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Pr~fácio 


Conheci o professor ~alll~ Machado 
litância da advocacia cri:mlll~l~ por' 

. d U iverSl~queIra, professor a n d ~ade Cd.l1U1Will 

criminalista. Sempre tive el~ uma 

advogado. Um dia, por u:ma ~~~sas coíncídêDl 
videi o professor Paulo ]\I1ac ~Q.o para fazer 
DIREITO RIO. onde coordbe~~ o Núcleo de ::;p.'' . 

e 1 'efI'JYImediatamente perc , . que o professai ~ 
reunia as qualidades necessar:t...s para lecionar eG" g.teílçáo d~ 

. d' - o cal'\. ......1111' , reula: entuSIasmo, de Icaça , ,.t:-tacidade de Cal"'--'_dll!lellte, 'ca 
alunos para as discussõeS mal~ l"elevantes e. prinClr-:-...adidât1d.. 

. ento . 'tOe1P'~ ga li"
nião entre um conheClrtl . t.rofundo do drrel doS ad"o 
que tomava as questões :maIs ~omplexas da ética 

aacessíveis aOS alunos de gr d'4'tÇãO. te ,- d'" 
e seIl. ~ O eJ!'A obra que ora apr , l:~ constitui um b ia eà r 

acerca dos institutos reblClOIl.qQ.os à ética da advocaC et 
'I 11llr sdos Advogados do Brasl· . . 'dico, t" s 

O livro é um trabalho ll\~dito no mercado)11!l aS sillOfde , ent é 'ca e file 
um estudo intermediáriO . t~ os tratados de tt a o EX3 'rei' 

d ' . obJeth. -opa! de dido IreIto que somente vam a preparaça 'cos 
. tylod(J dêJ111

Ordem. servIndo, desse , tanto para os aC3 ,o oll' 

iona' 'rid1ca>' ~c
to quanto para os profiSS ~~ das carreiras JU ..:,,35, U '. e 
:m re ágw ' ov-

O autor conseguiu e. 4t:rir em quase 190 P líJ!'a,obje 'afIl 
siderável quantidade de ].nfo~ações de maneira c se díS~~tas 

, . d ~ m perd~'k s qtle ~ DI ·lcom otlma re açao, se . .. tempo com vOO p..çuv 4e)~ 

do seu objetivo. tendo menc1(Jll.ado os resultadOS da5 8.906/9 
de Inconstitucionalidade pr(J~ostas contra a Lei :!l 

g 
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