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Dos Direitos do Advogado 
 

Objetivo 
 

Neste caderno iremos abordar os direitos do Advogado que estão 

previstos nos artigos 6º e 7º da Lei Nº 8.906/94. A referida lei dispõe 

sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

(EAOAB). 

 

Leitura Imprescindível 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ausência de Hierarquia (EAOAB, art. 6º) 

A Lei Nº 8.906/94, afirma em seu artigo 6º que não há hierarquia nem 

subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério 

Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. 

Além disso, as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da 

justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, 

tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições 

adequadas a seu desempenho. 

 

 

Exercício da Profissão x Território (EAOAB, art. 7º, I) 
É direito do advogado exercer, com liberdade, a profissão em todo o território 

nacional. 

 

EAOAB

Arts. 6º e 7º

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Como foi cobrado no Exame da OAB 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/X Exame/2013 

Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em 

decorrência das suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom 

profissional se espraia e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da 

federação. Ao contatar um cliente no Estado Y, distante mais de mil quilômetros do seu estado 

natal, é surpreendido pelas autoridades de Y, com determinação restritiva ao seu exercício 

profissional, por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do Estatuto da 

Advocacia, assinale a afirmativa correta. 

a) O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição. 

b) O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que atuar fora do local de 

inscrição. 

c) O advogado deve realizar Exame de Ordem em cada estado em que for atuar. 

d) O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional. 

 

Gabarito: D 

 

Inviolabilidade do Escritório de Advocacia (EAOAB, art. 7º, II) 

 
Ao advogado é assegurado 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. 

 

    #MasterDica : a inviolabilidade não é absoluta. Atenção ao § 6º, do Art. 7º 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

§6º, do art. 7º - Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a 
autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput 
deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a 
ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos 
documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais 
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.     
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Como foi cobrado no Exame da OAB  
 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

O advogado Ademar é surpreendido por mandado de busca e apreensão dos documentos 

guardados no seu escritório, de forma indiscriminada. Após pesquisa, verifica que existe 

processo investigando um dos seus clientes e a ele mesmo. Apesar disso, os documentos de 

toda a sua clientela foram apreendidos. Diante do narrado, é correto afirmar que: 

a) a prática é correta, em função de a investigação atingir o advogado. 

b) a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta. 

c) a proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese versada. 

d) houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado. 

 

Gabarito: D 

 

Clientes Presos, Detidos ou Recolhidos  (EAOAB, art. 7º, III) 

 
A Lei Nº 8.906/94, afirma em seu artigo 7º, III, que é direito do advogado comunicar-se com 

seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem 

presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 

incomunicáveis. 

 

Advogado x Prisão (EAOAB, art. 7º, IV e V e art. 7º, § 2º) 

 
 É direito do advogado 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. 

 É garantido ao advogado 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 § 3º dispõe que o advogado somente poderá ser preso em 

flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, 

observado o disposto no inciso IV. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Como foi cobrado no Exame da OAB 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

O advogado Antônio de Souza encontra-se preso cautelarmente, em cela comum, por força de 

decreto de prisão preventiva proferido no âmbito de ação penal a que responde por suposta 

prática de reiteradas fraudes contra a Previdência. O advogado de Antônio requereu ao 

magistrado que decretou a prisão a transferência de seu cliente para sala de estado-maior. 

Como não havia sala de estado-maior disponível na localidade, o magistrado determinou que 

Antônio deveria permanecer em prisão domiciliar até que houvesse sala de estado-maior 

disponível. Sobre a decisão do magistrado, assinale a opção correta. 

a) O magistrado decidiu corretamente, pois, de acordo com o EAOAB, é direito do advogado 

não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-

maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. 

b) O magistrado não decidiu corretamente, pois o advogado, assim como qualquer outro 

cidadão que tenha concluído curso superior, tem direito a ser recolhido preso em prisão 

especial, mas não em sala de estado-maior, que apenas é garantida a magistrados e membros 

do Ministério Público. 

c) O magistrado decidiu corretamente, devendo o advogado permanecer em prisão domiciliar, 

mesmo havendo sala de Estado Maior, após eventual trânsito em julgado de sua condenação. 

d) O magistrado não decidiu corretamente, pois o advogado apenas tem direito a não ser 

recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, em sala de estado-maior e, na sua 

falta, em prisão domiciliar, quando o crime que lhe esteja sendo imputado decorra do exercício 

regular da profissão de advogado. 

Gabarito: A  
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Direito a ingressar livremente (EAOAB, art. 7º, VI) 

 
#MasterDica : esse dispositivo é muito incidente no Exame de Ordem. 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB 
 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 

Agnaldo é advogado na área de Direito de Empresas, tendo como uma de suas clientes a 

sociedade Cobradora Eficiente Ltda., que consegue realizar os seus atos de cobrança com rara 

eficiência. Por força de sua atividade, a sociedade é convidada a participar de reunião com a 

Associação dos Consumidores Unidos e envia o seu advogado para dialogar com a referida 

instituição. Consoante o Estatuto da Advocacia, deve o advogado comparecer 

a) à reunião com seu cliente, responsável pela empresa. 

b) desacompanhado, com procuração com poderes ad juditia. 

c) à reunião, com mandato outorgado com poderes especiais. 

d) ao local sem a presença do cliente e sem mandato.   

Gabarito: C 

 

Postura do Advogado (EAOAB, art. 7º, VII, XII e XX) 

 
Segundo o art. 7º, VII, o advogado tem direito de permanecer sentado ou em pé e retirar-se de 

quaisquer locais indicados no inciso VI, independentemente de licença. Além disso, o art. 7º,XII, 

preconiza que o advogado possui o direito de falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou 

órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo. Por fim, o 

a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos
magistrados

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e
de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e
independentemente da presença de seus titulares

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado
deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do
expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado

d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual
este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais
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inciso XX salienta que o advogado poderá retirar-se do recinto onde se encontre aguardando 

pregão para ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha 

comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em 

juízo. 

 

Advogado X Magistrado (EAOAB, art. 7º, VIII) 

 
O incido VIII assegura que é direito do advogado dirigir-se diretamente aos 

magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário 

previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB 
 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 

 

Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em processo judicial em 

curso perante a Comarca Y, é surpreendido com aviso afixado na porta do cartório de que o 

magistrado somente receberia para despacho petições que reputasse urgentes, devendo o 

advogado dirigir-se ao assessor principal do juiz para uma prévia triagem quanto ao assunto 

em debate. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que 

  

a) a organização do serviço cartorário é da competência do juiz, que pode estabelecer padrões 

de atendimento aos advogados. 

b) a triagem realizada por assessor do juiz permite melhor eficiência no desempenho da 

atividade judicial e não colide com as normas estatutárias. 

c) o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para 

despachar petições sem prévio agendamento. 

d) a duração razoável do processo é princípio que permite a triagem dos atos dos advogados e 

o exercício dos seus direitos estatutários. 

Gabarito: C 

 

Direito ao Uso da Palavra (EAOAB, art. 7º, X) 

 
Segundo o inciso X, do art. 7º, o advogado tem o direito de usar da palavra, pela ordem, 

em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer 

equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam 

no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas.   
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Reclamação contra a inobservância da lei (EAOAB, art. 7º, XI) 

 
É direito do advogado reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal 

ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. 

       Como foi cobrado no Exame da OAB 

            FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2015 

Leôncio é estagiário de escritório especializado na área cível e testemunha o descumprimento 

de norma legal por funcionário público, imediatamente comunicando a situação ao seu 

advogado supervisor. Ambos dirigem-se ao órgão diretor administrativo competente e 

reclamam pelo descumprimento de lei, o que foi reduzido a termo. A referida reclamação veio 

a ser sumariamente arquivada por não ter sido feita na forma escrita. Nos termos do Estatuto 

da Advocacia, reclamações por descumprimento de lei 

a) devem ser necessariamente escritas. 

b) devem ser formuladas pela OAB, exclusivamente. 

c) podem ser verbais. 

d) são de atribuição privativa de Conselheiro da OAB. 

Gabarito: C 

 

Direito ao exame dos autos e Direito de vista (EAOAB, art. 7º, XIII, XV 

e XVI) 
 

 

 Diferenças entre o Direito ao exame dos autos e Direito de vista: examinar os autos 

significa a simples consulta dos autos no cartório, enquanto o direito de vista significa 

a retirada dos autos pelo advogado mediante registro de carga. 

 

 

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de
processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a
obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição
competente, ou retirá-los pelos prazos legais

XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias
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IMPORTANTE: o § 1º, do art.7º assevera que não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI: 

 Aos processos sob regime de segredo de justiça 

 Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer 

circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório [...] 

 Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os 

respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado 

 

    Como foi cobrado no Exame da OAB 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015 

Isabella, advogada atuante na área pública, é procurada por cliente que deseja contratá-la e 

que informa a existência de processo já terminado, no qual foram debatidos fatos que 

poderiam interessar à nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação de serviços, 

dirige-se ao Juízo competente e  requer vista dos autos findos, não anexando instrumento de 

mandato. Nesse caso, consoante o Estatuto da Advocacia, a advogada pode 

a) ter vista dos autos somente no balcão do cartório. 

b) ter vista dos autos no local onde se arquivam os autos. 

c) retirar os autos de cartório por dez dias.   

d) retirar os autos, se anexar instrumento de mandato. 

Gabarito: C 

   

Direito ao exame dos autos de inquérito (EAOAB, art. 7º, XIV) 
  

O inciso XIV dispõe que o advogado possui direito de examinar, em qualquer instituição 

responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 

investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 

autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. 

 

 

 

 

 

 

Súmula Vinculante nº 14 - É direito do defensor, no interesse do representado, 

ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
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IMPORTANTE: 

 O § 11 dispõe que no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá 

delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em 

andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 

comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.  

 

 

 O § 12 afiança que a inobservância aos direitos estabelecidos no 

inciso XIV, o fornecimento incompleto de autos ou o 

fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já 

incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização 

criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que 

impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o 

exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do 

advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente.  

 

Como foi cobrado no Exame da OAB 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVI Exame/2015  

 

Ao decretar segredo de Justiça nos autos de determinada investigação policial, o magistrado 

alertou o Delegado de Polícia de que, aos advogados ali constituídos, deveria ser facultado o 

acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados nos autos, ressaltando, no 

entanto, expressa e reservadamente, que ninguém, nem mesmo advogado constituído por 

meio de instrumento de procuração, poderia ter acesso à medida cautelar de interceptação 

telefônica em andamento. Sobre a advertência do magistrado, assinale a afirmativa correta. 

a) A advertência é ilegal, pois é direito do advogado, apresentando procuração do investigado, 

ter vista da integralidade de procedimentos de qualquer natureza. 

b) A advertência é ilegal, pois é direito do advogado ter de procedimentos de qualquer 

natureza, independentemente da apresentação de procuração. 

c) A advertência é lícita, pois, em se tratando de procedimento sob segredo de Justiça, é 

permitido ao advogado, munido de procuração do investigado, o acesso aos elementos de 

prova já documentados nos autos, mas não a medidas cautelares ainda em andamento. 

d) A advertência é lícita, pois nem mesmo advogados munidos de procuração podem ter 

acesso a autos de procedimentos sob segredo de Justiça. 

Gabarito: C 
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Desagravo Público (EAOAB, art. 7º, XVII) 
O desagravo público, como o próprio nome sugere, é a resposta a um agravo, isto é, ofensa, 

experimentado no legítimo exercício da profissão. 

 

 

 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

Tício, advogado militante há longos anos, tem entrevero com o Juiz da Comarca W 

que, em altos brados, afirma que o causídico é praticante de chicanas e atos de má‐fé 

processual, sendo conhecido como exímio procrastinador da atividade processual, obstando 

o bom desenvolvimento da Justiça. À luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da 

Advocacia e da OAB, é correto afirmar: 

a) Tais atos permitem o agravo do advogado se houver requerimento pessoal ao Presidente 

da Seccional. 

b) Havendo requerimento de qualquer pessoa poderá ocorrer o desagravo após decisão do 

Relator do processo. 

c) O desagravo é público e promovido pelo Conselho competente podendo ocorrer de ofício. 

d) Caso constatado que a ofensa é decorrente do exercício da profissão poderá ocorrer o 

arquivamento sumário. 

Gabarito: C 

 

Símbolos (EAOAB, art. 7º, XVIII) 

 
O inciso XVIII assevera que é direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de 

advogado 

  

Recusa de Depoimento (EAOAB, art. 7º, XIX) 

 
É direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual 

funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou 

foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como 

sobre fato que constitua sigilo profissional 

 

Art. 18, do Regulamento Geral – O inscrito na  OAB,  quando  ofendido  

comprovadamente  em  razão  do  exercício profissional ou de cargo ou função 

da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo Conselho 

competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. 
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Como foi cobrado no Exame da OAB 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 

A advogada Ana integrou o departamento jurídico da empresa XYZ Ltda. e, portanto, 

participava de reuniões internas, com sócios e diretores, e externas, com clientes e 

fornecedores, tendo acesso a todos os documentos da sociedade, inclusive aos de natureza 

contábil, conhecendo assim, diversos fatos e informações relevantes sobre a empresa. Alguns 

anos após ter deixado os quadros da XYZ Ltda., Ana recebeu intimação para comparecer a 

determinada audiência e a prestar depoimento, como testemunha arrolada pela defesa, no 

âmbito de ação penal em que um dos sócios da empresa figurava como acusado do crime de 

sonegação fiscal. Ao comparecer à audiência, Ana afirmou que não prestaria depoimento 

sobre os fatos dos quais tomou conhecimento enquanto integrava o jurídico da XYZ Ltda. O 

magistrado que presidia o ato ressaltou que seu depoimento havia sido solicitado pelo próprio 

sócio da empresa, que a estaria, portanto, desobrigando do dever de guardar sigilo.  

Sobre a questão apresentada, observadas as regras do Estatuto da OAB e do Código de Ética 

e Disciplina da OAB, assinale a opção correta. 

a) Ana terá o dever de depor, pois o bem jurídico administração da justiça é mais relevante do 

que o bem jurídico inviolabilidade dos segredos. 

b) Ana terá o dever de depor, pois foi desobrigada por seu ex-cliente do dever de guardar sigilo 

sobre os fatos de que tomou conhecimento quando atuou como advogada da XYZ Ltda. 

c) Ana terá o dever de depor, pois não integra mais o departamento jurídico da empresa XYZ 

Ltda., tendo cessado, portanto, seu dever de guardar sigilo. 

d) Ana não terá o dever de depor, pois o advogado tem o direito de se recusar a depor, como 

testemunha, sobre fato relacionado à pessoa de quem foi ou seja advogado, mesmo quando 

solicitado pelo cliente. 

Gabarito: D 

 

Assistência ao Cliente (EAOAB, art. 7º, XXI) 

 
É direito ao advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, 

sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 

decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso 

da respectiva apuração apresentar razões e quesitos. 
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Imunidade Profissional (EAOAB, art. 7º, § 2º) 
 

O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação puníveis 

qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem 

prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.    

 

Acredite em você! 
 

“Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um 

vencedor. Portanto, vá para o próximo caderno.” 


