
 
  

PROVIMENTO Nº      /2020 

  

Regulamenta o art. 7º da Lei 
n. 8.906, de 4 de julho de 
1994 - Estatuto da Advocacia 
e da OAB, definindo as 
prerrogativas dos advogados 
que atuam em empresas 
públicas, privadas ou 
paraestatais, notadamente 
aqueles que ocupam cargos 
de gerência e diretoria 
jurídica. 

  
O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da Lei n. 8.906, de 4 
de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos 
autos da Proposição n. 49.0000.2020.006334-9, RESOLVE: 

  
Art. 1º O exercício de cargos de consultoria, assessoria, gerência, 
coordenação ou qualquer tipo de direção jurídicas em empresas 
públicas, privadas, sociedades de economia mista, associações ou 
fundações é privativo de advogados regularmente inscritos na OAB. 

  
Art. 2º No exercício de cargos de consultoria, assessoria, gerência e 
direção jurídica em empresas, os advogados gozam de todos os direitos 
descritos no art. 7º da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da 
OAB, destacadamente inviolabilidade de seu local de trabalho, seja ele 
aberto ou reservado, no seu escritório, ambiente empresarial ou 
residência, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua 
correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, além da 
devida confidencialidade sobre todos os temas e comunicações objeto 
do exercício de sua profissão. 
Parágrafo único. Caso haja dúvida com relação à atividade realizada 
pelo profissional - se de gestão empresarial ou de advocacia - deverá 
ser chamado um representante da OAB para que acompanhe a 
diligência e assegure o sigilo do material relacionado à advocacia. 

  



 
Art. 3º O exercício da atividade da advocacia pelos ocupantes de 
cargos e funções jurídicas em empresas se materializa em toda e 
qualquer ação que se refira a atividades privativas da advocacia, como 
elaboração de consultas, pareceres ou peças jurídicas, sejam elas 
judiciais ou extrajudiciais, ainda que os negócios ou efeitos 
decorrentes de tais atos não sejam efetivamente concretizados. 
Parágrafo único. Os atos e comunicações do advogado com seu cliente 
são protegidos pelo sigilo profissional em todas as suas formas de 
materialização, seja por meio escrito, eletrônico, telefônico, 
telemático, verbal, por aplicativos de mensagens, redes sociais não 
públicas dentre outros. 

  
Art. 4º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 


