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EstAtUtO E ÉtiCA

MENUMENUMENU

1 O art. 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB traz os 
atos privativos de advogado. São eles:
I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário 
e aos juizados especiais;

Em relação a este inciso, foi proposta a ADI nº 1.127-8, ten-
do o STF declarado a inconstitucionalidade da expressão 
“qualquer”. Com razão, pois há hipóteses previstas em lei 
em que a pessoa pode atuar junto ao Poder Judiciário sem 
estar representada por advogado. 
II – as atividades de assessoria, consultoria e direção 
jurídicas.

2 O art. 1º, § 2º, do EAOAB prevê que os atos e 
contratos constitutivos de pessoas jurídicas so-
mente podem ser admitidos a registro nos órgãos 

competentes após visados por advogado. Na ausên-
cia do “visto”, o Estatuto considera tais atos nulos. 
Acontece que a Lei Complementar nº 123/06, no art. 9º, 
§ 2º, trouxe uma exceção a essa exigência, determinan-
do que “não se aplica às microempresas e às empresas 
de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 
8.906/94”. Isso ocorre porque, nesses casos, o registro 
é mais simples, muitas das vezes se realizando com o 
mero preenchimento de formulários padronizados.

3Os estagiários regularmente inscritos na OAB 
podem praticar os atos mencionados no art. 1º 
do EAOAB, na forma do Regulamento Geral, 
em conjunto com o advogado e sob a responsa-
bilidade deste.
Entretanto, os estagiários podem praticar, isola-

damente, os seguintes atos, mas ainda sob a responsabili-
dade deste (art. 29, § 2º, do Regulamento Geral):

a) retirar e devolver autos em cartório, assinando a res-
pectiva carga; 
b) obter junto a escrivães e chefes de secretarias certidões 
de peças ou autos de processos em curso ou findos;
c) assinar petições de juntada de documentos a processos 
judiciais ou administrativos.
d) Praticar os atos extrajudiciais, quando receber autori-
zação ou substabelecimento do advogado.

4 O Estatuto traz cinco grupos de pessoas que, 
caso venham a praticar qualquer ato privativo 
de advogado, tal ato será considerado nulo. É o 

caso das pessoas não inscritas na OAB, dos advogados 
impedidos – no âmbito do impedimento –, suspen-
sos, licenciados ou que passarem a exercer atividade 
incompatível com a advocacia.

5 O advogado postula em juízo, ou fora dele, fa-
zendo prova do mandato. Todavia, afirmando 
urgência, pode atuar sem procuração, obri-
gando-se a apresentá-la no prazo de 15 (dias), 

prorrogável por igual período (art. 5º, § 1º, EAOAB). 

6O advogado que renunciar os poderes recebidos 
não precisa justificar o motivo, mas deve permane-
cer pelos 10 (dez) dias seguintes à notificação a re-

presentar o mandante, salvo se for substituído antes do 
término desse prazo (art. 10, § 3º, do EAOAB) ou desde 
que necessário para evitar prejuízo (art. 45 do CPC), 
sob pena de cometer infração disciplinar (art. 34, XI, do 
EAOAB) e de ser responsabilizado civilmente.
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7 O art. 14 do Código de Ética e Disciplina diz que 
a revogação do mandato judicial por vontade do 
cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratadas e não retira do advogado o di-
reito de receber o quanto lhe seja devida em eventual 
verba honorária de sucumbência, calculada, proporcio-
nalmente, em razão do serviço efetivamente prestado.

8Os requisitos necessários para inscrição no quadro 
de advogados estão no art. 8º do Estatuto, sendo 
eles:

I – capacidade civil;
II – diploma ou certidão de graduação em Direito ob-
tida em instituição de ensino oficialmente autorizada e 
credenciada (o art. 23 do RG também exige o histórico 
escolar junto com a certidão de graduação, na falta do 
diploma);
III – título de eleitor e quitação de serviço militar, se 
brasileiro;
IV – aprovação no Exame da Ordem;
V – não exercer atividade incompatível com a advocacia;
VI – idoneidade moral;
VII – prestar compromisso perante o Conselho.

9Para inscrição no quadro de estagiários da 
OAB, o art. 9º do EAOAB exige que o reque-
rente preencha alguns dos requisitos do art. 
8º do mesmo diploma, quais sejam:
a) capacidade civil;
b) título de eleitor e quitação de serviço mi-

litar, se brasileiro;
c) não exercer atividade incompatível com a advocacia;
d) idoneidade moral;

e) prestar compromisso perante o Conselho.
Além desses requisitos, o candidato deve ter sido ad-
mitido em estágio profissional de advocacia.

10O acadêmico de Direito que exerce ativida-
de incompatível com a advocacia (policial, 
técnico de atividade judiciária, militar das 

Forças Armadas, por exemplo) pode frequentar o es-
tágio ministrado pela respectiva instituição de ensino 
para fins de aprendizagem, sendo proibida a inscrição 
na OAB (art. 9º, § 3º, EAOAB).

11O art. 8º, § 2º, do EAOAB, de-
termina que o estrangeiro ou o 
brasileiro, quando graduados 
em Direito fora do país, podem 
inscrever-se no quadro de ad-
vogados da OAB. Para isso deve 

ser feita a prova do título de graduação em Direito, 
obtido pela instituição de ensino estrangeira, devida-
mente revalidado, bem como preencher os requisitos 
indicados nos incisos do art. 8º do Estatuto.

12 O Estatuto prevê três tipos de inscrição para ad-
vogados (principal, suplementar e por transfe-
rência) e um tipo para os estagiários (inscrição  

de estagiário).

13 Obtida a aprovação no Exame de Ordem, a 
inscrição principal deve ser feita no Conse-
lho Seccional em cujo estado pretende esta-

belecer seu domicílio profissional. O Estatuto da Ad-
vocacia e da OAB considera domicílio profissional a 
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sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, 
na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

14A inscrição suplementar é outra inscrição 
que deve ser feita pelo advogado quando 
passa a exercer a advocacia habitualmen-
te em outro estado, diverso daquele onde 

tem a inscrição principal. O art. 10, § 2º, do Estatu-
to da Advocacia considera habitualidade a intervenção 
judicial que exceder de cinco causas por ano.

15A inscrição por transferência deve ser feita 
pelo advogado quando houver mudança efe-
tiva de seu domicílio profissional para outra 

unidade federativa.

16 A OAB é formada por quatro órgãos: Con-
selho Federal, Conselhos Seccionais, Subse-
ções e Caixa de Assistência dos Advogados 

(art. 45 do EAOAB).

17 Nenhum órgão da OAB pode se ma-
nifestar sobre questões de ordem pes-
soal, exceto em caso de homenagem 
a quem tenha prestado relevantes ser-
viços à sociedade e à advocacia.

18 As salas e dependências dos órgãos da OAB 
não podem receber nomes de pessoas vivas 
ou inscrições estranhas às suas finalidades, 

respeitadas as situações que já existiam na data da pu-
blicação do Regulamento Geral (art. 151, parágrafo 
único, do RG). A publicação ocorreu no DJ de 16 de 

novembro de 1994.

19 O Conselho Federal é o órgão supremo da 
OAB e tem sua sede na capital do país. Esse 
órgão é composto pelos conselheiros fede-

rais, conforme o disposto no art. 51 do EAOAB, que 
diz serem conselheiros federais: os integrantes das de-
legações de cada unidade federativa e os ex-presiden-
tes do próprio Conselho Federal.

20 Os votos no Conselho Federal são to-
mados por delegação. Cada delegação 
tem direito a um voto. Sendo a delega-
ção composta por três conselheiros fe-

derais, o voto será tomado por maioria (3x0 ou 2x1). 
No caso de falta de um conselheiro, e na ausência de 
um suplente, esta delegação só poderá votar se os dois 
que estiverem presente votarem no mesmo sentido. 
Caso contrário, haverá empate e o voto da delegação 
não será computado.

21 Os conselheiros federais integrantes das de-
legações não poderão exercer o direito de 
voto nas matérias de interesse específico da 

unidade federativa que represente, podendo, no en-
tanto, opinar sobre o assunto (art. 68, § 2º, do Regu-
lamento Geral). Assim, por exemplo, se estiver sendo 
decidido se o Conselho Federal deve, ou não, intervir 
no Conselho Seccional de São Paulo, os integrantes da 
delegação de São Paulo ficarão impedidos de votar.
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22 De acordo com art. 51, § 2º, do atual Estatuto da Advoca-
cia, os ex-presidentes não têm mais direito a voto, como 
se permitia no passado, por ocasião da Lei nº 4.215/63, 
tendo agora apenas direito de voz. Entretanto, o art. 81 
do Estatuto atual determinou que não se aplica essa res-

trição de direito de voto aos que tenham assumido originariamente o cargo 
de Presidente do Conselho Federal até a data da publicação desta lei (05 de 
julho de 1994), ficando assegurados o pleno direito de voz e voto em suas 
sessões, ou nas palavras do art. 77, § 2º, do Regulamento Geral: “Os ex-pre-
sidentes empossados antes de julho de 1994 têm direito de voto equivalente 
ao de uma delegação, em todas as matérias, exceto na eleição dos membros 
da Diretoria do Conselho Federal.”

23 O Presidente do Conselho Federal tem apenas o voto de qualida-
de (voto de minerva, voto de desempate), competindo-lhe exer-
cer a representação nacional e internacional da OAB, convocar o 

Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo, ativa e passivamente, em juízo 
ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e ainda dar execu-
ção às suas decisões.

24 De acordo com o art. 45, § 2º, do EAOAB, os Conselhos Seccio-
nais têm “jurisdição” sobre os respectivos Estados-membros, do 
Distrito Federal e dos territórios, embora se saiba que no Brasil, 

atualmente, não há mais territórios.

25 Os órgãos da OAB não podem se manifestar sobre questões de 
natureza pessoal, exceto em caso de homenagem a quem tenha 
prestado relevantes serviços à sociedade e à advocacia.

26 Integram, ainda, os Conselhos Seccionais os seus ex-presi-
dentes, na qualidade de membros honorários vitalícios, va-
lendo para estes a mesma regra do art. 81 do EAOAB quanto 
ao direito de voto, ou seja, continuam com direito de voz e 

voto apenas os que tenham assumi-
do originariamente o cargo de Presi-
dente até a data da publicação da Lei 
nº 8.906/94 (05 de julho de 1994). 
Os demais, de acordo com esta lei, 
possuem apenas o direito de voz. O 
Presidente do Instituto dos Advo-
gados local é membro honorário do 
Conselho Seccional, tendo direito a 
voz em suas sessões.

27 As subseções são 
partes autônomas 
dos Conselhos 
Seccionais, fun-
cionando como 

extensões. Elas têm a função de 
descentralizar algumas atividades 
destes Conselhos e não possuem 
personalidade jurídica. Sua área 
territorial pode abranger um muni-
cípio, mais de um município ou parte 
de um município, inclusive na capital 
do Estado.

28 Para que uma subse-
ção seja criada pelo 
Conselho Seccional, 
é necessário que haja 

pelo menos quinze advogados do-
miciliados profissionalmente na 
respectiva área de abrangência.
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29Como o próprio nome já diz, a Caixa de As-
sistência dos Advogados tem a finalidade de 
prestar assistência aos advogados e aos esta-

giários vinculados ao respectivo Conselho Seccional. 
A Caixa de Assistência dos Advogados é criada pelo 
Conselho Seccional quando estes contarem com mais 
de 1.500 inscritos, adquirindo personalidade jurídica 
com a aprovação e registro de seu estatuto, o que se faz 
no próprio Conselho Seccional.

30 As eleições na OAB são realizadas trie-
nalmente. Assim, todos os mandatos 
na OAB têm a duração de três anos. 
As eleições dos membros de to-
dos os órgãos da OAB se realizam 

na segunda quinzena do mês de novembro do últi-
mo ano do mandato, mediante cédula única e vo-
tação direta dos advogados regularmente inscritos. 
O voto é obrigatório para todos os advogados, sob pena 
de multa equivalente a 20 % (vinte por cento) do valor 
da anuidade, a não ser que a ausência seja justificada 
por escrito. Os estagiários não votam.

31Ocorre a extinção do mandato, automa-
ticamente, antes de seu término, quando: 
a) ocorrer qualquer hipótese de can-

celamento da inscrição ou de licença do advogado; 
b)  o titular sofrer condenação disciplinar na OAB;  
c) o titular faltar, sem motivo justificado, a três reu-
niões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberati-
vo do Conselho, da Diretoria da Subseção ou da Caixa 
de Assistência dos Advogados, não podendo ser recon-
duzido no mesmo período de mandado.

32Será licenciado o advogado que: a) assim 
o requerer por motivo justificado; b) pas-
sar a exercer atividade incompatível com a 

advocacia em caráter temporário; e c) sofrer doença 
mental considerada curável.

33 A inscrição será cancelada se o advoga-
do: a) assim requerer; b) sofrer penali-
dade de exclusão; c) falecer; d) passar 
a exercer atividade incompatível com a 

advocacia em caráter definitivo; e) perder qualquer 
um dos requisitos necessários para a inscrição.

34Para o Estatuto da Advocacia e da OAB, 
impedimento é a proibição parcial do exer-
cício da advocacia e a incompatibilidade é 

a proibição total de tal exercício.

35São atividades incompatíveis com a advocacia:
I – Chefe do Poder Executivo e membros 
da Mesa do Poder Legislativo e seus subs-

titutos legais.
II – membros de órgãos do Poder Judiciário, do Mi-
nistério Público, dos tribunais e conselhos de con-
tas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes 
classistas, bem como todos os que exerçam função de 
julgamento em órgãos de deliberação coletiva da ad-
ministração pública direta ou indireta.
III – ocupantes de cargos ou funções de direção em 
órgãos da Administração Pública direta ou indireta, 
em suas fundações e em suas empresas controladas 
ou concessionárias de serviço público.
IV – ocupantes de cargos ou funções vinculados dire-
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ta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem 
serviços notariais e de registro.
V – ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à 
atividade policial de qualquer natureza.
VI – militares de qualquer natureza, na ativa.
VII – ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lança-
mento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais
VIII – ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financei-
ras, inclusive privadas.

36O § 1º do art. 28 do Estatuto determina que a incompati-
bilidade permanece mesmo que os ocupantes de cargos e 
funções incompatíveis deixem de exercê-los temporaria-
mente. Desse modo, os juízes não poderão advogar en-
quanto estiverem de férias ou de licença da magistratura. 

37Os casos de impedimento são:
I – servidores da administração pública direta, indireta e fundacional 
podem advogar, menos contra a Fazenda que o remunera ou a que seja 

vinculada a entidade empregadora.
A exceção legal é para os docentes dos cursos jurídicos (art. 30, parágrafo único), 
que, apesar de serem servidores públicos, podem advogar livremente.
II – membros do Poder Legislativo  
O impedimento deste inciso II é mais abrangente do que o anterior (inciso 
I). Aqui, o impedimento é maior, estendendo-se contra ou a favor de qual-
quer órgão da administração pública direta ou indireta e não só contra quem 
o remunera.

38Conforme disposto no art. 29 do Estatuto, os Procuradores Gerais, 
os Advogados Gerais, Defensores Gerais e dirigentes de órgãos 
jurídicos da Administração Pública direta, indireta e fundacional 

são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à 
função que exerçam, durante o período da investidura.

39A relação de emprego 
não retira do advogado 
a isenção técnica, nem 

tampouco reduz a independência 
profissional inerentes à advocacia. 
Advirta-se que advogado empre-
gado não está obrigado a prestar 
serviços profissionais de interesse 
pessoal dos empregadores, fora da 
relação empregatícia.

40O salário mínimo do advo-
gado empregado será fixa-
do por sentença normati-

va, salvo quando ajustado em acordo 
ou convenção coletiva de trabalho.

41A jornada de 
trabalho do ad-
vogado empre-
gado não pode-
rá ultrapassar a 

duração diária de 4 (quatro) horas 
contínuas e a de 20 (vinte) horas 
semanais, exceto se houver acordo 
ou convenção coletiva de trabalho 
ou, ainda, em caso de dedicação ex-
clusiva. O Estatuto considera dedi-
cação exclusiva o regime de traba-
lho que for previsto expressamente 
em contrato individual de trabalho. 
As horas trabalhadas que excede-
rem a jornada normal são remune-
radas com um adicional não infe-
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rior a 100 % (cem por cento) sobre o valor da hora 
normal, mesmo havendo contrato escrito.

42Uma sociedade de advogados pode associar-
se com advogados para participação nos re-
sultados, sem vínculo de emprego (art. 39 

do Regulamento Geral). O contrato para tal deve ser 
averbado no registro da sociedade, que fica no Conse-
lho Seccional.

43 Quanto à responsabilidade civil – da mesma 
maneira que os advogados sócios –, os ad-
vogados associados respondem subsidiária  

e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao 
cliente, em caso de dolo ou culpa, por ação ou omissão, 
no exercício dos atos privativos da advocacia. Obviamen-
te, também são responsáveis disciplinar e criminalmen-
te, quando infringirem o Estatuto, o Regulamento Geral, 
o Código de Ética e Disciplina e a legislação penal.

44O Estatuto da Advocacia e da OAB 
não tratou apenas do advogado que 
atua no setor privado. Conforme 
determinação do seu art. 3º, § 1º, 
exercem atividade de advocacia os 

integrantes da Advocacia Geral da União, da Procura-
doria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 
entidades de administração direta ou indireta, sujeitan-
do-se, todos esses, ao regime da Lei nº 8.906/94 (EAO-
AB), além do regime próprio a que se subordinem. 
Para os advogados públicos, o Estatuto da Advocacia é 

a lei supletiva das leis específicas da advocacia públi-
ca, como, por exemplo, a Lei Complementar nº 73/93 
para a Advocacia Geral da União, e a Lei Comple-
mentar nº 80/94 para a Defensoria Pública em geral.

45Uma sociedade de advogados adquire per-
sonalidade jurídica com o registro aprova-
do dos seus atos constitutivos no Conse-

lho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver 
sede, sendo proibido o registro nos cartórios de regis-
tro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais. 
Prevê o Estatuto que não são admitidas a registro, e 
nem podem funcionar, as sociedades de advogados 
que apresentem formas ou características mercantis, 
que adotem denominação fantasia, que realizem ati-
vidades estranhas à advocacia, que incluam sócios 
não inscritos no quadro de advogados da OAB ou que 
estejam totalmente proibidos de advogar.

46Nenhum advogado poderá fazer 
parte de mais de uma sociedade de 
advogados com sede ou filial na área 
de um mesmo Conselho Seccional 
(Estados ou Distrito Federal). Se 

um advogado já é sócio de um escritório de advoca-
cia no Estado do Rio de Janeiro, não poderá integrar, 
como sócio, nenhuma outra sociedade de advogados 
neste Estado. Poderá, todavia, ser sócio de outra so-
ciedade de advogados no Estado de Minas Gerais, por 
exemplo.
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47Já na hipótese de constituição de filial em 
outro estado, o ato de constituição deve ser 
averbado no registro da sociedade e arqui-

vado no Conselho Seccional onde se fixar, ficando os 
sócios obrigados à inscrição suplementar (art. 15, § 5º, 
do EAOAB).

48Os sócios de uma mesma sociedade de ad-
vogados não podem representar em juízo 
clientes com interesses opostos.

49As procurações passadas aos advogados de-
vem ser outorgadas individualmente aos 
profissionais, mencionando a sociedade de 

que façam parte. As atividades de advocacia são exerci-
das pelos próprios advogados, ainda que os honorários 
se revertam à sociedade. No entanto, podem ser pra-
ticados pela sociedade, com o uso da razão social, os 
atos indispensáveis às suas finalidades, que não sejam 
privativos de advogado.

50O art. 24 do Estatuto determina que 
a decisão judicial que fixar ou arbi-
trar honorários, bem como o contra-
to feito por escrito têm força de título 
executivo e constituem crédito privi-

legiado na falência, concordata, concurso de credores, 
insolvência civil e liquidação extrajudicial.

51Quando o advogado receber um substabele-
cimento com reserva de poderes, não poderá 
cobrar os honorários respectivos sem a inter-

venção daquele que lhe substabeleceu.

52A ação de cobrança de honorários advoca-
tícios prescreve em 5 (cinco) anos, que se-
rão contados a partir:

a) do vencimento do contrato, quando houver;
b) do trânsito em julgado da decisão que os fixar ou 
arbitrar;
c) da finalização do serviço extrajudicial (assessoria, 
consultoria e direção jurídicas; acompanhamento de 
inquérito policial);
d) da desistência ou transação;
e) da renúncia ou revogação de mandato.

53O art. 35 do Estatuto lista as sanções 
disciplinares que podem ser aplicadas 
pela OAB: censura, suspensão, exclusão 
e multa.

54O art. 36, parágrafo único, do Estatu-
to da Advocacia, prevê que a censura 
poderá ser convertida em uma simples  

advertência, constituindo em ofício reservado en-
caminhado ao advogado, sem registro nos assenta-
mentos, desde que presente circunstância atenuante. 
Essas atenuantes estão no art. 40 do Estatuto (falta 
cometida na defesa de prerrogativa profissional, au-
sência de punição disciplinar anterior - primariedade 
-, exercício assíduo e proficiente de mandado ou car-
go em qualquer órgão da OAB e prestação de relevan-
tes serviços à advocacia ou à causa pública).

55O Código de Ética e Disciplina, no art. 59, 
dispõe que, considerada a natureza da in-
fração ética cometida, o Tribunal de Ética e 
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Disciplina pode suspender a aplicação da advertência 
e censura, temporariamente, desde que o infrator pri-
mário, passe a frequentar e conclua, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias curso, simpósio, seminário ou ati-
vidade do gênero, sobre ética profissional da advoca-
cia, a ser realizado por entidade de notória idoneidade.

56 As sanções disciplinares (censura, suspen-
são, exclusão e multa) devem constar nos 
assentamentos do inscrito após o trânsito 

em julgado da decisão, não podendo ser objeto de pu-
blicidade a de censura, justamente porque nesta não 
há problema em alguém o contratar. Na suspensão e na 
exclusão, a OAB deve ter todo o cuidado para que nin-
guém contrate o profissional. Os atos praticados por 
advogado suspenso ou excluído são nulos (art. 4º e pa-
rágrafo único do EAOAB).

57  Para o art. 34, parágrafo único, do Estatuto, 
inclui-se na conduta incompatível a prática 
reiterada de jogo de azar não autorizado por 

lei, a incontinência pública e escandalosa e a embria-
guez ou toxicomania habituais.

58  O advogado que já foi punido com 
uma censura ou uma suspensão dei-
xa de ser primário. Desse modo, caso 
venha a cometer uma nova infração 
disciplinar, será considerado reinci-

dente. Por exemplo: um advogado anteriormente pu-
nido com uma censura que vem a ser condenado por 
ter abandonado uma causa sem justo motivo (art. 34, 
XI – infração de natureza leve) será considerado rein-

cidente e será suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias 
a 12 (doze) meses.

59  O Estatuto da Advocacia permite ao 
que tenha sofrido qualquer sanção 
disciplinar requerer, um ano após 
o seu cumprimento, a reabilitação, 
diante de provas efetivas de bom 

comportamento. Porém, quando a sanção disciplinar 
resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação 
na OAB dependerá também da correspondente reabili-
tação criminal (art. 41 e parágrafo único do EAOAB).

60  Conforme a redação do art. 7º, parágrafo 
2º, do EAOAB “O advogado tem imunida-
de profissional, não constituindo injúria, 

difamação ou desacato puníveis qualquer manifesta-
ção de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções discipli-
nares perante a OAB pelos excessos que cometer”. 
Porém o STF, no julgamento da ADI 1.127-8, enten-
deu que a expressão desacato é inconstitucional.

61  O art. 2º, parágrafo único, do Código de 
Ética e Disciplina diz que é dever do advo-
gado, entre outros, estimular a conciliação 

entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 
instauração de litígios.



http://www.youtube.com/watch?v=QOfnsq6S-L0
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