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1. RESUMO 

O projeto aborda questões sobre o comportamento ético adequado do advogado 

no exercício da profissão.  Relaciona o advogado como uma figura pública e descreve 

seu empenho na representação dos interesses da sociedade.  Em tempo comentará 

sobre o Estatuto da OAB e o Código de Ética, apontando um protótipo de conduta ética 

no âmbito profissional e pessoal a ser seguido pelo advogado. 

Segundo os apontamentos no decurso deste trabalho, questiona-se se há um 

padrão ético a ser ensinado aos advogados ou se é a ética, inerente ao bom 

comportamento do profissional do direito. 

Palavras-chave: Ética. Advogado. Sociedade. Direito. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A advocacia é vista de maneira categórica como a profissão que mais se vê 

inserida em discussões ou polêmicas quando o assunto debatido é a ética, por ser a 

profissão cujo teor ético é a própria acepção.  E é sobre ela que o presente projeto se 

desenvolverá. 

Para Platão, a alma descobre nela mesma os conceitos universais.  O lugar 

supremo esta reservado ao bem. 

Para Aristóteles a finalidade da ética é descobrir o bem absoluto. 

Segundo Kant a moral designa o conjunto de princípios gerais, e a ética, sua 

aplicação concreta.   Definindo ética entende-se que é a ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade.  É uma ciência, pois tem objeto próprio, que é a 

moral; tem leis próprias e método próprio.  Atribui-se a moralidade ao foro íntimo da 

pessoa, a boa vontade não é boa pelo que se realiza ou para alcançar um fim proposto, 

é boa só pelo querer. 

A intensa intimidade entre ética e direito torna difícil tarefa de delimitar essa 

relação, pois é nas ciências jurídicas que se observam nitidamente os deveres morais, 

por isso não recente, se tornou necessária a elaboração de um conjunto de regras 

inspiradas em uma ética profissional que designa o comportamento a ser observado 

pelo profissional do Direito descritas no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética da 

Ordem dos Advogados do Brasil, que descrevem a conduta que deve reger com retidão 

a vida desses profissionais, também descrita como Deontologia Forense.. 

A Constituição Federal de 1988 fez reverência ao exercício da advocacia no 

artigo 133, que enuncia: "O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei".  
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Mas não se deve deixar de questionar que o advogado é ferramenta absolutamente 

necessária à administração da vida em sociedade sustentada pelo respeito ao 

semelhante, respaldado nas leis que nos regem. 

Já no Estatuto da OAB, a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, o capítulo VIII  

inicia com o título "Da ética do advogado".  O caput do artigo 31 da Lei diz: O advogado 

deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o 

prestígio da classe e da advocacia.  No § 1º O advogado, no exercício da profissão, 

deve manter independência em qualquer circunstância.  § 2º Nenhum receio de 

desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, 

deve deter o advogado no exercício da profissão. 

A ética tem sido tema de abordagens de tantos filósofos e estudiosos, pois o ser 

humano vem se deparando com problemas que sempre afligiram a sociedade: o 

egoísmo, desrespeito, insensibilidade, a prática da violência a patamares sórdidos, 

restando na tentativa de se estudar ética a busca pelo remédio para enfrentar essas 

misérias da condição humana, e a ética deve ser ensinada e aprendida nos cursos de 

Direito, e não só nesse ramo.  Não é possível apenas valer-se dos conceitos técnicos e 

não valorizar a prática da ética, em todos os campos profissionais. 

Este estudo visa questionar o valor que o profissional do Direito atribui ao 

comportamento ético, devendo este seguir com retidão íntima e social, as regras de 

conduta definidas nos códigos citados nesta introdução. 

 

3. OBJETIVOS 

Dentro dos objetivos gerais, a pesquisa visa apontar os deveres e direitos de 

um advogado e todas as circunstâncias que envolvem sua conduta no exercício da 

profissão, buscando pela primazia da ética em seu crescimento profissional e 

pessoal, descrevendo um modelo padrão a ser seguido. 

 

4. METODOLOGIA 

de livros e outras fontes relacionadas ao tema, e análise de dados por meio de 

pesquisa exploratória, com aprofundamento ao Código de Ética e Estatuto da 

Advocacia da OAB, à cerca da Deontologia Forense. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento foram realizados levantamentos bibliográficos por meio 

de artigos em periódicos, livros e revistas, análise de informações e busca de 

esclarecimento sobre a atuação ética do profissional do Direito. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se buscar um modelo de conduta ética a ser seguida pelo profissional do 

Direito para o cumprimento dos mandamentos que disciplinam o exercício da advocacia, 

com a expectativa de difundir o entendimento da ética a todos os cidadãos brasileiros, e 

apresentando também as Infrações e Sanções Disciplinares, Previstas no Estatuto da 

Advocacia. 
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