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Quando recorre a um advogado, o 
cidadão confi a seus interesses, outorga 
poderes e fornece informações e 
documentos que possibilitarão sua 
representação por este profi ssional. 
Para garantir que essa defesa possa ser 
feita com autonomia, independência 
e em situação de igualdade entre o 
advogado e as autoridades, o Estatuto 
da Advocacia e da OAB previu – para 
além dos direitos, deveres, condutas 
éticas e disciplinares – as prerrogativas 
profi ssionais da advocacia.
Muito longe de constituírem mero 
privilégio de advogados, as prerrogativas são, de fato, garantias 
fundamentais  criadas para assegurar o amplo direito de defesa, 
razão pela qual tem relevância social e de amplo impacto na 
preservação do Estado Democrático de Direito.
Ocorre que os advogados enfrentam, diariamente, grandes 
obstáculos para fazer valer suas prerrogativas. Muitos chegam 
a ser constrangidos e maltratados por autoridades e alguns 
já receberam até voz de prisão ao insistir em ver respeitadas 
suas prerrogativas na defesa de um cliente. Isso sem se falar 
no grande número de profi ssionais que, por falta de ampla 
divulgação, não tem conhecimento integral de seus próprios 
direitos no exercício da profi ssão.
A OAB-GO acredita que a informação e a conscientização 
são imprescindíveis para evitar essas violações. Por isso, 
entendeu de elaborar este Manual de Prerrogativas, que reúne 
informações básicas sobre o tema. São esclarecimentos simples, 
para consulta rápida, mas que poderão ser de grande utilidade 
para o fortalecimento da profi ssão. É de se salientar que esse 
material resulta de ação conjunta com a Comissão de Direitos e 
Prerrogativas que, brilhantemente capitaneada pelo conselheiro 
seccional Alexandre Ramos Caiado, tem alcançado notáveis 
vitórias na luta pelo reconhecimento e respeito da categoria.
Não existe advocacia forte se os profi ssionais que a realizam 
transigem com a violação e o desrespeito aos seus direitos e 
prerrogativas. 
Advogado, esse Manual de Prerrogativas foi feito para 
você. Leia-o, use-o, divulgue-o e contribua, assim, para o 
engrandecimento de nossa profi ssão. 

 
Enil Henrique de Souza Filho
Presidente
OAB-GO
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Prerrogativa é direito constitucional e infraconstitucional dado ao 
advogado para que possa exercer o pleno direito de defesa de seu 

constituinte, ou seja, do cidadão.
É luta permanente da OAB-GO a violação das prerrogativas da advocacia 
com suporte imediato na Comissão de Direitos e Prerrogativas, através de 

seus membros, e no exato momento da violação, no que contamos com 
plantão permanente e advogados experientes para o pronto atendimento 

da demanda requerida.
Não se transige com as prerrogativas da classe que verdadeiramente 
é suporte do estado democrático de direito, visto que concedem ao 

advogado o meio legal necessário para a permanência de uma sociedade 
livre e altaneira, não sendo, portanto, privilégio de classe e sim 

garantia do cidadão.
Quando um advogado é destratado e tem suas prerrogativas violadas, 

na realidade, o arbítrio atinge não somente o profissional, mas toda a 
sociedade. Assim sendo, este Manual chega gratuitamente a todos os 

advogados como uma importante ferramenta de trabalho, um instrumento 
de defesa e de conscientização da classe em busca de uma justiça mais 

igualitária, vez que o primeiro defensor é o próprio advogado e no exato 
momento da violação de seus direitos e prerrogativas.

O presidente Enil Henrique e o Conselho Seccional, bem como o Conselho 
Federal da Ordem, tem priorizado todos os esforços na importante tarefa 

da defesa das prerrogativas profissionais. Advogado e advogada, 
contem com a Ordem.

 

Alexandre Ramos Caiado.
Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas 
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Constituição Federal de 1988

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:

Xlll - é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;

LXll - a prisão de qualquer pessoa e o local onde 
se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada;

Art. 133. O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, nos limites da lei.

Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
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DOS DIREITOS DO ADVOGADO

Art. 6º - Não há hierarquia nem subordinação 
entre advogados, magistrados e membros do 
Ministério Público, devendo todos tratar-se com 
consideração e respeito recíprocos.

Parágrafo único. 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.

“O preceito do art. 6º complementa o princípio da 
indispensabilidade do advogado à administração da 
Justiça, previsto no art. 2º, ressaltando a isonomia de 
tratamento entre o advogado, o juiz e o promotor de 
justiça. Cada figurante tem um papel a desempenhar: 
um postula, outro fiscaliza a aplicação da lei, e o outro 
julga. As funções são distintas, mas não se estabelece 
entre elas relação de hierarquia e subordinação. Os 
profissionais do direito possuem a mesma formação 
(bacharéis em direito) e atuam em nível de igualdade 
nos seus distintos e inter-relacionados misteres” (In: 
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
pp.49/50)

Art. 7º - São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o 
território nacional;
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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;

STJ - PExt no HABEAS CORPUS Nº 149.008/PR: 
“Somente se pode realizar invasão de escritório de 
advocacia caso o investigado, na seara criminal, seja 
o próprio advogado. E o que for arrecadado na busca 
e apreensão somente poderá ser utilizado para os fins 
especificamente delimitados daquela investigação, 
não podendo ser as provas ali colhidas utilizadas em 
outras investigações, novas ou em andamento, ainda 
que contra outras pessoas...”

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO 
– MANDADO DE SEGURANÇA – ADVOGADO – 
PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS – 1. O exercício 
da advocacia é indispensável à administração da 
justiça. 2. Incumbindo ao advogado guardar segredo 
profissional e preservar a inviolabilidade dos seus 
arquivos e escritório, no desempenho de sua profissão 
deve ter acesso a informações, supostamente 
sigilosas, sobre protesto de títulos franqueados a 
entidades bancárias. 3. Recurso ordinário conhecido 
e provido. (STJ – RO – MS 8051 – RS – 5a T. – Relator 
o eminente Ministro José Arnaldo da Fonseca - DJU 
31.08.1998 p. 52)

III - 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;
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“A prisão ou mesmo a incomunicabilidade do cliente 
não podem prejudicar a atividade do profissional. 
A tutela do sigilo envolve o direito do advogado 
de comunicar-se pessoal e reservadamente com 
o cliente preso, sem qualquer interferência ou 
impedimento do estabelecimento prisional e dos 
agentes policiais. A eventual incomunicabilidade 
do cliente preso não vincula o advogado, mesmo 
quando ainda não munido de procuração, fato muito 
frequente nessas situações. O descumprimento 
dessa regra importa crime de abuso de autoridade. 
Nesse ponto o Estatuto regulamentou o que afirma 
o art. 5º, LXII da Constituição que assegura ao preso, 
sempre, a assistência de advogado” (In: LÔBO, Paulo 
Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia e 
da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. pp. 62/63).

“O acesso do advogado ao preso é consubstancial 
à ampla defesa garantida na Constituição, não 
podendo sofrer restrição outra que aquela imposta, 
razoavelmente, por disposição expressa da lei. 
Ação Penal instaurada contra advogado, por 
fatos relacionados com o exercício do direito de 
livre ingresso nos presídios. Falta de justa causa 
reconhecida” (RHC 51778-SP, RTJ, 69:338).

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 
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transitada em julgado, senão em sala de Estado 
Maior, com instalações e comodidades condignas, 
e, na sua falta, em prisão domiciliar;

STF - HC 88.702 e HC 109.213, ADIN 1.127 – “... 
Advogado têm direito a prisão domiciliar na falta de 
sala de Estado-Maior, caso seja submetido a prisão 
cautelar...”.

“Em todas as hipóteses em que o advogado 
deva ser legalmente preso, pelo cometimento de 
crimes comuns, inclusive os não relacionados com 
o exercício da profissão, e enquanto não houver 
decisão transitada em julgado, cabe-lhe o direito a 
ser recolhido à Sala de Estado Maior. Por esta deve 
ser entendida toda sala utilizada para ocupação 
ou detenção eventual dos oficiais integrantes do 
quartel oficial respectivo. O Estatuto prevê que 
a sala disponha de instalações e comodidades 
condignas. Esse preceito procura evitar os abusos 
que se cometeram quando os quartéis indicavam, 
a seu talante, celas comuns como dependências 
de seu Estado Maior. Se não houver salas com as 
características previstas na Lei, sem improvisações 
degradantes, ficará o advogado em prisão domiciliar, 
até a conclusão definitiva do processo penal.” (In: 
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
pp. 64/65).

VI - ingressar livremente:

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

reservada aos magistrados;
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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 assembleia ou reunião de que 
participe ou possa participar o seu cliente, ou 
perante a qual este deva comparecer, desde 
que munido de poderes especiais.

“Das prerrogativas do advogado, as mais sensíveis 
e violadas são justamente as que lhe asseguram 
os meios necessários de sua atuação, em face dos 
agentes e órgãos públicos, sobretudo os relacionados 
com a administração da justiça. Atitudes burocráticas 
e prepotentes frequentemente se antepõem à 
liberdade de movimento do advogado quando 
no exercício profissional. O Estatuto introduziu 
mecanismos mais severos, de forma a efetivar esses 
direitos universalmente aceitos como imprescindíveis 
ao peculiar trabalho do advogado, que podem ficar a 
mercê ou ao arbítrio dos outros. O advogado exerce 
serviço público e não pode ser impedido de ingressar 
livremente nos locais onde deve atuar. Por essa razão 
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compreende-se a especificação contida no inciso VI. 
O ingresso do advogado é livre nas salas e sessões 
dos tribunais de audiências judiciais, nos cartórios, 
nas delegacias em horário de funcionamento regular. 
Na hipótese de delegacias e prisões, seu ingresso 
é livre, inclusive após os horários de expediente. 
Qualquer medida que separe, condicione ou impeça 
o ingresso do advogado, para além das portas, 
cancelos e balcões, quando não precisar comunicar-
se com magistrados, agentes públicos e serventuários 
da justiça, no interesse de seus clientes, configura 
ilegalidade ou abuso de autoridade. O Conselho 
Federal da OAB (pleno) decidiu que viola prerrogativa 
profissional do advogado e o princípio constitucional 
da ampla defesa do cliente a realização de sessão 
secreta em qualquer dos três poderes do Estado, 
na qual se impede a participação do advogado. A 
prerrogativa de livre acesso do advogado também 
abrange os locais onde ocorra reunião ou assembléia 
em que interesse legítimo de seu cliente possa ser 
atingido. Nessa hipótese (alínea d) exige-se que 
se apresente munido de procuração bastante. Nas 
demais hipóteses do inciso VI (alíneas a, b, c) não há 
necessidade de fazer prova da procuração, bastando 
o documento de identificação profissional. No sentido 
do Estatuto, decidiu o STJ que a advocacia é serviço 
público, igual aos demais prestados pelo Estado, e, 
por suposto, “o direito de ingresso e atendimento em 
repartições públicas pode ser exercido em qualquer 
horário, desde que esteja presente qualquer servidor 
da repartição. A circunstância de se encontrar no 
recinto da repartição – no horário de expediente 
ou fora dele – basta para impor ao serventuário 
a obrigação de atender o advogado. A recusa ao 
atendimento constituirá ato ilícito. Não pode o Juiz 
vedar ou dificultar o atendimento a advogado em 
horário reservado a expediente interno” (RMS 1275–
RJ, RT, 687:187). Mas o mesmo Superior Tribunal de 
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Justiça decidiu (RMS 3258-2, DJU 06/06/1994, que 
“não constitui nenhuma ilegalidade a restrição de 
acesso dos advogados e das respectivas partes além 
do balcão destinado ao atendimento, observados, 
contudo, o direito livre e irrestrito aos autos, papéis 
e documentos específicos inerentes ao mandato” (In: 
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
pp. 66/67).

VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se 
de quaisquer locais indicados no inciso anterior, 
independentemente de licença;

VIII - 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;

“Em reforço da atuação independente do advogado, e 
da ausência de relação de hierarquia com autoridades 
públicas, os incisos VII e VIII impedem qualquer laço 
de subordinação com magistrados. Inexistindo vínculo 
hierárquico, o advogado pode permanecer em pé 
ou sentado ou retirar-se de qualquer dependência 
quando o desejar. Não lhe pode ser determinado pelo 
magistrado qual o local que deva ocupar, quando 
isto importar desprestígio para a classe ou imposição 
arbitrária. Observadas as regras legais e éticas de 
convivência profissional harmônica e reciprocamente 
respeitosa, o advogado pode dirigir-se diretamente ao 
magistrado sem horário marcado, nos seus ambientes 
de trabalho, naturalmente sem prejuízo da ordem de 
chegada de outros colegas. Se os magistrados criam 
dificuldades para receber os advogados, infringem 
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expressa disposição de lei, cometendo abuso de 
autoridade e sujeitando-se, também, a punição 
disciplinar a ele aplicável. Cabe ao advogado e à OAB 
contra ele representarem, inclusive à Corregedoria 
competente” (In: LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários 
ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. pp. 67/68).

IX - sustentar oralmente as razões de qualquer 
recurso ou processo, nas sessões de julgamento, 
após o voto do relator, em instância judicial ou 
administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo 
se prazo maior for concedido;

X - 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;

XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante 
qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a 
inobservância de preceito de lei, regulamento 
ou regimento;

XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou 
órgão de deliberação coletiva da Administração 
Pública ou do Poder Legislativo;

“A liberdade de palavra do advogado nas sessões 
e audiências judiciárias é um dos mais importantes 
e insubstituíveis meios de sua atuação profissional. 
Todas as reformas tendentes a melhorar o acesso 
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e a própria administração da justiça sempre 
apontam para ampliar a oralidade processual. A 
participação oral dos advogados nos tribunais e 
nos órgãos colegiados contribui decisivamente 
para o esclarecimento e convicção dos julgadores. 
Ao contrário da hipótese de inciso IX do art. 7º do 
Estatuto, que disciplina a intervenção ordinária do 
advogado nas sessões de julgamento, o inciso X 
cuida da intervenção extraordinária, em decorrência 
do seu dever de vigilância durante o julgamento, 
para evitar prejuízo à causa sob seu patrocínio, 
ou à sua própria dignidade profissional. O uso da 
palavra, fora do momento destinado à sustentação 
oral, para esclarecer equívoco ou dúvida que possa 
influir no julgamento, é um direito indeclinável 
do advogado, que independe da concessão do 
presidente da sessão, mas que deve ser exercido 
com moderação e brevidade, objetivamente, sem 
comentários ou adjutórios. Essa prerrogativa tem 
por função contribuir para a correta distribuição 
da justiça. Tem por função, igualmente, a defesa 
imediata das prerrogativas profissionais, maculadas 
por acusações e censuras que lhe dirija, ilegalmente, 
o julgador. O advogado não está em julgamento; se 
cometeu infração disciplinar, cabe ao tribunal contra 
ele representar à OAB, que detém a exclusividade 
de punir disciplinarmente. Outra situação de 
excepcionalidade, mas de grande importância, é 
a prevista no inciso XI, que permite o direito de 
reclamação do advogado, inclusive oral, contra 
inobservância flagrante de preceito legal, em prejuízo 
da causa sob seu patrocínio. Essa reclamação não é só 
um desabafo, porquanto tem por fito alertar o juiz ou 
tribunal para esse ponto e preservar direitos futuros. 
É o meio de defesa contra o uso puro de direitos 
subjetivos de valor que desconsiderem norma legal 
expressa. Evidentemente não cabe a reclamação se 
a hipótese for de lacuna, de interpretação, ou do uso 
alternativo do direito, quando se utilizem parâmetros 
objetivos. Nenhuma outra norma regimental poderá 
estabelecer a forma que o advogado deve observar, 
ao dirigir a palavra, no seu exercício profissional, em 
qualquer órgão público ou judiciário. Seu é o direito 
de fazê-lo sentado ou em pé, como prevê o inciso XII. 
Não pede o obséquio de ser ouvido. Usa o direito de 
ser ouvido” (In: LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários 
ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. pp. 68,69,70 e 71).
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Xlll - 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:

“CNJ – Pedido de Providências n° 0005478-
62.2013.2.00.0000, oriundo da OAB/GO, determinou a 
revogação de parte do Ato Normativo CG 09/2012, que 
prevê a exigência de retenção de qualquer documento 
de identificação do advogado para a finalidade de 
carga rápida de autos de processo em trâmite perante 
o Poder Judiciário do Estado de Goiás.” 

Que gerou em Goiás o: 

“Oficio Circular 347/2013 – SEC, autorizando a 
retirada de autos por advogados sem procuração, 
salvo em caso de segredo de justiça, devidamente 
acompanhados do servidor do Foro e, não havendo 
esta possibilidade, colhendo-se a assinatura do 
profissional no livro de cargas da escrivania.”   

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. VISTAS DOS AUTOS E CÓPIAS 
DE PEÇAS PROCESSUAIS. PODER LEGÍTIMO DO 
ADVOGADO. LEI Nº 8.906/94.
 
1. Mandado de segurança impetrado no intuito de 
determinar que a autoridade coatora conceda vistas 
imediatamente dos autos de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituído pela Portaria Ministerial nº 
612/98 às advogadas legalmente constituídas pelo 
Impetrante, bem como o fornecimento de cópia do 
Relatório Final e demais peças dos aludidos autos.

2. A Lei nº 8.906/94 dispõe que: “Art. 7º - São direitos 
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do advogado: I - exercer, com liberdade, a profissão 
em todo o território nacional; (...); 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, (...); 
3. Comprovado o desrespeito do direito garantido ao 
advogado da parte pela Lei nº 8.906/94, impõe-se o 
deferimento de mandado de segurança, assegurando-
lhe o poder legítimo de tomar conhecimento dos atos 
processuais já praticados no Processo Administrativo 
em questão e obter cópias das peças que entender.” 

4. Segurança concedida. (STJ, MS 6356/DF, Relator 
o eminente Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 17.12.1999). 

“PROCESSO CIVIL – ADVOGADO – VISTA DOS 
AUTOS – LEI 8.906/94. 1. A Lei 8.906/94, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, outorga aos advogados 
o direito de vista dos autos, quando não há segredo 
de justiça, mesmo quando não atue o causídico na 
demanda (...)3. A Lei 8.906/94 não impõe restrição 
alguma, entendendo-se ser absoluto o direito 
garantido aos advogados pelo Estatuto da OAB (...)” 
(STJ, RMS 19.015/RS, Relatora a eminente Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/04/2005, DJ 23/05/2005, p. 184).

XIV - examinar em qualquer repartição policial, 
mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 
inquérito, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 
tomar apontamentos;

É o teor do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal: “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”. Em caso de desrespeito 
a autoridade do Enunciado, será comportável o 
manejo de Reclamação perante o Supremo Tribunal 
Federal.
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XV - ter vista dos processos judiciais ou 
administrativos de qualquer natureza, em cartório 
ou na repartição competente, ou retirá-los pelos 
prazos legais;

Conselho Nacional de Justiça - PCA 000.3095-
48.2012.2.00.0000: “... É direito dos advogados, 
mesmo sem procuração, retirar autos de secretaria, 
por até uma hora, ressalvados os casos de sigilo, 
aqueles em que haja necessidade de praticar atos 
urgentes ou ainda nos em que haja decisão judicial 
restringindo o acesso, por motivo relevante...”

PROCESSUAL - ADVOGADO - DIREITO DE RETIRAR 
AUTOS (L.8.906/94, ART. 7, XV). – O DIREITO 
DE RETIRAR OS AUTOS, PARA AVIAMENTO DE 
RECURSO, E ASSEGURADO AO ADVOGADO, TANTO 
NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUANTO NOS 
JUDICIAIS. (RMS 5547/ SP, Rel. Ministro HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, DJ05.06.1995). PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VISTA DOS AUTOS. 
ADVOGADO. DIREITO. 

1. Ao advogado que requer vista dos autos não 
deve o juiz negar-lhe o direito. O advogado exerce 
função nobre e essencial à administração da justiça. 
O zelo pelas suas prerrogativas é primordial para o 
fortalecimento do Estado de Direito. 

2. A homenagem ao devido processo legal e aos 
princípios da transparência e da ampla defesa deve 
ser seguida pelo magistrado, em caso de dúvida 
motivada pelo trânsito burocrático do processo, para 
decidir pela vista dos autos ao advogado das partes.

3. Agravo regimental do INCRA não-provido. (AgRg 
no AgRg nos EDcl no Ag624769/RR, Rel. Ministro 
JOSÉ DELGADO, DJ17.10.2005).

XVI - retirar autos de processos findos, mesmo 
sem procuração, pelo prazo de dez dias;

“Os incisos XIII a XVI do art. 7º, ora comentado, 
minudenciam as hipóteses mais comuns do direito de 
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acesso e exame de inquéritos e processos judiciais 
ou administrativos, findos ou em andamento, e 
documentos, com ou sem procuração, nos órgãos 
públicos ou judiciários. Para o exame, o advogado 
pode fazer anotações, copiar ou fotocopiar os 
processos ou parte deles. A única restrição é quando 
estejam em regime de sigilo, previsto em lei. A 
possibilidade de exame, sem procuração específica, 
justifica-se. O advogado pode estar ante situação de 
urgência ou necessita de exame prévio, para decidir 
se aceita ou não o patrocínio da causa. O direito de 
ter vista dos processos é mais abrangente do que o 
simples exame. Pressupõe o patrocínio da causa e é 
imprescindível para seu desempenho. O direito de 
vistas associa-se ao de retirar os processos do cartório 
ou da repartição competente para poder manifestar-
se nos prazos legais. A obstrução é crime, inclusive 
por abuso de autoridade, além da responsabilidade 
civil do infrator desse preceito legal. O inciso XV 
do art. 7º inclui o direito de vistas do processo 
administrativo, fora da repartição, sob protocolo. 
O Estatuto não se refere, na hipótese do direito de 
vistas, à exigibilidade da procuração. No entanto, a 
representação do advogado deve ser indiscutível, 
sob pena de responder por infração ético-disciplinar 
perante a OAB. O direito do advogado de acesso aos 
processos não pode ser dificultado sob fundamento 
de organização dos serviços cartorários...” (In: LÔBO, 
Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia 
e da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.71,72 e73)

XVII - ser publicamente desagravado, quando 

ofendido no exercício da profissão ou em razão dela;

“A ofensa recebida pelo advogado, por motivo 
relacionado ao exercício profissional, legal e 
eticamente regular, além das implicações penais, civis 
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e disciplinares cabíveis, rebate-se com o desagravo 
público. Esse procedimento peculiar e formal tem por 
fito tornar pública a solidariedade da classe ao colega 
ofendido, mediante ato da OAB, e o repúdio coletivo 
ao ofensor. O desagravo público deve ser aprovado, 
com parcimônia e moderação, para assegurar sua força 
simbólica e ética, sem risco de banalizá-lo. Seu uso 
tem que ser motivado pela defesa das prerrogativas 
profissionais, exclusivamente. Deve ele ser objeto 
de deliberação prévia do Conselho competente e 
consiste na leitura da nota pelo presidente na sessão 
a ele designada, na publicação na imprensa, no seu 
encaminhamento ao ofensor e às autoridades e nos 
registros nos assentamentos do inscrito. Se a ofensa 
foi cometida por magistrado ou outro agente público, 
dar-se-á ciência aos órgãos a que se vinculem.”. (In: 
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da 
Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva,2002. 
p.74 e75)

XVIII - usar os símbolos privativos da profissão 
de advogado;

“Somente o advogado regularmente inscrito na OAB 
pode usar os símbolos privativos de sua profissão. 
Símbolos privativos são aqueles aprovados ou 
difundidos pelo Conselho Federal e os que a tradição 
vinculou à advocacia. Eles não se confundem com 
os meios de identificação profissional, que também 
são exclusivos, como a carteira, o cartão e o 
número de inscrição; são formas externas genéricas 
e ostensivas, tais como desenhos significativos, 
togas ou vestimentas, anéis, adornos, etc. Apenas o 
Conselho Federal da OAB tem competência para criá-
los ou aprová-los, dando o caráter de uniformidade 
nacional que se impõe.”. (In: LÔBO, Paulo Luiz Netto. 
Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 
3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.p.76)

XIX - recusar-se a depor como testemunha em 
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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;

“O inciso XIX do art. 7º, ora comentado, assegura ao 
advogado o direito-dever de recusa a depor como 
testemunha sobre fato relacionado com seu cliente 
ou ex-cliente, do qual tomou conhecimento em sigilo 
profissional. Esse impedimento incide apenas sobre 
fatos que o advogado conheça em razão de seu ofício. 
A regra da tutela do sigilo profissional, mesmo em 
face do depoimento judicial, é largamente reafirmada 
na legislação brasileira, como se vê no Código Civil 
de 2002, art. 229, I, Código de Processo Civil, art. 347, 
II, Código Penal, art. 154 e Código de Processo Penal, 
art. 207. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que 
o sigilo profissional, previsto no citado inciso XIX, que 
acoberta o advogado, é relacionado à qualidade de 
testemunha, mas não quando o advogado é acusado 
em ação penal de prática de crime (RT, 718:473, ago. 
1995)”. (In: LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao 
Estatuto da Advocacia e da OAB. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. pp. 59/60)

XX - 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.

“Embora as leis processuais sejam muito severas 
quanto a estabelecer prazos aos magistrados, estes 
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nem sempre os cumprem, alegando sobrecarga de 
trabalho. Audiências e demais atos processuais são 
marcados, impondo a presença pontual do advogado, 
que se depara com consequências irremediáveis 
quando se atrasa. O atraso do magistrado, no entanto, 
desrespeita as partes e enerva os advogados, 
que se vêem na contingência de remarcar suas 
programações de trabalho. O Estatuto veio pôr cobro 
a essa desigual situação, garantindo ao advogado o 
direito de retirar-se, quando a autoridade se atrasar 
por mais de trinta minutos do horário designado. Para 
isso, o advogado deverá promover a comunicação 
escrita, protocolizando-a. Dessa forma ressalva os 
direitos seus e de seus clientes. Não se aplica a regra 
quando o juiz estiver presente e o retardamento se 
der em virtude de atrasos ou prolongamentos de 
audiências imediatamente anteriores. O requisito 
é a ausência efetiva do juiz no recinto. Embora 
incômodas às partes e aos advogados, são situações 
comuns no foro. Se a retirada do advogado fosse 
admitida, o prejuízo seria das partes e dos depoentes 
que compareceram e do colega da parte adversa que 
não concordasse com o adiamento” (In: LÔBO, Paulo 
Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia e 
da OAB. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.77)

§ 1º - Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:

1) aos processos sob regime de segredo de justiça;

2) quando existirem nos autos documentos 
originais de difícil restauração ou ocorrer 
circunstância relevante que justifique a 
permanência dos autos no cartório, secretaria 
ou repartição, reconhecida pela autoridade em 
despacho motivado, proferido de ofício, mediante 
representação ou a requerimento da parte 
interessada;
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3) 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.

§ 2º - O advogado tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis 
em 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.

“A imunidade profissional estabelecida no Estatuto 
é a imunidade penal do advogado por suas 
manifestações, palavras e atos que possam ser 
considerados ofensivos por qualquer pessoa ou 
autoridade. Resulta da garantia do princípio de 
libertas conviciandi. A imunidade, é relativa aos 
atos e manifestações empregados no exercício da 
advocacia, não tutelando os que deste excederem ou 
disserem respeito a situações de natureza pessoal. 
A imunidade prevista no Estatuto não se limita às 
ofensas irrogadas em juízo, mas em qualquer órgão 
da Administração Pública em relação a qualquer 
atividade extrajudicial. O Estatuto não permite 
que possa ser restringida em razão da autoridade 
a que se dirija a ofensa ou que se sinta ofendida. 
A imunidade é relativa às partes, magistrados e a 
qualquer autoridade pública, judicial ou extrajudicial. 
O preceito do § 1º do art. 7º do Estatuto não admite 
interpretação limitadora de seu alcance que ele 
próprio não tenha previsto. Caem por terra certos 
entendimentos jurisprudenciais que excluíam 
a imunidade profissional das ofensas irrogadas 
contra juiz, consideradas crimes contra a honra. A 
imunidade profissional não exclui a punibilidade 
ético-disciplinar do advogado, porque cabe a ele o 
dever de tratar os membros do Ministério Público 
e da Magistratura com consideração e respeito 
recíprocos. Os atos e manifestações do advogado, 
no exercício profissional, não podem ficar vulneráveis 
e sujeitos permanentemente ao crivo da tipificação 
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penal comum. O advogado é o mediador técnico dos 
conflitos humanos e, às vezes, depara-se com abusos 
de autoridades, prepotências, exacerbações de 
ânimos. O que, em situações leigas, possa considerar-
se uma afronta, no ambiente do litígio ou do ardor 
da defesa deve ser tolerado”. (In: LÔBO, Paulo Luiz 
Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da 
OAB.3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.53,54,55 e 56)

§ 3º - 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 deste artigo.

§ 4º - O Poder Judiciário e o Poder Executivo 
devem instalar, em todos os juizados, fóruns, 
tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas 
especiais permanentes para os advogados, com 
uso e controle assegurados à OAB.

§ 5º - No caso de ofensa a inscrito na OAB, no 
exercício da profissão ou de cargo ou função 
de órgão da OAB, o conselho competente deve 
promover o desagravo público do ofendido, 
sem prejuízo da responsabilidade criminal em 
que incorrer o infrator.

Art. 34 - Constitui infração disciplinar:

XX - locupletar-se, por qualquer forma, à 
custa do cliente ou da parte adversa, por si ou 
interposta pessoa;

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar 
contas ao cliente de quantias recebidas dele ou 
de terceiros por conta dele;

Prestar contas não significa devolver “incontinenti” 
algum valor ao constituinte, mas sim propor alguma 
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medida para que se apresente em Juízo uma 
prestação das contas devidas ao cliente/mandante. 
Sendo eventualmente, na primeira fase da ação de 
Prestação de Contas, comprovada a necessidade 
de pagamento ao constituinte, iniciar-se-á segunda 
fase da ação de Prestação de Contas, que é da 
busca pelo efetivo pagamento. A recusa em prestar 
contas é infração ética (art. 34, XXI do EOAB). 
Assim como o é apropriação dolosa de valores 
pertencentes ao constituinte (art. 34, XX do EOAB).

XXII - reter, abusivamente, ou extraviar autos 
recebidos com vista ou em confiança;

CFOAB – Recurso 49.0000.2011.002481-8/
SCA-STU e OAB/GO - Recurso 2006-09068: O 
entendimento pacificado do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil é no sentido de 
que, para a caracterização da infração disciplinar de 
retenção abusiva de autos (art. 34, XXII do EOAB), 
é indispensável a prévia intimação do advogado 
para que efetue a devolução, no prazo assinalado, 
sob pena de busca e apreensão. Somente após o 
descumprimento do édito, restará configurada a 
abusividade.
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DA PRÁTICA DO EXERCÍCIO ILEGAL DA 
ADVOCACIA E CONSEQUÊNCIAS PENAIS.

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.

Art. 47. Exercer profissão ou atividade 
econômica ou anunciar que a exerce, sem 
preencher as condições a que por lei está 
subordinado o seu exercício:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três 
meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco 
contos de réis.

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, 
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena 
- reclusão, de um a cinco anos, e multa, de 
quinhentos mil réis a dez contos de réis.
Art. 205 - Exercer atividade, de que está 
impedido por decisão administrativa:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou 
multa.
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Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais 
pessoas, para o fim específico de cometer 
crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 
2013) (Vigência) Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 
(três) anos.

Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou 
particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim 
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se 
o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular.

EAOAB.

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.
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PERGUNTAS FREQUENTES

1) O que é prerrogativa na advocacia?

É a garantia do exercício pleno da função de 
advogar, que se faz necessária para garantir e 
preservar os direitos de todo cidadão e manter 
sua independência no exercício profissional, 
assim como as garantias dos magistrados, 
parlamentares, entre outros. Ademais, o Advogado 
é indispensável à administração da justiça (art. 133 
da CF e art. 2º da Lei n° 8.906/94), razão pela qual 
tem direitos assegurados em Lei própria.

2) O que é violação das prerrogativas do advogado?

É todo e qualquer ato ou ação que restrinja o 
exercício profissional pleno da advocacia e, 
inclusive, desatenda os direitos dos advogados 
dispostos no art. 6º e 7º da Lei n° 8.906/94.

3) Quais são as consequências para quem comete 
uma violação de prerrogativa? 

a) Dependendo do agente e sua conduta, poderá 
incorrer nos crimes de prevaricação (319 do CP) e 
de abuso de autoridade, com fundamento no art. 
3º, letra “j” da Lei n° 4.898/65, sujeitando o infrator 
a sanções administrativa (desde advertência até 
demissão), cível (indenização de danos) e penal 
(detenção, multa e perda do cargo - art. 6º da Lei 
n° 4898/65). Poderá o infrator também incorrer em 
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ato de improbidade, regulado pela Lei 8.429/92;

b) O agente violador poderá sofrer, também, um 
desagravo público reprovador de sua conduta, 
realizado pela OAB, além de outras providências 
administrativas junto ao órgão competente 
para apurar sua responsabilidade (art. 18 do 
Regulamento Geral da OAB).

4) O advogado pode fazer divulgação, anúncios 
publicitários e propagandas de seu escritório 
e seus serviços, ainda que por intermédio de 
algum veículo de comunicação impessoal e 
geral?

O serviço profissional de advogado não é uma 
mercadoria que se ofereça à aquisição dos 
consumidores sendo, portanto vedado ao advogado 
utilizar-se dos meios comuns de publicidade 
mercantil, pois se exige sempre moderação e 
comedimento nessa dimensão. A propaganda ou 
publicidade ostensiva são vedadas pelo artigo 33, 
parágrafo único, do EOAB, e pelos artigos 28 e 
seguintes do Código de Ética e Disciplina da OAB. 
Assim, o advogado não pode fazer propaganda de 
seus serviços nem de seu escritório. O Provimento 
94/2000 do Conselho Federal da OAB regulamenta 
as limitações da norma, permitindo, em seu art. 
1º, “publicidade informativa do advogado e da 
sociedade de advogados, contanto que se limite 
a levar ao conhecimento do público em geral, 
ou da clientela, em particular, dados objetivos e 
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verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia 
que se propõe a prestar”, referindo-se de igual forma 
aos veículos permitidos e vedados para exercício de 
publicidade da advocacia.

5) O que o advogado deve fazer quando sua 
prerrogativa é violada?

Deverá ligar para o Disque-Prerrogativas (fone 
62-99769900) para auxílio imediato, sistema 
que está disponível em tempo integral, 24 
horas por dia, 7 dias da semana, ou no núcleo 
de defesa das prerrogativas de 2ª a 6ª, das 
8:00 às 18:00 hs, ou pelo telefone 0800 643 
9900. Tenha sempre anotado o número para 
contato do plantão do Disque-Prerrogativas. O 
advogado poderá, também, encaminhar petição 
com representação formalizada e endereçada à 
autoridade máxima do Órgão em que ocorrera 
a respectiva violação de sua prerrogativa, 
solicitando a devida apuração dos fatos e a 
punição do responsável pelo arbítrio, declinando 
em especial qual prerrogativa violada e sua base 
legal. Sugere-se também comunicar à OAB-GO 
que fora feito tal pedido ao Órgão, para que se 
faça o devido acompanhamento institucional de 
seu deslinde.

6) Como pode o advogado comunicar a OAB/
GO quando alguma de suas prerrogativas é 
violada?
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Poderá comunicar-se com a OAB-GO por 
intermédio do Disque-Prerrogativa (fone 62-
99769900), do Núcleo de Apoio às Prerrogativas 
(0800 643 9900), ou encaminhando petição 
com representação formalizada e endereçada 
à OAB-GO, descrevendo pormenorizadamente 
o ocorrido para que a OAB-GO, conhecendo 
o fato, possa providenciar a imediata cessação 
da violação, assim como adotar outras medidas 
que se apresentem também pertinentes, 
entre elas eventual publicação de Desagravo 
ao advogado cuja prerrogativa fora violada. 
O Núcleo de Defesa das Prerrogativas visa 
ampliar o atendimento que já é realizado pela 
Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-
GO, funcionando de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h, para receber denúncias de violação 
de prerrogativas da advocacia. O contato pode 
ser feito pessoalmente (Centro de Serviços da 
OAB-GO, no Setor Sul, em Goiânia, Goiás) ou 
pelo telefone 0800 643 9900.

7) O advogado tem direito de comunicar-se 
com seu cliente mesmo sem procuração?

Sim, o advogado poderá 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.
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8) O advogado, quando acusado, tem as 
seguintes prerrogativas:

a) 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;

b) 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 do art. 7 do EOAB;

c) 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.

9) O Advogado possui imunidade?

O advogado tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação punível 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.
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10) Quais são os lugares onde o advogado tem 
livre acesso?

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.

11) Quanto aos processos administrativos ou 
judiciais, quais são os direitos dos advogados?

a) 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;

b) Examinar, em qualquer repartição policial, 
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mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 
inquérito, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 
tomar apontamentos;

12) Quando alguém é submetido a procedimento 
ético-disciplinar perante a OAB, como é o rito?

Somente Conselheiros Federais e Presidentes de 
Seccionais têm foro por prerrogativa de serem 
processados originariamente perante o Conselho 
Federal. Os demais são processados perante as 
respectivas Seccionais do local onde a infração teria 
sido cometida, independentemente de onde é a 
inscrição do advogado/estagiário. De forma sucinta, 
o procedimento inicia-se com uma representação 
de qualquer pessoa, ou oficiosamente pela própria 
OAB. Caso se trate de advogado representando 
contra advogado, haverá designação de audiência 
de conciliação prévia para ocorrer perante o Tribunal 
de Ética e Disciplina da OAB. Não culminando em 
conciliação, prossegue-se o feito, e então se designa 
um Conselheiro Instrutor para receber a defesa 
prévia e instruir o feito, ao final exarando um parecer 
preliminar, sugerindo absolvição ou condenação. 
Encaminha-se o parecer ao TED da OAB, onde 
ocorre o julgamento perante os Juízes do TED. 
Dessa decisão, a parte sucumbente poderá recorrer 
ao Conselho Seccional, onde haverá julgamento 
por Conselheiros Estaduais, com prévia designação 
de Conselheiro Relator. Da decisão proferida pelo 
Conselho Estadual, poderá haver recursos ao 
Conselho Federal, todos eles com efeito suspensivo. 
Relevante: quando o Conselheiro Instrutor recebe o 
procedimento pela primeira vez, ele poderá desde 
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logo requerer seu arquivamento preliminar (art. 110 
do RGEOAB). Já se optar por receber a defesa prévia 
e ,após conhecer seu teor, reputar não ser caso de 
prosseguimento do feito, pugnará pelo indeferimento 
liminar (art. 73 § 2o do EOAB). Qualquer das decisões 
monocráticas do Conselheiro Instrutor devem ser 
submetidas ao crivo da Presidência da OAB para 
referendo ou redistribuição a outro Conselheiro 
Instrutor para prosseguimento do feito. As decisões 
do Presidente da OAB são sindicáveis por recurso ao 
Conselho Seccional.

13) O Advogado pode declarar autênticas 
cópias? Deve ele apor em cada folha alguma 
indicação, como carimbo ou chancela?

O  advogado poderá declarar, sob sua 
responsabilidade, sem necessidade de qualquer 
formalidade indicativa nas peças apresentadas, 
autênticas as cópias que apresentar, com fulcro no 
artigo 3o do Código de Processo Penal Brasileiro, 
artigos 830 da CLT, 365, Lei 11.925/09, IV, 372, 
373, 475-O, § 3º, 541, § único e 544, § 1º do Código 
de Processo Civil Brasileiro, artigo 225 do Código 
Civil Brasileiro e artigo 255, § 1º, “a” do Regimento 
Interno do Superior Tribunal de Justiça, modificado 
pela Emenda Regimental no 6, de 12.08.2002, do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deverá manter 
disponível e consigo, para eventual confrontação, os 
originais.

14) Em ações mandamentais, como Habeas Corpus, 
que não entram em pauta de julgamento, diante da 
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celeridade com que se exige seu julgamento, poderá 
o advogado atuante nessas ações pedir para ser 
previamente comunicado da sessão em que será 
julgado, para que possa estar presente e sustentar 
oralmente as razões da ação mandamental?

Sim, pelo que já decidido nos Tribunais Superiores, 
e.g STF, RHC/89135/SP, se há requerimento expresso 
feito pelo advogado para prévia intimação, essa 
deverá ocorrer, sob pena de nulidade do julgamento 
da ação mandamental.

15) Devo formalizar contrato todas as vezes em que 
for contratado?

Sim, deve, para evitar discussões futuras e 
desgastes, em especial quanto a possibilidade 
de retenção da parte referente aos honorários, 
percentual dos honorários, pro-labore, êxito, forma 
de pagamento, atualizações dos valores, descrição 
pormenorizada do objeto do contrato (o que se fará, 
até qual instância, quais poderes terá o advogado-
mandatário), forma de repasse ao constituinte, etc. 
Ausência de entabulação de contrato escrito com 
o constituinte constitui infração ética, ensejando 
aplicação de sanção pela inexistência de contratação 
formal (artigos 22 do EOAB e 35 do Código de Ética 
e Disciplina da OAB).



OAB-GO 39

16) O estagiário devidamente inscrito na Ordem e 
constituído nos autos pode praticar todos os atos 
após inscrição profissional na Ordem?

Sim. Independente de outorga de novo mandato, 
ainda que contenha apenas o numero de inscrição 
do registro de estagiário.

Vide Ofício Circular 005/2014 da Diretoria do Foro 
de Goiânia.

Jurisprudência do STJ.

17) O advogado precisa agendar horário para 
ser atendido no INSS ou reconhecer firma no 
instrumento procuratório?

Não. O STF reconheceu a prerrogativa de preferencia 
do advogado no atendimento sem agendamento de 
horário, e a própria Instrução Normativa 45/2010, 
art. 397, § 3° do referido Instituto confere ao 
advogado a prerrogativa de não obrigatoriedade do 
reconhecimento de firma.
INSS – ATENDIMENTO – ADVOGADOS. Descabe 
impor aos advogados, no mister da profissão, a 
obtenção de ficha de atendimento. A formalidade 
não se coaduna sequer com o direito dos cidadãos 
em geral de serem atendidos pelo Estado de 
imediato, sem submeter-se à peregrinação verificada 
costumeiramente em se tratando do Instituto.
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(RE 277065, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 
13-05-2014)

18) O advogado pode ser preso por motivo ligado 
ao exercício da profissão quando acusado de 
praticar crime afiançável?

Não. Conforme insculpido no art. 7°, § 3° do EAOAB, 
é vedada a prisão nessas condições.

Art. 7º São direitos do advogado:

§ 3º 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 deste artigo. 

E o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já 
teve oportunidade para apreciar caso símile, veja-se:

Protocolo:  147784-04.2013.8.09.0000(201391477847)
Comarca: Aragarcas

Relator: Des. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira

Procurador : Abrao Amisy Neto
1 Impetrante(S): Comissão de direitos e prerrogativas 
da OAB seção Goiás
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1 Paciente(s) : G.D.S.G.

Adv(s): Alexandre Ramos Caiado
Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel

Ementa: Habeas Corpus. Prisão em flagrante. 
Ilegalidade. Relaxamento. Possibilidade. 

1- Para que haja a incidência da regra legal estabelecida 
no art. 7º, § 3º, da Lei nº 8.906/94, não se permitindo 
a prisão em flagrante delito do advogado, basta que 
o crime em tese cometido seja afiançável e cometido 
no exercício da profissão, o que ocorreu no presente 
caso. Ademais, considerando-se o fato de que o 
paciente foi algemado sem decisão fundamentada, 
ferindo o estabelecido pela Súmula Vinculante nº 11 do 
Supremo Tribunal Federal, associado ao que prevê o 
art. 7º, § 3° do Estatuto da OAB, tem-se que a prisão 
em flagrante do paciente revestiu-se de ilegalidade, 
devendo ser relaxada. ORDEM CONCEDIDA, 
CONFIRMANDO-SE A LIMINAR. DECISAO : 
ACORDAM, os integrantes da Segunda Câmara 
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, por unanimidade de votos, desacolher o 
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer 
do pedido e conceder a ordem, confirmando 
a liminar, nos termos do voto da Relatora. Sem 
custas. VOTARAM, além da Relatora, os eminentes 
Desembargadores: Luiz Cláudio Veiga Braga, que 
presidiu a sessão, Edison Miguel da Silva JR, João 
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Waldeck Félix de Sousa. Ausência justificada do Dr. 
Fábio Cristovão de Campos Faria, Juiz substituto 
do Des. Leandro Crispim. Esteve presente à sessão 
de julgamento, o(a) nobre Procurador(a) de Justiça, 
Dr(a) Abrão Amisy Neto.
 
19) O advogado pode fazer carga de processo do 
qual não esta constituído?

Sim. Somente dos processos que não tramitam sob 
sigilo (veja inciso XIII a XVI do EAOAB e decisão 
do CNJ  – Pedido de Providências n° 0005478-
62.2013.2.00.0000 às fls - 18 deste manual).

20) Pode pedir assistência da Ordem o Advogado 
que esteja sendo processado criminal e civilmente 
por motivo ligado ao legal e regular exercício da 
advocacia?

Sim, é o que preconiza o Art. 44, II c/c Art. 49, caput e 
parágrafo único, ambos da Lei Federal n.º 8.906/94. É 
que compete a OAB promover, com exclusividade, a 
representação, a defesa e a disciplina dos Advogados 
em toda a República Federativa do Brasil, possuindo 
o Presidente dos Conselhos e das Subseções da OAB 
legitimidade para agir contra todos que infringirem 
ou violarem o Estatuto da Advocacia e da OAB, 
possuindo, ainda, legitimidade para intervir, inclusive 
como assistentes, nos inquéritos e processos em que 
sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos 
na OAB.



CONQUISTAS RECENTES

INSS
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o 
advogado tem direito a atendimento prioritário 
no INSS. A OAB-GO, por meio de ofício, cobrou 
da gerência do instituto em Goiás o cumprimento 
da determinação. No texto, a seccional deixa claro 
que a intenção é garantir de imediato o pleno 
exercício da advocacia, bem como o respeito aos 
seus direitos e prerrogativas, que se consumam, 
em verdade, no atendimento às demandas do 
cidadão.
 
Alvarás
Desde maio de 2014, o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal têm orientado todas as suas 
agências para que sejam aceitas procurações 
simples dos advogados para o levantamento de 
depósitos judiciais, precatórios e requisições de 
pequeno valor (RPVs) em nome de seus clientes. 
A orientação às agências atende pedido 
formulado pela OAB Nacional após reclamação 
de um grande número de advogados que 
encontravam dificuldades para o recebimento 
de alvarás liberatórios de recursos na Justiça em 
nome de seus clientes. 

Criminalização
Projeto de Lei 7.508/2014 propõe a criminalização 
da violação das prerrogativas profissionais do 
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advogado com pena de três meses a um ano. A 
proposta é do deputado federal Alessandro Molon 
(PT-RJ). O projeto acrescenta o artigo 350-A ao 
Código Penal, com a seguinte redação: “[é crime] 
Violar ato, manifestação, direito ou prerrogativa 
do advogado, nos termos da lei e no exercício 
de sua função, impedindo ou prejudicando seu 
exercício profissional.” Ainda segundo o texto, a 
pena pode ser aumentada em um terço caso a 
violação resulte em prejuízo ao seu cliente.
 
Autos
O Ministério do Trabalho e Emprego acatou 
requerimento do Conselho Federal da OAB e 
alterou portaria que guia procedimentos para 
consulta e acesso a documentos relativos a 
infrações à legislação trabalhista em trâmite no 
órgão e em suas unidades. Agora, advogados 
têm acesso às informações sem procuração e 
direito a cópias de documentos imediatamente.
 
Defesa de autos pela seccional
O CNJ no pedido de Providências n° 0005478-
62.2013.2.00.0000, oriundo da OAB/GO, 
determinou a revogação de parte do Ato 
Normativo CG 09/2012, que prevê a exigência de 
retenção de qualquer documento de identificação 
do advogado para a finalidade de carga rápida de 
autos de processo em trâmite perante o Poder 
Judiciário do Estado de Goiás, mesmos sem 
procuração, quando não sujeitos ao sigilo.” 
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Exercício ilegal da profissão

O bacharel em Direito que continua a atuar 
como advogado após ter o exercício profissional 
suspenso pela OAB comete crime mesmo sem 
provocar dano a terceiro. Com essa tese, a 2ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
condenou um homem a três meses de prisão pela 
prática irregular de advocacia sob argumento de 
infração do artigo 205 do Código Penal, “exercer 
atividade a qual se está impedido por decisão 
administrativa”, que tem a natureza de crime 
de mera conduta. A pena foi substituída pela 
prestação de serviços à comunidade.
Ele continuava prestando serviços e peticionando 
processos ilegalmente, mesmo após ter sido 
suspenso pela seccional paulista da OAB, em 
2007, devido a um processo administrativo. 
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PRERROGATIVAS DO ESTAGIÁRIO

Direitos dos estagiários inscritos na ordem: 
“Os atos de advocacia, previstos no Art. 1º do 
Estatuto, podem ser subscritos por estagiário 
inscrito na OAB, em conjunto com o advogado 
ou o defensor público” art. 29, estatuto da 
OAB.
 
O estagiário inscrito na OAB pode praticar 
isoladamente os seguintes atos, sob a 
responsabilidade do advogado:
 
• Retirar e devolver autos em cartório, assinando 
a respectiva carga; 
• Obter junto aos escrivães e chefes de 
secretarias certidões de peças ou autos de 
processos em curso ou findos; 
• Assinar petições de juntada de documentos a 
processos judiciais ou administrativos. 
Para o exercício de atos extrajudiciais, o 
estagiário pode comparecer isoladamente, 
quando receber autorização ou 
substabelecimento do advogado.  
 
Todos os atos praticados pelo estagiário no 
exercício de suas funções ocorrem sob inteira 
responsabilidade do advogado. 
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Benefícios: 
 
• Descontos oriundos dos convênios feitos 
pela Ordem como bares, restaurantes, livrarias, 
cursinhos, etc. Todos os convênios feitos para 
os advogados também são extensivos para os 
estagiários. 

Fique por dentro: 
 
• Estágio não é emprego, não cria vínculo 
empregatício, não estando regido pelas 
normas da CLT; 
• A remuneração do estágio e a cessão do 
auxílio transporte são compulsórias, exceto 
nos casos de estágios obrigatórios. 
• O valor do auxílio pode ser parcial. A 
Legislação do Estágio não prevê o desconto 
de 6% sobre o valor da bolsa estágio; 
• Não há valor mínimo para a bolsa estágio. 
 
A jornada de atividade em estágio será definida 
de comum acordo entre a Instituição de Ensino, 
a Parte Concedente e o Aluno estagiário ou 
seu representante legal, devendo constar do 
Termo de Compromisso, ser compatível com 
as atividades escolares sem ultrapassar:
• 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 
horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino 
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fundamental, na modalidade profissional de 
educação de jovens e adultos;
• 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível 
médio e do ensino médio regular; 
• Em virtude da limitação de horários, o 
estagiário fica impossibilitado de cumprir 
hora-extra. 
• Nos dias de provas e exames de avaliação, 
a carga horária do estágio será reduzida à 
metade.
• As horas não estagiadas poderão ser 
deduzidas do valor da bolsa estágio pactuada. 
A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando tratar-se de estagiário 
portador de deficiência. 

Estagiários têm direito assegurado ao recesso 
remunerado (férias sem o abono de 1/3) de 
trinta dias a cada doze meses de estágio 
no mesmo escritório/órgão/empresa ou, o 
proporcional ao período estagiado se menos 
de um ano. 
 
Independentemente de o Contrato de Estágio 
ser ou não rescindido antecipadamente, por 
qualquer das partes (artigo 13º, caput e § 2º, 
da Lei 11.788/2008). 
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O recesso remunerado é devido ao final de 
cada Contrato de Estágio. 

O Estagiário tem direito, no encerramento do 
seu Contrato, ao saldo do valor da bolsa estágio 
do mês e aos dias de recesso remunerado 
correspondentes ao período estagiado. 
 
Os dias de férias eventualmente antecipados, 
por iniciativa da Empresa (férias coletivas) ou 
por solicitação do Estagiário, serão deduzidos 
do acerto de contas que encerra a contratação. 
Não está previsto na Legislação do Estágio o 
desconto pecuniário pela Empresa se os dias 
de recesso antecipados superarem os dias a 
que o Estagiário fizer jus no encerramento do 
Contrato de Estágio. 
O recesso poderá ser indenizado ou descansado: 
 
• Indenizado quando os dias a que o Estagiário 
tem direito lhe são pagos;
•    Descansado quando o Estagiário é remunerado 
e goza, sem trabalhar, os dias de recesso. 
• Nos termos da Lei vigente o recesso, quando 
descansado, deverá - preferencialmente - 
ocorrer no período de férias escolares. 
 
A Lei do Estágio não contempla o 13º salário 
para Estagiários. 
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Não há previsão legal para estabilidade do 
estágio e auxílio maternidade nos casos de 
gravidez. 
 
O contrato de estágio pode ser rescindido a 
qualquer momento, por qualquer das partes, 
sem ônus, multas ou sanções. 
As datas para pagamento da bolsa de estágio 
ou rescisões contratuais devem ser previstas 
no Contrato de Estágio, caso contrário adota-
se, por analogia, os prazos definidos pela CLT. 
 
Obs. 1: A manutenção de estagiários em 
desconformidade com a Lei caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da 
legislação trabalhista e previdenciária. 
 
Obs. 2: Eventual reclamação trabalhista, 
escrita ou verbal, diretamente ou através de 
um Advogado, deverá ser ajuizada, a priori, 
na Vara do Trabalho local ou, na sua ausência, 
junto à Vara Cível competente (artigos 837 
a 841 - CLT). O prazo para impetrar a ação 
é de 2 até anos contados da rescisão ou do 
encerramento do Contrato de Estágio.
 
Advogado, faça valer os seus direitos.
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