contra este, utilizando nomes de 
terceiros e se tornando, pois, servos de dois senhores, maculando sua 
conduta e estabelecendo um conluio de práticas viciosas. A profissão, pois, 
que pode enobrecer pela ação correta e competente, pode também ensejar 
a desmoralização, através da conduta inconveniente, com a quebra de 
princípios éticos (SÁ, 2015, p. 155-156). 
 
 

A moral regula o comportamento do homem para consigo mesmo. Cuidam 

dos costumes, deveres e modo de procedimento de cada indivíduo no 

relacionamento com os demais, segundo a justiça e a equidade natural, ou seja, os 

princípios éticos e morais são verdadeiros pilares da construção de uma identidade 

profissional e a moral mais do que representação social participa da formação da 

consciência profissional. 

          Princípios éticos e morais são, verdadeiros pilares na construção de um 

profissional que representa o Direito Justo, diferenciado-se por seu talento e por sua 
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moral principalmente e não pela sua aparência. Nesse sentido se manifesta Antônio 

Roberto Oliveira (2012). Ainda, quando na escolha da profissão, normalmente 

durante a adolescência, deve ser feita essa reflexão, escolher uma profissão é 

opcional, mas ao fazer tal escolha os deveres para com ela passam a ser 

obrigatórios o que geralmente quando jovem essa escolha se dá sem o 

conhecimento desse conjunto de deveres que está prestes a assumir, ao tornar 

parte daquela categoria. Nesse aspecto se manifesta Oliveira (2012, p. 52). 

 

Toda a fase de formação profissional, o aprendizado das competência e 
habilidades, referentes à prática específica numa determinada área, devem 
incluir a reflexão, antes do início dos estágios. Ao completar a formação em 
nível superior, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e 
comprometimento com a categoria profissional onde formalmente ingressa. 
Isso caracteriza o aspecto moral da chamada Ética Profissional, a adesão 
voluntária a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais 
adequadas para o seu exercício.  

 

Para Sá (2005), o exercício de uma profissão demanda pleno conhecimento e 

domínio total sobre a tarefa e forma de executá-la além de uma prática constante de 

aperfeiçoamento cultural. Aceitar um encargo sem estar preparado para exercê-lo é 

uma prática condenável, em razão de danos que poderá causar. 

 

Quem aceitar prestar serviços sem ter a competência necessária ou sem 
estar atento para que esta se consubstancie comete infração aos princípios 
da ética, em razão do prejuízo defluente. Buscar a perfeição na execução 
de uma tarefa é um dever do profissional que depende do conhecimento e 
da aplicação plena do mesmo. Um trabalho malfeito pode causar sérios 
desastres. Mesmo quando se sabe como fazer, se o trabalho não for 
executado de acordo com este conhecimento, também se comete uma 
infração ética, ocorrendo, no caso, a negligência, como bem classifica e 
exemplifica Marden. Desconhecer, todavia, como realizar a tarefa ou 
apenas saber fazê-la parcialmente, em face da totalidade do exigível para a 
eficácia, é conduta que fere os preceitos da doutrina da moral (Ética). (SÁ, 
2005, p. 157). 

 

 Para Nalini (2016), o advogado brasileiro vive uma fase nova no que diz 

respeito a sua ética profissional, com um novo código de ética e disciplina editado 

pela OAB e novo código de Processo Civil, diplomas que interferem no exercício 

moralmente saudável de uma profissão, sendo o advogado indispensável à 

administração da justiça tem-se um verdadeiro acréscimo à responsabilidade ética 

do advogado brasileiro uma vez que a advocacia sempre se preocupou com sua 

ética.  
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Verifica-se que o atual Código de Ética incorporou questões emergentes na 
discussão ética da advocacia, como a advocacia pro bono e o exercício de 
cargo e funções na OAB e na representação de classe. Os princípios 
fundamentais impõem conduta compatível com os preceitos do Código, do 
Estatuto da OAB, do Regulamento Geral, dos Provimentos e dos demais 
princípios da moral individual, social e profissional, em idêntica redação ao 
dispositivo anterior. Além de ser defensor do Estado Democrático de Direito, 
enfatiza-se a tutela dos direitos humanos e garantias fundamentais, a 
defesa da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-
lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função 
pública e com os valores que lhe são inerentes (NALINI, 2016, p.627). 

  

 Não seria diferente com o exercício profissional da advocacia, pois trabalha-

se com uma prestação de serviço, mas também mais do que isso, com a oferta de 

um serviço social, visto que se almeja o acesso à justiça e própria busca pela justiça, 

tanto que advenha do Estado propriamente dito ou da prestação jurisdicional. 

 Nesse sentido, para o ordenamento jurídico não pode existir acusado que não 

mereça defesa, por mais que o crime cometido seja hediondo, o agir do advogado 

deve pautar-se pela responsabilidade e pela ética, buscando oferecer o melhor 

serviço que se preste a busca a concretização da justiça. 

 É nestas palavras que se posiciona o mestre Rui Barbosa (2015, p. 25, grifo 

do autor). 

 

Recuar ante a objeção de que o acusado é “indigno de defesa”, era o que 
não poderia fazer o meu douto colega, sem ignorar as leis do seu ofício, ou 
traí-las. Tratando-se de um acusado em matéria criminal, não há causa em 
absoluto indigna de defesa. Ainda quando o crime seja de todos o mais 
nefando, resta verificar a prova; e ainda quando a prova inicial seja decisiva, 
falta, não só apurá-la no cadinho dos debates judiciais, senão também vigiar 
pela regularidade estrita do processo nas suas mínimas formas. Cada uma 
delas constitui uma garantia, maior ou menor, da liquidação da verdade, 
cujo interesse em todas se deve acatar rigorosamente.  
 

 Ademais, todas as profissões reclamam um proceder ético e a ética impõe a 

prática do bem e o banimento do mal, buscar o bem é a profissão da fé de quase 

todos. De qualquer forma, a disseminação de códigos deontológicos de muitas 

categorias profissionais que apenas evidenciam a oportunidade e relevância de tal 

tema (NALIN, 2016). 

Ainda,  

                                           

É porém na atividade profissional forense que se enfatiza o compromisso 
ético. Pois o homem das leis “examina o torto e o direito do cidadão no 
mundo social em que opera; é, a um tempo, homem de estudo e homem 
público, persuasivo e psicólogo, orador e escritor. A sua ação defensiva e a 
sua conduta incidem profundamente sobre o contexto social em que atua”. 
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Mercê da intensa intimidade entre ética e direito, não é fácil delimitar a 
fronteira entre o moral e o jurídico. É nas ciências jurídicas que as normas 
dos deveres morais se põem com toda a nitidez (NALINI, 2016, p. 543). 

 

 Outrossim, 

 

A ciência do Direito é a que guarda maior intimidade com a moral. Conforme 
proclamou o Professor Cabral de Moncada, “o direito (...) tem de se 
naturalizar primeiramente cidadão da república da Ética, se quiser conseguir 
aquele mínimo de validade e eficácia que lhe são necessárias para poder 
socialmente cumprir a sua missão”. É com base na profunda vinculação 
moral/direito que se pode estabelecer o relacionamento ético/direito. Pois 
ética não é senão a ciência do comportamento moral do homem na 
sociedade. Comportamento que é regulado por normas. O Estado de Direito 
praticamente se confunde com a ideia de Estado sob a Lei. Esta regra 
abstrata, impessoal, elaborada sob um processo previsto no pacto 
estabelecido pelo povo para regular seu convívio, estabelece condutas 
obrigatórias, toleráveis e proibitivas. Se alguém desatender a uma regra 
jurídica, se sujeita a merecer sanções. Não é demais afirmar que toda 
infração jurídica traz consigo, ínsita e ontologicamente, uma vulneração 
moral (NALINI, 2016, p. 205). 

 

 Para Oliveira (2012), é necessário estar sempre bem informado sobre 

mudanças nos conhecimentos técnicos e também nos aspectos legais e normativos 

de sua área profissional. Afirma ainda que muitos processos administrativos e 

jurídicos no âmbito da quebra da ética acontecem devido ao profissional 

desconhecer seu próprio código de ética e negligenciar com valores éticos e morais, 

quais sejam: 

 

Competência técnica, aprimoramento constante, respeito às pessoas, 
confidencialidade, privacidade, tolerância, flexibilidade, fidelidade, 
envolvimento, afetividade, correção de conduta, boas maneiras, relações 
interpessoais verdadeiras, responsabilidade, confiança e outras formam 
composições para um comportamento eticamente adequado (OLIVEIRA, 
2012, p. 53). 
 

 Ademais, já nos tempos da Ética a Nicômaco, que justiça normalmente é 

tomada com o nome geral do bem moral, para uma pessoa ser considerada justa 

deveria ser considerada uma pessoa boa, agir com justiça é respeitar o código moral 

correspondente (NALINI, 2016). 

 

Nesta era o compromisso da comunidade jurídica é resgatar a ética e 
evidenciar sua profunda intimidade com o mundo normativo. “Apenas com 
base em uma certa normatividade ética comumente reconhecida, podem as 
instituições de socialização humana ser formas humanamente vivenciáveis 
de liberdade concreta. Sem um mínimo de um ethos socialmente 
consensual, nenhuma formação social pode cumprir tarefa, nem em si 
mesma, nem na totalidade social. Também uma sociedade pluralista como 
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a nossa é, sociedade apenas na medida em que não é pluralista, senão que 
dispõe de um certo consenso normativo de base”. A normatividade ética é 
pressuposto à convivência humana realmente humanista (NALINI, 2016, p. 
543). 
 

Para cada classe é estabelecido um código de ética, e cada indivíduo a ele 

pertencente passa a subordinar-se, sob pena de punição pelo órgão competente 

caso venha incorrer em transgressão.  

 

À semelhança do direito penal, os tribunais de ética julgam os casos que 
lhes são encaminhados ou dos quais tomaram conhecimento através da 
fiscalização que as instituições promovem. A burocracia dos julgamentos é 
realizada ao feitio dos processos na Justiça, com as sindicâncias 
necessárias, a obtenção de provas de todos os gêneros, os depoimentos, 
as defesas, as justificativas etc. Assegura-se ao transgressor todas as 
formas de defesa em direito permitidas e em seu julgamento se consideram 
todas as atenuantes e agravantes. O tribunal de ética, composto de 
pessoas eleitas pela maioria da classe, funciona como júri e atribui aos 
faltosos as diversas modalidades de penas, que vão desde as simples 
advertências até a mais rigorosa, que é a de cassar o direito do exercício 
profissional (SÁ, 2015, p. 141-142). 

  

À deontologia profissional e particularmente a forense aplica-se um princípio 

fundamental: agir segundo ciência e consciência. Essa idéia deve inspirar o 

comportamento profissional o que vale para toda e qualquer profissão. Não sendo 

exclusividade da Ciência do Direito, o conhecimento técnico adequado exigível de 

todo profissional como primeiro dever ético é dominar as regras para desempenhar 

com eficiência sua atividade profissional. Para que isso aconteça deverá ser um 

aprendiz aplicado, tanto no processo educacional formal quanto na sua inserção ao 

mercado de trabalho, onde a experiência é forma de aprendizado (NALINI, 2016). 

 

Além da formação adequada, o profissional deverá manter um processo 
próprio de educação continuada. Os avanços e as novas descobertas 
influem decisivamente em seu trabalho. Profissões tradicionais deixam de 
existir e outras surgem para substituí-las. O ser humano precisa estar 
preparado para novas exigências do mercado. Estar intelectualmente inativo 
não representa apenas paralisação. É retrocesso que distancia o 
profissional das conquistas em seu ramo de atuação (NALINI, 2016, p. 545). 
 

 Desse modo, para o autor, hoje em dia não se justifica mais a falta de 

conhecimento ou deixar de buscá-lo. Vive-se hoje a Era digital ou a Era do 

conhecimento, em que se busca sempre estar atualizado em relação ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Não estar atento ao conhecimento, não 

acompanhar arduamente o avanço tecnológico e cientifico pode significar descarte. 
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Não apenas metafórico, mas real. Porém, vinculado a esta busca constante pelo 

conhecimento e aperfeiçoamento deve estar a ética do profissional, haja vista que 

somente sendo-se um profissional ético é que se conserva a qualidade do 

profissional. O mesmo é aplicado à advocacia, que sem ética não se perfaz 

enquanto um sujeito apto ao desempenho da profissão, como será debatido no 

próximo capítulo. 
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3 A ÉTICA NA ADVOCACIA 

 

 A advocacia é uma das profissões essenciais para o desempenho da função 

juriscional de um Estado Democrático de Direito. Diante disso, o desempenho desta 

profissão requer um agir ético, pois tratar-se-á da busca pela tutela de direitos de 

sujeitos que confiam no desempenho das funções do Estado, em especial, da 

jurisdição. 

 Assim, o presente capítulo destina-se a estudar em um primeiro momento 

como surge a profissão de advogado ao longo da história e como a Ordem dos 

Advogados do Brasil firma-se como uma importante seara de proteção das 

prerrogativas da proteção. Após, buscar-se-á estudar como a ética está vinculada ao 

exercício da advocacia, como as regulamentações legais asseguram o agir ético e 

suas sanções em caso de violação, para ao final buscar estabelecer se se pode falar 

que a ética vem sendo objeto de proteção pela análise dos dados de expulsão da 

OAB/RS tem realizado nas últimas décadas. 

 

3.1 A Ordem dos Advogados do Brasil e a Advocacia 

 

 Não se tem como precisar o surgimento da advocacia. Historicamente, é 

considerada uma das profissões mais antigas do mundo, porém não se tem registros 

em que possa confirmar com exatidão quando e onde surgiu essa profissão. 

Suspeita-se apenas que sua origem tenha ocorrido na Suméria, porém, mesmo com 

essa incerteza, é correto afirmar que a advocacia foi, por muito tempo, exercida por 

pura solidariedade, o que teve como seu ponto principal o Direito e a Democracia. 

Foi visto como necessário defender aos que eram vitimados por falta de justiça, o 

que ocorria constantemente por serem hipossuficientes, de forma que tinham seus 

direitos desrespeitados. 

        Com isso, cidadãos se solidarizam com as vítimas e passam a defendê-las 

gratuitamente. Apesar de toda essa controvérsia, a Grécia é tratada como sendo o 

berço da advocacia. Isso por que houve muitas transformações, o povo passou a 

escolher um orador para fazer a acusação ou defesa do acusado, é nesse momento 

que a advocacia surge como profissão propriamente dita (ALVES et al, 2013). 

 Nesse mesmo sentido, tem-se que,  
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aparecendo as figuras de grandes oradores como Aristides, Antifon, 
Demóstenes, Lisias, Péricles, entre outros, que se destacaram pela grande 
oratória e persuasão que possuíam. Sendo nesse período o símbolo da 
justiça representado pela deusa dikê, tendo na mão direita uma espada e na 
mão esquerda a balança de dois pratos, significando que o justo é visto 
quando os dois pratos estiverem ao mesmo nível.Roma por sua vez, depois 
de constantes mudanças teve uma classe de profissionais especialistas em 
defesa, podendo agora serem formalmente chamados de advogados, 
originando a defesa através de forma escrita e não mais verbal, havendo 
também um parecer jurídico culminando pois, na formação do processo. 
Apesar disso, somente com Justiniano é que foi constituída a primeira 
ordem de advogados, sendo imprescindível que o advogado tivesse registro 
no foro para poder atuar. É importante salientar que em Roma o símbolo da 
justiça é representado pela deusa Iustitia, onde esta aparece de pé e com 
os olhos vendados segurando uma balança e uma espada, representando 
que somente haveria justiça quando fosse realizado o direito (ALVES et al, 
2013, p. 115). 
 

Conforme asseverado pelos autores acima, teria sido com os povos Gregos e 

Romanos que a advocacia teve origem e se desenvolveu, tendo ao longo dos 

séculos influência romana, que permanecem em alguns aspectos muito semelhantes 

aos dos dias atuais.  

 Ademais,  

 

O termo advogado é de origem latina, advocatus [...] sendo, no entanto, 
palavra de surgimento tardio no vocabulário romano. Dessa forma, não foi o 
único vocábulo utilizado para nomear a atividade; fontes históricas indicam 
a seguinte evolução dos termos para a definição da atividade: patronus, 
orator, cognitoresm procuratoresm togatus e, enfim, advocatus (BITTAR, 
2012, p. 432). 

 

 Embora esta nomenclatura diversificada, tem-se que se verificar esta a partir 

das próprias transformações da profissão, que conforme ressaltado anteriormente 

também cingiu-se de mudanças consideráveis ao longo da história. 

 Continuadamente, no Brasil, a advocacia surge com as Ordenações Filipinas 

durante o período colonial. Nestas ordenações, se determinava que, para se tornar 

advogado, era necessário cursar oito anos de curso jurídico o que era restringido 

somente à corte e só poderia ser realizado em Coimbra – Portugal. 

             Em 24 de julho de 1713, foi expedido um alvará régio, concedendo o direito 

de cursar a advocacia a quem fosse pessoa idônea e que não pudesse ir a Coimbra. 

Com isso a advocacia é expandida para além da corte, o referido alvará vigorou até 

a regulamentação do Estatuto da Advocacia, em 18 de novembro de 1930, com o 

decreto nº 19.408 é que foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, hoje 
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em dia para se tornar um profissional do direito é necessário cursar cinco anos do 

referido curso, e ainda ser aprovado no exame da OAB (ALVES et al, 2013).  

 Segundo manifesta-se Hermann Assis Baeta (2003), o Instituto da Ordem dos 

Advogados Brasileiros está relacionada ao período entendido entre a Proclamação 

da República e a Revolução de 30. É neste período que ficou registros de atuações 

do IOAB, por força de mudanças estatutárias que se impôs em 1888, até a data de 

18 de novembro de 1930, em que por força do artigo 17 do decreto 19.408, data da 

criação da Ordem dos Advogados Brasileiros, publicado na mesma data, o que mais 

tarde passou a denominar-se, Ordem Dos Advogados Do Brasil, perdurando até a 

atualidade. 

 É importante ainda ressaltar acerca do período de IOAB que  

 

[...] na Primeira República, aparece a figura impoluta e carismática de Rui 
Barbosa (1849/1923) ao ingressar no IOAB, em 1911, e, logo depois, ao 
exercer a sua Presidência em 1914. Cumpre assinalar que um dos 
predicados de Rui, que merece registro, é o seu respeito intransigente às 
instituições da sociedade política e da sociedade civil, e seu acatamento às 
solenidades, aos ritos e à liturgia dos cargos e funções previstos nos 
estatutos e regimentos. Observa-se por isso que seu ingresso no IOAB se 
deu seguido de brilhante discurso, e bem assim sua posse na Presidência 
da Instituição. Esses discursos ainda hoje são considerados fontes 
inesgotáveis de conhecimento e cultura [...] A personalidade de Rui 
exerceu, na verdade, grande fascínio no seu tempo, e, ainda hoje erradia 
um sentimento inquestionável de luta, liberdade e independência. Não é 
sem razão que mais tarde tornou-se o Patrono dos Advogados brasileiros, e 
seu nome foi imprimido em medalha de ouro pela Ordem dos Advogados do 
Brasil para agraciar advogados e juristas que se destacassem entre seus 
pares em razão de relevantes serviços prestados ao Direito, à Justiça, e à 
Advocacia (BAETA, 2003, p. 12-13). 

 

 Assim, figura central deste período, Rui Barbosa foi fundamental para a 

construção da figura do advogado e da afirmação das instituições como a IOAB e 

posteriormente, da OAB. 

 Outrossim,  

 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cuja origem remonta ao antigo 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IOB) criado em 1843, ocupa um lugar 
ímpar no conjunto das entidades representativas de categorias profissionais 
no Brasil. Nascida em novembro de 1930, foi filha do seu tempo, uma vez 
que, na qualidade de órgão corporativo, teve como objetivo principal 
“selecionar e disciplinar” os advogados. No entanto, mais do que qualquer 
outra corporação surgida na mesma época, a OAB se firmou, ao longo do 
tempo, como uma das instituições mais representativas da sociedade civil 
brasileira. Pode-se atribuir a razões históricas esse status especial do órgão 
de representação dos advogados, em função sobretudo do papel 
fundamental que os bacharéis de direito tiveram na formação do Estado 
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imperial, tal como estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho em seu 
livro A construção da ordem: a elite política imperial. Com o objetivo de 
recuperar sua longa história, a OAB reuniu em 2002, sob a coordenação de 
seu ex-presidente Hermann Baeta, uma equipe de historiadores e a 
encarregou de elaborar um conjunto de sete livros que abrangesse as 
diversas fases da vida da entidade, desde o surgimento do Instituto dos 
Advogados, no Império. O sétimo volume, por mim coordenado, intitulado A 
OAB na voz dos seus presidentes (Brasília, OAB, 2003), foi composto por 
entrevistas com o então presidente, Rubens Approbato Machado, e com 13 
ex-presidentes (MOTTA, 2006, p. 01). 
 

 Ademais, se manifesta Azevedo (2010, p. 261-262). 

 

Mais do que uma conquista da classe dos advogados, mais do que uma 
vitória do primado do Direito, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma 
resultante da estratificação na consciência pública nacional de que a 
advocacia, para que possa subsistir como profissão eticamente estruturada, 
no plano privado e público, carece, necessária e impositivamente, de um 
órgão representativo, autônomo e independente, que, a par da disciplina e 
seleção dos jurisdicionados, defenda suas prerrogativas, velando pelos 
deveres e correspondentes direitos estatuídos na lei básica, que é o 
Estatuto da OAB.  

 

 Desse modo, a OAB configura-se neste órgão responsável pela luta 

constante de que se tenha a estruturação necessária ao advogado para o 

desempenho de sua função. Além de ser instituição que vai batalhar perante os 

externos, também será o órgão responsável por assegurar os ditames necessários 

ao exercício da advocacia, por meio de seus regulamentos, normativos e processos 

administrativos que perduram desde o momento de se obter a inscrição, seu 

desempenho e sua desvinculação.  

 Outrossim, pode-se afirmar o papel importante da OAB que  

 

[...] foi reconhecida e referendada como uma das principais vozes da 
sociedade civil. Foi assim durante a ditadura militar, quando se tornou, junto 
com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), um dos principais baluartes da luta em favor 
da abertura política e do restabelecimento pleno das prerrogativas do 
estado de direito [...] (MOTTA, 2006, p. 03). 

 

 Desse modo, tem-se a importância da OAB não apenas aos próprios 

profissionais advogados, mas também à sociedade, que tem nesta instituição mais 

uma que luta pela manutenção dos direitos. 

 Ainda, pode-se falar da função reguladora da profissão, ao passo que é 

responsável pelo instrumento de avaliação para ingresso na carreira, o chamado 

exame da OAB.  
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 Ademais, quando se trata da questão da advocacia, a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 133, assim dispõe: “O advogado é indispensável à administração 

da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, 

nos limites da lei.” (BRASIL, 1988, s/p). 

 A inserção da advocacia no contexto constitucional não foi mera causalidade, 

sim proposital e intencional por parte do constituinte o que procurou dar à 

regulamentação das instituições jurídicas. Elevar a advocacia a esfera 

constitucional, e defini-la como atividade essencial à justiça, é conceder a máxima 

autoridade normativa essa atividade jurídico-postulatória. 

 Nesse sentido, pode-se ter que “O entendimento de que ‘sem advogado não 

há justiça’ é a base sobre a qual se sustenta o ponto de vista de que a advocacia é 

parte do Poder Judiciário” (MOTTA, 2006, p. 04). Ou seja, sem a existência do 

advogado tem-se uma lacuna no cumprimento do dever estatal de prestação 

jurisdicional, haja vista que a função/poder de jurisdição trata da resolução dos 

conflitos de modo a que sejam assegurados aos sujeitos do processo um trâmite 

legal que traga ao final uma decisão mais próxima possível da justiça, fim tão 

almejado. 

 Bittar (2012, p. 434), afirma que, 

 
O advogado é sem dúvida um prestador de serviços particulares, torna-se 
adepto na causa à qual aceita defender, contudo deve agir sob a luz da 
legislação, buscando o cumprimento da legalidade e sendo desta um fiel 
servidor, porém o advogado não é um consoante defensor da letra da lei, 
pois se esta divide, confunde, prejudica, ele busca na justiça o auxílio para a 
sua atuação profissional. Esse é o ponto que se traz para essa reflexão, por 
entender-se que seja essa a razão em que o legislador constitucional 
estatuiu normas para consagrar a função advocatícia entre aquelas 
indispensáveis à prestação jurisdicional.  

 

 E que, 

 

Apesar do desprestígio na imagem atual do profissional, socialmente, ao 
advogado, no exercício de sua função profissional, incumbe o mister de ser 
o atuante sujeito de postulação dos interesses individuais e/ou coletivos 
consagrados pelos diplomas normativos do país. É certo que todo advogado 
atua como um agente parcial, mas não se deve desconsiderar o fato de 
que, quando exercente de uma pretensão legítima, é também um garante 
da efetividade do sistema jurídico e de seus mandamentos nucleares. Quer 
dizer, com isso, que o advogado é mensageiro e representante jurídico da 
vontade dos cidadãos. Em atividade judicial, representa, funciona como 
intermediário de uma pretensão diante das instituições às quais se dirige ou 
perante as quais postula; em atividade extrajudicial, aconselha e assessora, 
previne (BITTAR, 2012, p. 433-434). 
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 Assim, nunca deve-se deixar de ter o entendimento de que o advogado é 

indispensável a administração da justiça e função essencial na busca pelos direitos. 

Sua luta, embora parcial, não pode deixar de observar que exerce esta de forma 

legítima, não podendo por este motivo atuar em desconformidade com os preceitos 

éticos. 

 Neste aspecto, ao observarem-se os requisitos para ingresso nos quadros da 

OAB, percebe-se que estes estão estampados de modo a assegurar critérios que 

qualifiquem o candidato a desempenhar tão importante profissão. 

 Assim,  

 

A inscrição nos conselhos Seccionais da OAB é requisito para o exercício 
da advocacia, devendo o bacharel comprovar: 
I – capacidade civil – É comprovada mediante apresentação de documento 
de identidade, certidão de nascimento ou de casamento atualizada. A 
comprovação de graduação universitária capacita o bacharel à inscrição por 
estar habilitado à pratica de todos os atos da vida civil (art. 5, parágrafo 
único, Vl , do Código Civil brasileiro). Apesar de a menoridade cessar com 
18 anos, é impossível a qualquer bacharelado concluir o curso universitário 
quando ainda menor, em face de tempo para conclusão de todos os cursos. 
ll – Prova de graduação em direito – É feita por meio de diploma ou 
certidão de graduação obtido por estabelecimento de ensino autorizado e 
credenciado registrado no Ministério da Educação ou reitoria. Na falta de 
diploma, o bacharel deverá apresentar certidão de colação de grau em 
direito e histórico escolar (nos termos do art. 23 do Regulamento da 
Advocacia). 
lll – Regularidade militar e eleitoral – É demonstrada pela exibição de 
título de eleitor e do certificado de reservista, se o bacharel for do sexo 
masculino. 
IV – comprovação do Exame de Ordem. 
V – Falta de incompatibilidade com o exercício da advocacia – A 
incompatibilidade determina a proibição total para o exercício da advocacia, 
nos termos do art. 27 do Estatuto. Nos arts. de 28 a 30 são enunciadas as 
atividades que motivam a incompatibilidade, comentada nesta obra. 
VI – Idoneidade moral - O bacharel requerente da inscrição declara, no 
próprio requerimento, que não possui antecedentes e que não está sendo 
processado, presumindo-se sua idoneidade moral. 
VII – Prestação de compromisso perante o Conselho – Depois de 
atendidos todos os requisitos, é deferida a inscrição ao bacharel, que, 
quando da  entrega de sua carteira de advogado, comparece em sessão 
perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o conselho da Subseção e 
presta compromisso diante de seus colegas, com os seguintes dizeres, 
estipulados no art. 20 do Regulamento da Advocacia: “ Prometo exercer a 
advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e 
prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem Jurídica do 
Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação 
das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e 
das instituições jurídicas”  (AZEVEDO, 2010, p. 53-54, grifo nosso). 

 

 Diante disso, pode-se perceber que alguns destes critérios destinam a uma 

análise objetiva, tal como a capacidade civil do candidato, porém algumas com 
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vinculação com critérios subjetivos, como a idoneidade moral, que se destina a 

assegurar a vinculação ética. 

 Assim, pode-se afirmar que esta importante profissão precisa ser assegurada 

e garantida para o desempenho da justiça e que o advogado precisa ter ser agir 

vinculado às diretrizes legais e éticas, para que, assim, possa exercer sua função de 

maneira adequada.  

 A partir disso, o próximo tópico buscará entender como a ética é aplicada aos 

advogados, bem como quais são os dispositivos legais que tratam sobre a matéria. 

 

3.2 A Ética para os Advogados 

 

A condução ética de uma sociedade implica que os sujeitos se guiem por 

preceitos que respeitem esta. Não é diferente quando se trata da seara profissional. 

Como estudado no capítulo antecedente, a ética é fundamental para o 

desenvolvimento correto das profissões. 

O homem realiza-se e destaca-se através da profissão, provando sua 

capacidade, sabedoria e inteligência demonstrando ser útil tanto para si mesmo 

como para a sua comunidade o que ocorre no desempenho de seus atributos 

profissionais. O que não é diferente com o profissional do direito que traz no seu 

mister fazer cumprir a Constituição, decidir fatos ligados a vida das pessoas, tarefa 

de suma importância. Diante disso é necessário ser exemplo para as demais 

profissões. 

A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 dispõe dobre o Estatuto da Advocacia e 

a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Em seu Estatuto o profissional do Direito 

encontra elencado seus direitos e deveres para o fiel desempenho de suas 

atribuições profissionais e em seu código de Ética e Disciplina os princípios 

fundamentais para o exercício da advocacia o que exige conduta compatível com o 

Código, Estatuto, Regulamento Geral, dos Provimentos e com os princípios da moral 

individual, social e profissional. O referido código de ética e disciplina traz como 

objetivo principal classificar e punir o advogado faltoso. 

Nessa seara,  

 

[...] as relações de valor existentes entre o ideal moral e os tantos campos da 
conduta humana podem ser reunidas em um instrumento regulador. Tal 
conjunto racional tem o propósito de determinar linhas idéias éticas, como 
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uma aplicação desta ciência como uma peça magna, como se lei fosse entre 
partes de grupos sociais. Uma espécie de contrato entre grupos gera o 
Código de Ética Profissional É compreensível que o ser humano tenha sua 
individualidade, sua própria maneira de realizar seu trabalho, porém uma 
norma comportamental deve reger a pratica profissional no que diz respeito a 
sua conduta em relação aos seus semelhantes (SÁ, 2015, p. 134-135). 

 

Assim, os códigos de ética existem para que se estabeleçam preceitos 

igualitários de comportamento entre colegas de profissão. Diversas são as profissão 

que possuem normativas éticas, entre estas, a advocacia. 

Ademais, 

 

Mas, a par do que se disse acerca da noção de profissão, ao se adentrar na 
temática da ética profissional não se pode, de forma alguma, escusar a 
análise de enfrentar um problema crucial nessa área, a saber, o problema 
da codificação das regras e dos princípios éticos a um conjunto de 
prescrições de caráter puramente formal e jurídico, a que se costuma 
chamar código de ética. Isso porque, na atualidade, a ética tem-se reduzido 
e simplificado de modo extremado a uma tecnologia ética. Talvez, na 
esperança de imediatizar o dever ético na consciência do profissional, 
talvez, dentro de uma onda positivista, tenha-se partido para uma tentativa 
de tornar concretos os princípios e deveres éticos, produzindo-se os 
códigos de ética ou códigos de dever, específicos para cada profissão. Ora, 
a consequência direta desse tipo de raciocínio é: a) a transformação das 
prescrições éticas em mandamentos legais; b) a reificação excessiva dos 
campos conceituais da ética; c) a compartimentação da ética em tantas 
partes quantas profissões existentes; d) a juridicização dos mandamentos 
éticos. (BITTAR, 2012, p. 406-407). 

 

 Desse modo,  

 

A regulação da conduta ética da advocacia foi objeto de minuciosa previsão 
contida no Código de Ética e Disciplina da OAB. Em tese, tal instrumento 
normativo, com a síntese dos deveres desses profissionais, guardou 
similitude com o Código de Ética vigente desde 1995 até 2015. Contempla 
os princípios fundamentais, a advocacia pública e possui capítulos que 
tratam das relações com o cliente, das relações com os colegas, agentes 
políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros, da advocacia pro 
bono, do exercício de cargos e funções na OAB e na representação de 
classe, do sigilo profissional, da publicidade profissional, dos honorários 
profissionais, e reserva o título II para o processo disciplinar. Verifica-se que 
o atual Código de Ética incorporou questões emergentes na discussão ética 
da advocacia, como a advocacia pro bono e o exercício de cargos e funções 
na OAB e na representação da classe. (NALINI, 2016, p. 626-627). 
 

Assim sendo, tem-se que a advocacia, ao longo de sua história, passou por 

diferentes formas normativas para regular a ética profissional, sendo que desde o 

ano de 2015 encontra-se em vigência a Resolução 02/2015, que trata da questão 

Nessa seara, Nalini (2016, p. 625-626) ainda afirma que: 
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O advogado brasileiro vive uma nova fase em sua ética profissional, pois a 
OAB editou um novo Código de Ética e Disciplina, a coincidir com um novo 
Código de Processo CIVIL, ambos diplomas que interferem no exercício 
moralmente saudável de uma profissão que obteve relevante status 
constitucional. Não há nação contemporânea que tenha inscrito em seu 
Pacto de convivência, que chamamos “Constituição”, uma norma como a do 
artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei. 
 

 Desta forma, deve-se ter em consideração que a ética profissional, assim que 

regulamentada, deixa de ter um simples conteúdo espontâneo passando a ser, a 

partir de sua regulamentação, um conjunto de prescrições de conduta. Deixam de 

ser normas puramente éticas, passam a ser normas jurídicas de direito 

administrativo, das quais, pelo descumprimento de seus mandamentos, advêm 

sanções administrativas (advertência; suspensão; perda do cargo...). Nestes termos, 

as infrações éticas são equiparadas, ou sendo tratadas de igual forma às demais 

infrações funcionais (BITTAR, 2012). 

Outrossim,  

 

[...] “o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito 
e que contribua para o prestígio da Classe e da advocacia”, o Estatuto 
estabelece a diretriz da conduta do profissional do Direito. Isso porque se 
sobressai, na relação do cliente com o advogado, um valor fundamental que 
é a confiança, a fidúcia que emerge do mandato, para tratar de um interesse 
jurídico, inserindo-se poderes para postular, recorrer, transigir, desistir, 
receber, dar quitação, enfim, todos os meios necessários para a boa e fiel 
representação em juízo, ou mesmo fora dele. A valorização dessa confiança 
decorre da atuação pontual, de dedicação combativa e obstinada, sem 
abdicar da nobreza na conduta, de forma a granjear o respeito do cliente e, 
por consequência, o prestígio da profissão (AZEVEDO, 2010, p. 126). 
 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, para o autor, advogado deve ter postura 

profissional ética, é compatível com as normas conduta privada sem nem uma falha 

e de acordo com os ditames da advocacia, bem como que diante das falhas 

eventualmente existentes estas devem ser verificadas a partir do conteúdo legal do 

Código de Ética e Disciplina da OAB, pois  

 

Ao contrário de muitos profissionais, cujas faltas éticas podem restar 
impunes, o advogado criou para si um sistema para punir infrações a 
princípio ou norma de ética profissional. “O poder de punir disciplinarmente 
os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em 
cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida 
perante o Conselho Federal. O julgamento dos processos disciplinares 
compete ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional. É um 
Tribunal Deontológico, expressão que surge mesmo nos julgados 
pronunciados pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Sua competência é 
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apreciar questões éticas, desde que não estejam anteriormente submetidas 
à jurisdição. Quando isso ocorre, o TED – Tribunal de Ética e Disciplina 
declina de emitir apreciação: Hipótese em que é vedada a manifestação por 
Este tribunal, conforme arts. 49 do Código de Ética e Disciplina, 136, § 3º, I, 
do Regimento Interno da OAB/SP, 3.°  do Regimento Interno do Tribunal de 
Ética e Disciplina e Res. 7/1995. Não conhecimento da consulta por tratar-
se de caso concreto” (NALINI, 2016, p.671-672). 

 

Desse modo, quando se analisa o texto do Código de Ética e Disciplina, 

percebe-se que várias áreas de ingerência da advocacia são observadas, como por 

exemplo, o exercício da advocacia pro bono, dos honorários contratuais, do trabalho 

com os demais colegas de profissão, entre outros. Porém, em seu artigo 2º, tem-se 

os deveres do advogado que se observados permeam todos os demais.  

 

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do 
Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias 
fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, 
cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada 
função pública e com os valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. 
São deveres do advogado:  
I - preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da 
profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da 
advocacia;  
II - atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, 
lealdade, dignidade e boa-fé;  
III - velar por sua reputação pessoal e profissional;  
IV - empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e 
profissional; 
V - contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;  
VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os 
litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios;  
VII - desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de 
viabilidade jurídica;  
VIII - abster-se de:  
(a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente;  
(b) vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente 
escusos; (NR)2  
(c) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a 
honestidade e a dignidade da pessoa humana;  
(d) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono 
constituído, sem o assentimento deste;  
(e) ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante 
autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares;  
(f) contratar honorários advocatícios em valores aviltantes.  
IX - pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos 
direitos individuais, coletivos e difusos;  
X - adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à 
administração da Justiça; XI - cumprir os encargos assumidos no âmbito da 
Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe;  
XII - zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia;  
XIII - ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa 
dos necessitados (Brasil, 2015, s/p). 
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Assim, todos esses deveres asseguram um agir ético do advogado, visto que 

se destinam a preservar a dignidade da profissão, independência, qualificação, juízo 

de atuação, solução dos conflitos, ter conduta condizente com a administração da 

justiça, zelar pelos valores da OAB e da advocacia, entre outros.  

Percebe-se, desse modo, que se o agir do advogado observar estes deveres 

ter-se-á uma conduta ética, que preserva a dignidade da profissão, seu 

desempenho, a função jurisdicional, e a importância do desempenho da função. 

Contudo, caso não sejam observados estes deveres, bem como os demais previstos 

na normativa o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB desempenhará papel 

fundamental na aplicabilidade do CED quando se verificarem violações. 

Se olhar-se para o texto normativo do CED, em seu artigo 71 tem-se as 

atribuições do Tribunal de Ética da OAB para a verificação de eventuais infrações: 

 

Art. 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina:  
I - julgar, em primeiro grau, os processos ético-disciplinares;  
II - responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria ético-
disciplinar;  
III - exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo Regimento 
Interno da Seccional ou por este Código para a instauração, instrução e 
julgamento de processos ético disciplinares;  
IV - suspender, preventivamente, o acusado, em caso de conduta suscetível 
de acarretar repercussão prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil;  
V - organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros 
eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado ou 
estabelecer parcerias com as Escolas de Advocacia, com o mesmo objetivo; 
VI - atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam: 
(a) dúvidas e pendências entre advogados;  
(b) partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de 
substabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência, nas 
mesmas hipóteses;  
(c) controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados 
(BRASIL, 2015, s/p). 

 

Diante disso, ao advogado que violar as premissas éticas, ter-se-á 

aplicabilidade de sanções previstas no Código de Ética. Ao referir-se a estas, é 

necessário que se tenha em consideração as disposições do Estatuto da OAB 

 

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; 
II - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos 
nesta Lei; 
III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários 
a receber; 
IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; 
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V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim 
extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado; 
VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando 
fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em 
pronunciamento judicial anterior; 
VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
VIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do 
cliente ou ciência do advogado contrário; 
IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 
X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do 
processo em que funcione; 
XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da 
comunicação da renúncia; 
XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando 
nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública; 
XIII - fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações 
forenses ou relativas a causas pendentes; XIV - deturpar o teor de dispositivo 
de lei, de citação doutrinária e de julgado, bem como de depoimentos, 
documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou 
iludir o juiz da causa; 
XV - fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, 
imputação a terceiro de fato definido como crime; 
XVI - deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do 
órgão ou autoridade da Ordem, em matéria da competência desta, depois de 
regularmente notificado; 
XVII - prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato 
contrário à lei ou destinado a fraudá-la; 
XVIII - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para 
aplicação ilícita ou desonesta; 
XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o 
objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte; 
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; 
XXII - reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em 
confiança; 
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; 
XXVI - fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB; 
XXVII - tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia; 
XXVIII - praticar crime infamante; 
XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação. 
Parágrafo único - Inclui-se na conduta incompatível: 
a) prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei; 
b) incontinência pública e escandalosa; 
c) embriaguez ou toxicomania habituais. 
(BRASIL, 2015, s/p). 

 

Diante disso, diversas são as condutas às quais implica-se uma sanção caso 

verificadas. Entre elas, pode-se citar condutas em que o advogado utiliza-se da 

profissão para obter vantagem, violar sigilo, inidoneidade, entre outros que estão 

estampados acima. 
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O que se tem diante da verificação destas condutas é um processo 

disciplinar, que conforme anteriormente informado, será guiado pelo Tribunal de 

Ética e Disciplina em seus artigos 55 e seguintes, o CED trata de todo o processo, 

permeando todas as fases que o procedimento deverá percorrer para se obter ao 

final a aplicabilidade ou não de uma sanção. 

Conforme determinado em um Estado Democrático de Direito, as possíveis 

sanções a serem aplicadas também já se encontram com previsão normativa e 

conforme previsto no art. 35 do Estatuto constituem-se em censura, suspensão, 

exclusão e multa.  

 

Art. 36. A censura é aplicável nos casos de: 
I - infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34; 
II - violação a preceito do Código de Ética e Disciplina; 
III - violação a preceito desta Lei, quando para a infração não se tenha 
estabelecido sanção mais grave. 
Parágrafo único - A censura pode ser convertida em advertência, em ofício 
reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente 
circunstância atenuante. 
Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de: 
I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34; 
II - reincidência em infração disciplinar. 
§1o - 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. 
§2o - Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura 
até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com a correção monetária. 
§3o - Na hipótese do inciso XXIV do art. 34, a suspensão perdura até que 
preste novas provas de habilitação. 
Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de: 
I - aplicação, por três vezes, de suspensão; 
II - infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34. 
Parágrafo único - Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão é 
necessária a manifestação favorável de dois terços dos membros do 
Conselho Seccional competente. 
Art. 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 (BRASIL, 
2015, s.p.). 

 

 Da leitura do texto legal, verifica-se que a sanção de censura é aplicável 

quando se tem questões, como por exemplo, deixar de cumprir determinação 

judicial, violar sigilo profissional. Por sua vez, a suspensão será aplicada quando 

tiver-se o recebimento de valores da parte contrária sem autorização, receber ou 

solicitar qualquer valor de aplicação desonesta ou ilícita, por exemplo, bem como em 

casos de reincidência.  
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Já a exclusão será aplicada quando tiver-se por três vezes a suspensão, bem 

como fizer prova falsa de um dos requisitos para ingressar na OAB, tornar-se 

moralmente inidôneo, praticar crime infamante. Tendo em vista ser esta a 

penalidade mais gravosa, tem-se a exigência de que dois terços dos membros do 

Conselho Seccional.  

 Ademais, deverão ser verificados no curso do processo disciplinar a 

aplicabilidade de eventuais atenuantes previstas no artigo 40 do EOAB. 

 Outrossim,  

Uma vez que as infrações são normas que restringem direito, isto é, 
restringem o direito de atuação do advogado, balizando seu campo de 
atuação dentro de limites éticos dessa profissão, são taxativamente 
indicadas em texto legal (EAOAB), não deixando para o Código de Ética 
essa missão, visando, com essa tipificação das infrações, a garantia do 
devido processo legal quando o Estado tiver de usar de seu poder 
sancionatório contra atos indevidos praticados por advogados. As infrações 
disciplinares não comportam interpretações extensivas ou analógicas, 
constituindo-se apenas nas indicadas pelo Estatuto, considerando-se, 
logicamente, as possíveis indeterminações de conceitos que podem surgir 
em função da evolução dos comportamentos profissionais, devendo haver 
uma adaptação às mudanças que, inexoravelmente, acontecem. 
(AZEVEDO, 2010, p. 139). 
 

 Assim, deve-se ter em consideração que estas penalidades podem ser 

aplicadas, desde que se observe o devido processo legal e as demais garantias 

processuais. 

 Da análise dos números, tem-se a tabela que segue: 

 

Tabela 1 - Quadro de advogados 

SECCIONAL Advogado Estagiário Suplementar TOTAL 

TOTAL 1.204.828 19.691 50.447 1.274.966 

AC 3.542 17 348 3.907 

AL 12.059 40 639 12.738 

AM 11.875 42 752 12.669 

AP 3.323 23 424 3.770 

BA 49.390 560 2.419 52.369 

CE 31.267 100 732 32.099 

DF 43.054 1.038 4.472 48.564 

ES 22.753 183 1.295 24.231 

GO 43.808 499 2.776 47.083 



39 
 

SECCIONAL Advogado Estagiário Suplementar TOTAL 

MA 16.981 75 1.366 18.422 

MG 123.750 4.618 3.787 132.155 

MS 15.679 153 1.122 16.954 

MT 20.425 1.108 1.527 23.060 

PA 21.014 367 1.162 22.543 

PB 18.011 109 560 18.680 

PE 35.431 226 1.254 36.911 

PI 14.555 130 592 15.277 

PR 75.171 80 2.838 78.089 

RJ 145.428 3.891 5.144 154.463 

RN 13.698 102 704 14.504 

RO 8.513 41 680 9.234 

RR 2.229 28 298 2.555 

RS 87.755 1.301 1.497 90.553 

SC 41.962 98 3.465 45.525 

SE 10.356 39 599 10.994 

SP 325.709 4.744 9.093 339.546 

TO 7.090 79 902 8.071 

 

TOTAL 1.204.828 19.691 50.447 1.274.966 

 

Fonte: OAB QUADRO DE ADVOGADOS (2020). 

 

Conforme se vislumbra da tabela, hoje estão inscritos um milhão, duzentos e 

quatro mil, oitocentos e oito advogados no Brasil, destes 87.755 encontram-se no 

estado do Rio Grande do Sul.  

 Com relação as questões éticas, em consulta ao sítio da OAB/RS, é possível 

visualizar que para a pesquisa ao advogados suspensos é necessário que se faça 

uma consulta pelo número do registro, através do consulta cadastro (CONSULTA 

CADASTRO OAB, 2020). 

            Porém para a consulta dos excluídos, a contar do ano de 2002 é fornecida 

uma lista com nomes, números de registro e data do trânsito em julgado da decisão 
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(ADVOGADOS EXCLUÍDOS OAB, 2020). Da análise desta lista, verifica-se os 

dados que seguem: 

 

Tabela 2 - Nomes, números de registro e data do trânsito em julgado da decisão 

ANO QUANTIDADE 

2002 1 

2003 0 

2004 0 

2005 0 

2006 1 

2007 4 

2008 0 

2009 3 

2010 2 

2011 7 

2012 9 

2013 3 

2014 3 

2015 4 

2016 2 

2017 6 

2018 8 

2019 7 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados fornecidos pela OAB (2020). 

 

 Conforme verifica-se os dados acima citados, os últimos anos tem 

demonstrado uma continuidade de processos com trânsito em julgado, fato que se 

comparado com aos anteriores demonstram um acréscimo nos casos julgados e 

punidos com a pena máxima prevista nos regramentos. 

 Deste modo, pode-se concluir que as normativas que tratam da questão ética 

profissional para os advogados satisfazem os termos necessários para que a ética 

seja preservada, bem como que os números acima demonstram um crescente 

aumento no número de advogados inscritos na OAB e também aumento no número 
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de punições máximas previstas nos regulamentos. Disto pode-se extrair duas 

coisas, que a OAB está cumprindo seu papel de fiscalização, bem como de punição, 

ao mesmo passo que infelizmente mais casos de violação ética estão sendo 

verificados pelos advogados. 

 Ademais, há de se deixar registrado que a fiscalização deve ser sempre 

ampliada, pois a ética é essencial para o desempenho da função, não se podendo 

aceitar nenhuma violação desta. Para tanto, cabe a OAB o resguardo e fiscalização 

do cumprimento do CED para que não se tenha um corporativismo e proteção dos 

advogados sem a aplicação de punições quando estas forem necessárias. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 A ética é fundamental para o desenvolvimento igualitário de uma sociedade, 

bem como que é preceito inseparável da busca por justiça. Quando se fala do 

desempenhar de uma profissão, tem-se que esta deve ser guiada pela sua 

deontologia, seus preceitos éticos inerentes àquela atividade.  

 No caso da advocacia, tem-se regulamentos que tratam da questão ética, 

como o Estatuto da OAB e o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB. Em 

ambos são instituídos deveres, prerrogativas, modos de atuar, sanções a serem 

aplicadas caso se viole estes deveres, bem como o trâmite do processo disciplinar. 

 Diante disso, a pesquisa buscar responder a seguinte questão: São as 

sanções aplicadas pelo código de ética e disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) suficientes para impedir um agir antiético dos advogados?  Ao início da 

pesquisa, tinha-se como hipótese de resposta que respaldado na legislação e código 

próprio, onde não se depende apenas de um processo legal mas também de uma 

votação dos demais conselheiros, tem-se que o processo administrativo disciplinar 

nessa fase pode ser transformado em uma maneira de proteção, que evidencia com 

isso o corporativismo, por vezes impedindo uma aplicação sancionatória adequada 

aos agires antiéticos. 

 Com o desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que a hipótese não estava 

de todo correta, haja vista que se percebeu que embora tenha-se um número baixo 

de advogados excluídos no período analisado (2002 a 2020), sendo apenas 60 

(sessenta) advogados, ainda consegue-se constatar que há um acréscimo destes 

números nos últimos anos. Fato este que tem demonstrado uma persecução maior 

em caso de violação de deveres éticos. 

 Contudo, ainda se percebe a necessidade de a OAB ser mais incisiva em 

suas investigações, buscando alcançar cada vez atos fiscalizatórios que inibam o 

agir antiético, bem como que não se torne necessário um ato tão impactante como a 

exclusão dos quadros da OAB. Por isso, entende-se que a OAB deve atuar em uma 

seara educativa, fiscalizatória inicialmente. Porém, caso se faça necessário que se 

utilize os meios coercitivos necessários, de modo a se evitar um corporativismo da 

classe e a indicação de ser uma classe profissional que se protege e não preserva a 

ética profissional. 
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