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 Da Atividade da Advocacia 

 Artigo 3º, EAOAB



 DA ATIVIDADE DA ADVOCACIA 

I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.



 EXCEÇÕES:



 NULIDADE – ATO PRATICADO - Artigo 4º do EOAB: 
Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não
inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido -
no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer
atividade incompatível com a advocacia.





DIREITOS DOS ADVOGADOS

 Artigo 7º do EAOAB.



Art. 7º São direitos do advogado:
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica
e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;





Requisitos para rompimento 
da Inviolabilidade

Ordem Judicial

Expedida por autoridade 
competente

Decisão Fundamentada

Presença de um representante 
da OAB





IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por
motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob
pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da
OAB;

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em
sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta,
em prisão domiciliar;





 O sigilo profissional está diretamente ligado com a confiabilidade existente
entre cliente e advogado.

 É dever do advogado manter sigilo sobre todas as informações que tenha
obtido no exercício profissional.

 Como regra, a comunicação entre advogado e cliente são tidas como
confidenciais, independente do meio pela qual ocorram.

 Art. 35 a 38 do CED;
 Art.7, XIX e 34, VII EAOAB;.

 SIGILO PROFISSIONAL



 Artigo 37 e 38 do CED.



Qual a consequência se o advogado violar o sigilo?



 EXCLUSIVIDADE:

 É vedada a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras
atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras;

 Artigo 40, IV do CED;
 Artigo 1º,§3º do EOAB.



 CONFIABILIDADE

 Relação => Confiança e honestidade;

Cliente – Quebra de confiança no Advogado: (Artigo 17 do CED); 

Advogado – Quebra de confiança no Cliente: (Artigo 5º, §3º do EOAB). 
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